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I- As Leis Trabalhistas Anteriores A CLT 

A- E! independência a Revolução ~ ~ 

No século passado, quando,em virtude de lutas sindicais na 

Europa e nos Estados Unidos da América, começaram a florescer as 

conquistas sociais dos trabalhadores, consagrando os ideais da

queles que, anteriormente, clamaram por urna legislação de prote

çao ao trabalho, o Brasil ainda possuía urna economia preponderan 

temente agrícola, empreendida nos moldes quase primitivos e ali

cercada no trabalho escravo. As associações que, no Império, con 

gregaram trabalhadores urbanos tinham caráter mais beneficente 

do que reivindicatório. 

Mesmo nas primeiras décadas deste século, o nascimento de 

uma indústria incipiente em alguns pontos do nosso imenso terri·

tório, não ensejava, senão excepcionalmente, a coligação de tra

balhadores, em virtude do isolamento das pequenas comunidades ig 

dustriais e da arraigada falta de espírito associativo. Daí por 

que o Decreto nQ 1.637, de 1907, assinado pelo Presidente AFONSO 

PENA, com boas disposições sobre a sindicalização, não propi-

ciou o surgimento de urna organização ~indicalcapaz de conquistar 

normas adequadas de proteção ao trabalho. 

E: certo que: 

- intelectuais do porte de EVARISTO DE MORAES, LÚCIO MENDON

ÇA, JOAQUIM PIMENTA,.AGRIPINO NAZARETH e DEODATO MAIA empreende

ram campanha visando à conquista de leis sociais-trabalhistas: 

- alguns parlamentares de renome ~DEIROS E ALBUQUERQUE, !NA

CIO TOSTA, NICANOR NASCIMENTO, MAUR!CIO LACERDA e GRACCHO CARDO-

SO) apresentaram, sem êxito, importantes projetos de lei 

o trabalho: 

sobre 

- cinq~enta e sete sindicatos de sete Estados realizaram ex-

pressivo congresso reivindicando direitos trabalhistas (RJ-

1912), enquanto que uniões fabris, organizadas sobretudo 

emigrantes anarquistas italianos e espanhóis, deflagjaram 

ves nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Perna~uco e 

pleiteando direitos já assegurados na Europa~-

por 

gre

Bahia 
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- entretanto, somente dois projetos de relevo nesse campo fo

ram transformados em lei na Primeira República: 

a) o que instituiu o seguro de acidentes do trabalho (Lei no 

3.724, de 1919}, de autoria do Senador ADOLFO GORDO, ardo

rosamente defendido por EVARISTO DE MORAES e de cuja camp~ 

nha pela imprensa participou o meu pai, FREDERICO SUSSEKIND, 

então advogado do Sindicato dos Cocheiros, Carroceiros e 

Classes Ü.m...e~ do Rio de Janeiro; 

b) o que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões de Ferro

viários, assegurando estabilidade no emprego aos respecti

vos segurados';' (Lei no 4. 682, de 1923) , de autoria do Depu 

tado EL'J?Y CHAvES, cujo regime foi depois estendido aos ma

rítimos (Lei no 5.109, de 1926). 

A tímida lei de férias, sancionada em 1925, teve limita

díssima aplicação, dada a ausência de um Ministério do Traba

lho ou de órgãos de fiscalização. E a emenda constitucional de 

1926, pregada por RUI BARBOSA/ a partir da sua famosa oração do 

Teatro írico, em 1920, não ensejou a adoção das reivindicadas 

leis sociais-trabalhistas. 

A verdade é que, nessa fase da história político-pocia1 brasi 

leira, apesar da mensagem do Papa LEÂO XIII na encíélica Rerum 

Novarum (1891}, predominava entre governantes e parlamentares a 

concepção libera1-individualist.a, que não aceitava a interven -

ção do Estado nas relações do trabalho. 

B- Da Revolução de 1930 . à elaboração da CLT 
= = = ---- - -

Como assinalou SEGADAS VIANNA - meu saudoso companheiro nas 

comissões elaboradoras da CLT- em artigo escrito ao ensejo do tri 

gésimo aniversário da Consolidação, esse quadro, 

esboçado 
•• 

simplesmente 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' explica a razão pela qual o governo resultante da 

revolução de 1930 teve de legislar abundantemente so

bre o Direito do Trabalho e a Previdência Social, vi

sando a outorgar di-rei tos sociais aos trabalhadores, an 
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tes que estes, organizados, viessem a exigi-los na ex

pressao mais violenta da luta de classes". 

Já na campanha para as eleições presidenciais, o candidato G~ 

TOLIO VARGAS comprometeu-se a adotar adequada legislação social

trabalhista e promover a ratificação de convenções aprovadas pe~ 

la Organização Internacional do Trabalho. Influenciado pela filo 

sofia positivista de JÚLIO DE CASTILHO, GETOLIO absorveu a dou

trina de AUGUSTO COMTE favorável à intervenção estatal na ordem 

econômica e social - diretriz igualmente defendida por LINDOLFO 

COLLOR, seu principal colaborador no campo das questões traba

lhistas e redator do tópico sobre o tema inserido no manifesto 

da Aliança Liberal de 20 de outubro de 1929. 

Derrotado em eleição tida como fraudulenta, VARGAS assumiu o 

Governo Provisório em 24 de outubro de 1930, como chefe da revo

lução vitoriosa e com o apoio da grande maioria do povo brasilei 

ro, inclusive das formas armadas. 

Em 1942, quando o Governo Federal resolveu consolidar a legi~ 

lação do trabalho e da previdência social, inúmeras eram as leis 

a respeito adotadas. Neste artigo referirei apenas algumas nor

mas sobre o Direito do Trabalho, porquanto a Consolidação aprov~ 

da em 1Q de maio de 1943 concerne apenas a esse ramo da ciência 

jurídica. 

No período de 1930 a 1942 cumpre distingflir três fases, sem

pre sob o comando de GETÚLIO VARGAS. 

' 
a ) de 26 de novembro de 1930 (data da criação do Ministério 

do . Trabalho, Indústria e Comércio) a 15 de julho de 1934, 

em que os Ministros do Governo Provisóri~ LINDOLFO COLLOR 

e SALGADO FILHO/ obtiveram a adoção de diversos decretos 

legislativos, dentre os quais destaco os referentes à orga 

nização sindical (nQ 19.770/31), à Carteira Profissional 

(nQ 21.175/32), à jornada de oito horas de trabalho (nQs 

21.186/32 e 21.364/32), comissões mistas de conciliação 

(nQ 21.396/32), ao trabalho da mulher (nQ 21.417-A/32), às 

convençõe s coletivas de trabalho (nQ 21.690/32)), ao 

trabalho do menor (nQ 22.042/32), às Juntas de Conciliação 

e Julgamento (nQ 22.132/32); às férias anuais (nQs 23.103/ 
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33 e 23.768/341 e ao seguro obrigatório de acidentes do 

trabalho (no 24.637/34); 

b) de 16 de julho de 1934 a 9 de novembro de 1937 (vigência 

da Constituição de 1934 . durante a qual AGAMENON MAGALHAES 

dirigiu o Ministério do Trabalho), em que coube ao Congres 

so Nacional legislar sobre a matéria em foco. Dessa fase 

cabe apontar a Lei no 62, de 1935, que dispôs sobre a res

cisão do contrato de trabalho, assegurando aviso prévio e 

indenização de antigdidade ao empregado despedido sem jus

ta causa, ao mesmo tempo que estendeu o direito de estabi

lidade, após dez anos de serviço, aos industriários e co

merciários, e a Lei no 185, de 1936, que instituiu as Co

missões de Salário Mínimo; 

c) de 10 de novembro de 1937 a 31 de dezembro de 1941 (perío

do compreendido na vigência da Carta Magna de 1937), em 

que o Ministro WALDEMAR FALCAO, com a intensa particâpação 

dos juristas OLIVEIRA VIANNA e LUIZ AUGUSTO DE REGO MONTEI 

RO, preparou os decretos-leis que reorganizaram o sistema 

sindical, com o objetivo de preparar as corporações que 

elegeriam os membros do Conselho de Economia Nacional pre 

visto na Lei Maior. Essa legislação, a partir do Decreto

Lei no 1.402, do 1939, impôs a unicidade sindical por cate 

goria ou profissão, aprovou um rígido enquadramento sindi

cal hierarquizado para cada ramo~onomia nacional e criou 

o imposto sindical devido por todos os integrantes das di

versas categorias ou profissõe~ Demais disto, merece regi~ 

tro especial a instituição da Justiça do Trabalho (DL no 

1.237/39), cujos Órgãos foram instalados a lO de maio de 

1941. 

II- A CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO 

A- Da idéia ao projeto final 

Foi esse o quadro Iegislativo<Il:_]eojurista e político paulis

ta ALEXANDRE MARCONDES FILHO encontrou em 02 de janeiro de 1942, 

quando assumiu o cargo de Ministro do Trabalho, Indústria e Co

mério. E, como acentuou SEGADAS VIANNA no precitado artigo de 

1973, o novo Ministro 
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"desde logo manifestou a necessidade de um ordenamen

to da legislação até então expedida, para assegurar me 

lhor entendimento entre empregadores e empregados, pela 

compreensão dos seus direitos e obrigações, o que acon

selharia a sistematização de leis, decretos-legislati -

vos e decretos-leis, bem como das convençoes internacio 

nais do trabalho ratificadas pelo Brasil". 

A multiplicidade de normas legais no campo do trabalho, san

cionadas ou decretadas em distintas fases da nossa evolução jurí 

dico-política, confundindo os seus destinatários, intérpretes e 

aplicadores, estava a exigir o ordenamento das respectivas dispo 

sições num único texto. 

Vinte e sete dias apos a sua posse, MARCONDES FILHO, devida-

mente autorizado pelo Presidente VARGAS, designou comissão de 

dez membros para, sob sua presidência, elaborar o 

"anteprojeto de Consolidação das Leis do Trabalho e 

de Previdência Social" (Portaria nQ 791, de 29.01.42). 

Mas, logo na primeira reunião, foi resolvido desdobrá-la, a fim 

de que fossem preparados, separadamente, anteprojetos sobreo Di

reito do Trabalho e a Previdência Social. Para o primeiro foram 

escolhidos 

"os Procuradores da Justiça do Trabalho LUIZ AUGUSTO 

DE REGO MONTEIRO, ARNALDO LOPES SUSSEKIND, DORVAL LA 

CERDA e JOS~ DE SEGADAS VIANNA e o Consultor Jurídico 

do Ministério OSCAR SARAIVA". 

A minha designação, com apenas vinte e quatro anos, resultou 

da circunstância de ser assistente técnico do Ministro, o qual 

desejava ter na Comissão alguém que com ele mantivesse contato 

diário (ao convidar-me para o seu gabinete, MARCONDES FILHO pr~ 

tendeu homenagear o Procurador Regional do Trabalho do seu Esta

do). 

A 05 de novembro de 1942 o anteprojeto que elaboramos foi en

caminhado ao Ministro, com relatório redigido pelo instituciona 

lista REGO MONTEIRO, que coordenava os trabalhos da Comissã~ sen 

do, quatro dias depois, submetido a apreciação d o Presidente GE

TÚLIO VARGAS (EM-89). Este louvou os autores do anteprojeto e de 

terminou sua publicação, sendo designados 



"os membros acima referidos, da comissão que elaborou 

o ante-projeto, para examinar as sugestões e redigir 

o projeto definitivo" (D.O. de 05.01.43). 

Mais de duas mil sugestões foram oferecidas; mas nao pudemos, 

nessa fase, contar com a esplêndida colaboração de OSCARSARAIV~ 

que fÕra deslocado para a comissão encarregada de consolidar as 

leis da previdência social. 

A 31 de março de 1943 a Comissão entregou 

Ministro, com exposição de motivos redigida 

GO MONTEIRO, que a presidiu. A 10 de maio do 

o projeto final ao 

pelo Procurador RE

mesmo ano, a CLT 

foi aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, o qual, entretanto, so 

restou publicada no Diário Oficial de 09 de agosto, para entrar 

em vigor três meses depois (10.11.43). 

A vacatio legis se justificava em virtude das complementações 

e algumas alterações introduzidas no texto. ãá o atraso na publi 

caçao oficial da CLT foi motivado pela necessidade de serem pre~ 

tades diversos esclarecimentos ao Presidente da República a r e s

peito das ponderações e críticas que lhe foram endereçadas por 

algumas associações e até por um Ministro de Estado. Todas as 

proposições, no entanto, foram rejeitadas. 

B- Da complementação do sistema adotado 

Desde a publicação do anteprojeto foram feitas algumas críti

cas à Comissão pelo fato de ter proposto alterações ecomplementa 

ções da legislação vigente, nao obstante tratar-se de uma "conso 

lidação". Todavia, se a idéia de código foi consideràda, .·inoportu 

na pelo próprio Governo Federal, certo é que, para ordenar sist~ 

maticamente leis trabalhistas de diferentes momentos políticos, 

tornou-se necessário não somente promover pequenas modificaçÕe& 

desfazer alguns antagonismos, como também preencher vazios 1~ 

gislativos com disposições imprescindíveis à configuração do sis 

tema. 

Realmente, nao seria conce.bível ordenar as normas disciplina

doras das relações individuais e coletivas do trabalho sem in

cluir, num título introdutório, princípi os e conceitos fund amen-
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tais, capazes de iluminar a interpretação e aplicação dos respe~ 

tivos preceitos. Por seu turno, um sistema lógico e coerente im

punha que determinados títulos fossem completados com normas en

tão inexistentes no direito positivo nacional. Assim, por exem

plo: 

a) vigorava uma lei sobre a rescisão do contrato de trabalho 

(Lei no 62/35), mas não havia uma lei dispondo harmonica

mente sobre os seus tipos, formaçãQ alteração, suspensao e 

interrupção; 

b) o salário, de inquestionável relevância para a aplicação 

de inúmeras regras consolidadas, era objeto de raros e 

insuficientes dispositivos do Código Comercial, de 1850, 

e do Código Civil, de 1916. 

Vale assinalar, repetindo o que ponderou o Ministro MARCON

DES FILHO ao designar a Comissão incumbida de redigir o projeto 

final da CLT, que 

"as alterações que se tornaram, por esse motivo, in

dispensáveis foram levadas à prévia aprovação do Se

nhor Presidente da República" (Portaria no 884 de 03. 

12.42), 

o qual, àquela epoca, acumulava os Poderes Executivos e Legisla

tivo, na forma do art. 180 da Constituição de 1937. 

Consoante acentuou a Comissã~ na exposição de 31 de março de 

1943, com a qual procuramos justificar o projeto final da CLT, 

"Entre a compilação ou a coleção de leis e o Código; 

que sao, respectivamente, os momentos extremos de um 

processo de corporificação do Direito/ existe a Conso

lidação, que é a fase própria de concatenação dos tex

tos e da coordenação dos princípios, quando já se de

nuncia um primeiro pensamento de sistemaJ depois de h~ 

verem sido reguladas, de modo amplo, relações sociais 

em um determinado plano de vida política. A primeira 

idéia que decorre do conceito de consolidação, é, po~ 

tanto, a de uma recapitulação ãos valóres correntes que 
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resultaram de uma grande expansao legislativa ante

rior em um dado ramo do Direito. Sob esse prisma, há 

uma sensível importância política em ser timbrado o 

projeto com tal designação, que espelha, nao o início 

de uma atividade política, mas o coroamento de uma 

diligência governamental persistente. 

A Comissão nunca obscureceu, e antes proclamou, o ca

ráter .legislativo e não compilatório da Consolidação. 

O que importa salientar é ter havido a preocupação do 

minante de subordinação às leis preexistentes". 

Esse desiderato acabou compreendido pela maioria dos estudio

sos, embora com protestos do ilustrado mestre . CESARINO JUNIOR . 

Mas, como bem recordou EVARISTO DE MORAES FILHO, 

"A epoca a discussão era bizantina, eis que o art. 

180 dava competência ao chefe de Estado (não tínhamos 

Poder Legislativo) para baixar decretos-leis com fo~ 

de legislação federal. Ora, quem podia o mais podia 

o menos. Formalmente, não constituia nenhuma inconstl 

tucionalidade, nem irregularidade o Presidente da Re-

pública ter alterado ou não a legislação anterior" 

("Introdução ao Direito do Traba~ho", SP, LTr, 1991, 

5ª ed. com o seu filho ANTONIO CARLOS FLORES DE MO

RAES, pág. 90). 

C- Das Fontes Geradoras do Texto 

Afirma-se comumente que a Comissão elaboradora da CLT se 

· ( inspirou na Carta. _del t,av ro. Tal acusãção, álém de confundir o 

todo com uma de suas partes, revela, sem dúvida, o desconheci -

mento da evolução das leis brasileiras sobre o Direito do Traba

lho. Dos onze títulos que compõem a Consolidação, apenas o V, r~ 

lativo à organização sindical, correspondeu ao sistema então vi

gente na Itália. Mas, nesse tópico, a Comissão nada mais fez do 

que transplantar para o seu projeto os decretos-leis de 1939 a 

1942, que reorganizaram o sistema sindical à luz da Constituição 

de 1937, então vigente, tendo por alvo a preparaçao das corpora

çÕes cuj ~ representantes integrariam o Conselho da Economia Na -

cional nela inst~fuído (arts. 57 e 58). O título VI, referente 

ao contrato coletivo de trabalho revelou às necessárias adapta -

çÕes ao regime sindical adotado. 
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Se alguma coisa deve suscitar estranhesa e crítica é a manu

tenção, pela Constituição de 1988, dos princípios básicos da or

ganização sindical, dita corporativa, consagradas pela Carta Ma~ 

na de 1937: 

a) unicidade sindical compulsória por categoria profissional 

ou econômica em todos os graus do sistema (art. ao, no 11); 

b) contribuição sindical· obrigatória de todas as empresas e 

trabalhadores, além de um poder tributário anômalo a ser 

exercido pela assembléia do sindicato em favor do respecti 

vo sistema confederativo (art. ao, no IV). 

Na execuçao da tarefa que lhe foi atribuída, a Comissão 

CLT adotou quatro procedimentos distintos; 

da 

a) sistematização, com pequenas modificações e adaptações, 

das normas de proteção individual do trabalhador, que fo

ram, em geral, inspiradas nas convenções da OIT e na Rerum 

Novarum: 

1) Decretos legislativos de 1930 a 1934; 

2) Eeis de 1934 a 1937; 

3) Decretos-Leis de 1937 a 1941; 

b) compilação, sem alterações, da legislação da "véspera", 

adotada em decorrência de preceitos constitucionais ainda 

vigentes: 

1) Decretos-Leis e regulamentos de 1939 e 1940 concernentes 

à Justiça do Trabalho; 

2) Decretos-Leis de 1939 a 1942 sobre a organização sindi

cal; 

c) atualização ~ complementação de disposições superadas ou 

incompletas, constantes de decretos legislativos, decretos regu

lamentares e portarias, sobre: 

1) 9egurança e higiene do trabalho; 

2) êontrato coletivo de trabalho; 

3) inspeção do trabalho e processo de multas administrati-

vas; 
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d) elaboração de novas normas, imprescindíveis à configura

cão e aplicação do sistema, cujas fontes materiais foram 

diversas conclusões aprovadas no Primeiro Congresso Brasi

leiro de Direito Social (SP, maio de 1941), pareceres de 

OLIVEIRA VIANNA e OSCAR SARAIVA (exerceram a Consultoria 

Jurídica do Ministério do Trabalho) e alguns pronunciamen

tos da recém instalada Justiça do TrabalhoJ 

1) Título I - Introdução; 

2) Capítulos I, II, III e IV, do título IV - Disposições 

gerais, remuneração, alteração, suspensão e interrupção 

do contrato individual de trabalho, com a conseqfiente 

adaptação das disposições inseridas nos capítulos V, 

VI, VII e VIII, do mesmo título, sobre rescisão, aviso 

prévio, estabilidade e forca maior. 

Esses dois ti tu los, representando necessãri'a- inovaçãó de relevâ_!! 

cia jurídica, sofreram pouquíssimas alterações nos cinqfienta 

anos de vigência da CLT. Eles são de autoria do talentoso compa

nheiro DORVAL LACERDA (salvo os capítulos sobre remuneraçao e e~ 

tabilidade, que ', coube redigir), a quem rendo, nesta oportuni 

dade, a minha homenagem pela incontestável jurisdicidade e algu

mas inovações hoje consagradas, tidas corno ousadas à época. 

D- Da Despersonalização do Empregador 

O conceito de empregador adotado pela CLT suscitou muita 

controvérsia. No artigo já referido, que escrevi com SEGADAS 

VIANNA em 1973, recordamos que 

"o saudoso institucionalista REGO MONTEIRO propos a Co

missão elaboradora do projeto da CLT que se reconheces 

se expressamente a empresa como sujeito de direito da 

relação de emprego. Entendeu, porém, a maioria que a or 

ganização sócio-econômica brasileira e todo o ordenarnen 

to jurídico nacional , desaconselhavam a adoção da t e se 

sugerida. Não obstante, em atenção à realidade caracte

rizada pelo estágio atual das relações entre empregado

res e empregados, em que, salvo nos pequenos empreendi-

rnentos, é quase nula a interferência do eventual pro-
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prietário da empresa, resolvemos adotar conceito capaz 

de refletir essa situação, atinente à despersonalização 

do empregador. Havia, assim, sem embargo da controvér 
( 

sia · entre institucionalistas e contratualistas, um re 

conhecimento comum do relevante papel da empresa corno 

elemento do contrato de trabalho, o qual não deve so

frer as conseqdencias das alterações ocorridas na sua 

propriedade." 

Daí o texto do art. 20 da Consolidação, o qual, porque tentou 

conciliar teorias inconciliáveis, não traduziu com clareza o es

copo da maioria da Comissão, que foi o de enfatisar que o elerneQ 

to básico do contrato de trabalho é a empresa, pouco importando 

a mudança na sua propriedade ou qualquer alteração na sua estru

tura jurídica, tal corno explicitado no art. 448. 

A propósito, escrevi nos meus "Comentários a CLT e Legisla

ção Complementar": 

"Não pretendeu a Consolidação, na solução realista 

que adotou , inovar o sistema legal alusivo aos sujei

tos de direito das relações jurídicas, para classifi

car a empresa corno pessoa jurídica, independentemente 

da pessoa do seu proprietário (subjetivação da empre

sa). Este continua a existir, sem embargo de ser a em 

presa o. elemento básico dos respectivos contratos de 

trabalho.nque ocorre e que os direitos e obrigações 

pertinentes às relações de trabalho nascem em funÇão 

da empresa ; são inerentes à ela e não à pessoa natu 

ral ou jurídica que, no momento, detém o seu dorníni@'. 

"Ob. cit., Rio, Freitas Bastos, vol. I, 190, pags. 

62/63). 

Conforme ponderou EVARISTO DE MORAES FILHO , os tratadistas 

modernos já vinham emprestando à empresa uma quase personalidad~ 

corno se inferia do pronunciamento do · renomQdo civilista MESS!

NEO: 

,"Em suma deve-se admitir que se trata de algo subje

tivo, porque consiste em urna atividade que, corno qual 

quer outra atividade , deve necessariamente emanar de 
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um sujeito (titular da empresa). Empresa se contrapõe 

ao titular dela, isto é, ao que exerce a atividade em 

que a própria empresa se resolve; mas, sendo o 

de operar de um sujeito, assume cor subjetiva". 

E aquele emérito professor concluiu: 

modo 

"Esta despersonalização do empregador - cuja corres -

pendência em termos jurídicos implica em dizer que o 

contrato de trabalho não é tributário dos pactos in -

tuitu personae quanto a um dos contratantes (exatame~ 

te o empregador) , embora possa sê-lo em casos excep -

cionais - leva diretamente ao reconhecimento de uma 

afirmativa nova e mais audaciosa: a de que o contrato 

de trabalho, uma vez celebrado, leva mais em conside

raçao a empresa do que propriamente a pessoa de quem 

o concluiu pelo lado patronal ••.••••••.•••.•......... 

Do lado patronal, toma-se como p'onto de referência ou 

de convergência dos contratos de trabalho, nãó mais 

a pessoa física ou jurídica do seu titular, e sim o 

próprio organismo produtivo" (Do contrato de traba

lho como elemento da empresa", Rio, Universidade do 

Brasil, 1957, pág. 239). 

No mesmo sentido, quatro anos depois, proclamaram os 

PAUL DURAND e ANDiffi VITÚ: 

doutos 

"O legis_lador _do Direi to do Trabaloho ~entiu perfeita

mente que o contrato de trabalho é formado com a em -

presa mais do que com a pessoa do seu proprietárid'. 

("Traité de Droit du Travai1.", Paris, Dall~z, vol. 
I 

I I, pág. 7 8 9) . 

Mais tarde , na oportunidade do vigésimo quinto aniversário 

da CLT, o eminent~ e saudoso jurista ORLANDO GOMES, que critica

ra o nosso projeto quando da sua aprovação pelo Decreto-Lei nQ 

5.452, de 1943, reconhecia que 

"a nova técnica assimilada pela Consolidação nos idos 
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de 43, implicava, inevitavelmente, o abandono de con-

ceitos e princípios civilistas, corajosamente 

dos a efeito". 

E, referindo-se aos autores da Consolidação, sentenciou: 

"Há um quarto de século compreenderam que uma 

leva-

noçao 

econômica ainda imprecisa na sua projeção estava des

tinada, segundo as expressões de LAVASSEUR, a se ins

talar no coração mesmo do Direito do Trabalho, para 

dominá-lo e orientar sua organização. Aquele tempo a 

natureza jurídica da empresa não estava ainda defini

da com indispensável segurança. Até certo ponto, jus

tifica-se o equívoco de confundi-la com o empregador 

(Art. 2Q) personificando uma "universitas bonorum". 

Mas, a preocupação de identificá-lo à · empresa revela 

que os consolidadores pressentiram a transposição des 

se dado econômico para o p.lano jurídico na linha da 

evolução do Direito do Trabalho" ("Reflexos da CLT 

na vida social e econômica brasileira", revista LTr 

nº 3 2 , SP , 19 6 8 , pág . 6 59) . 

E - Da Contratualidade da Relação de Emprego e do Contrato .... Rea 

lidade 

A despersonalização do empregador, para apontar a empresa 

como o elemento básico do contrato de trabalho, e a configuração 

deste por ajuste tácito levaram alguns intérpretes a concluir 

que a CLT adotara a teoria da instituição (ato-condição ou ato

inserção, e não contrato). 

Entretanto, quando a Consolidação definiu o contrato indi

vidual de trabalho como 

"O acordo tácito ou expresso correspondente à relação 

de emprego" (art. 442) e admitiu que ele pode 

"ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou 

por escrito e por prazo determinado ou indeterminado" 

(art. 4 4 3) , 
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procurou1 na verdade, despir esse contrato de formalidades exigi

das para outros negócios jurídicos e afirmar sua existência sem

pre que a relação fática de trabalho revelar os elementos carac

terizadores do empregador (art. 20) e do empregado (art. 30). 

Adotou-se, portanto, pioneiramente a teoria do contrato-reali 

dade, hoje amplamante consagrada pela doutrina e pela jurispru -

dência. Mas, ainda assim, há encontro de vontades do empresário 

e do trabalhador no. estabelecimento do suporte :;fático denuncia

dor da relação de emprego. Como escreveuHERMANN DERSCH, 

"a relação efetiva de trabalho não é só uma situação 

meramente real, senão uma espécie particular de rela

ção jurídica; pressupõe sempre concordância de vonta

des, senão como elemento constitutivo de um negócio ju

rídico, pelo menos como pressuposto real" (nota no 28 

à 50 edição do livro de WALTER KASKEL, que atúalizou; 

"Derecho del Trabajo", Buenos Aires, trad deKROTOSCHI~ 

Depalma, 1961, pág. 40). 

O fato de ser o conteúdo do contrato de trabalho imposto, 

em grande parte, por normas legais imperativas e por convenções 

ou acordos coletivos de trabalho de incidência compulsória ou, 

ainda, em alguns casos, por disposições do regulamento da empre

sa, ao qual adere o empregado, não desfigura o vinculo contra

tual nascido~ncontro de duas vontades: a do trabalhãdor1que se 

emprega, e a do empresário, que o admite como seu empregado. Mes 

mo que essa convergência volitiva se manifeste tacitamente, have 

ra o -consenso do qual nascem as obrigações contratuais recípro

cas atin~nte .s a relação de emprego. Consoante sustentei no "Pri 

meiro Congresso Jurídico Nacional" (Rio de Janeiro, 1943), 

"Ainda que este ajuste ocorra tacitamente, haverá o con 

senso característico do contrato, pois o silêncio cons

titui inequívoca manifestação de consentimento implíci

to ou presumido" ("Diário de Sessões" de 04.09.43, pág. 

315) . 

Aliás, a contratualidade da relação de emprego exsurge com to 

da evidência: 
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a) do art. 444, que preserva a autonomia da vontade das par

tes contratantes para a complementação ou - ~uplementaÇão 

dos direitos mínimos assegurados ao trabalhador pelas fon

tes formais aplicáveis à relação de emprego estabelecida; 

b) do art. 468, que sacramenta as condições pactuadas no con

trato de trabalho, nulificando as alterações unilaterais e 

presumindo viciada a concordãncia do empregado em modifi -

caro contrato em seu prejuízo (ã - flexibilização previs

ta, em três hipóteses, pela Constituição de 1988 (art. 7ª) 

nao pode ser efetivada por ajuste individual, dependerá 

sempre de convenção ou acordo coletivo, com a participação 

do correspondente sindicato de trabalhadores) . 

III- ·Significação Histórica da CLT 

A Consolidação das Leis do Trabalho, enfeixando num único 

texto todas as normas disciplinadoras das relações individuais e 

co~etivas de trabalho, além das concernentes a procedimentos ad

ministrativos e à Justiça do Trabalho, proporcionou o conhecimen 

to global dos direitos e obrigações trabalhistas, nao só aos in

térpretes e aplicadores das leis, mas, sobretudo, aos seus desti 

natários: os empregadores e os empregados. 

A CLT cumpriu, assim, importante missão educativa, a par de 

ter gerado o clima propicio à industrialização do pais; sem con -

flitos trabalhistas violentos. Invoco uma vez mais o depoimento 

insuspeito~otável filóso-fo do Direito ORLANDO GOMES - adversá

rio confesso e ferrenho de GETÚLIO VARGAS: 

"A Consolidação das Leis do -Trabalho - deu generoso - passo 

para a integração dos trabalhadores no circulo dos di

reitos fundamentais do homem, sem o qual nenhuma civili 

zação é digna desse nome .•..•...•.•..•.•••.•••........ 

Organizados os instrumentos jurídicos destinados a com

por os conflitos sociais, concorreram para amor~ecer 

inevitáveis choques, empregados como tem sido desde en 

tão para soluções pacíficas que arrefecem ardores beli-

cistas das classes antagônica~ reincidentes de quando 



em vez. Nesse passo,o mérito maior da Consolidação par~ 

ce que foi a sua função eduçativa, função própria das 

leis que se antecipam aos fatos. A seu crédito deve le

var-se a profilaxia desses conflitos, permitindo que 

não tivéssemos de repetir no campo das relações entre 

o patronato e o operariado dolorosa experiência de ou-

tro s povos ............................................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' 

(Trab. e rev. cits., pág. 660/661). 

E esteiado na análise de CELSO FURTADO sobre o desenvolvimento 

econômico brasileiro após a vigência da CLT - o sempre lembrado 

jurista M~ano - escreveu: 

"Nessa fase, a atividade industrial diversificou-se, o 

mercado interno ampliou-se e cresceu consideravelmente 

o número de assalariados. Assinala•se :~ entre 1949 e 

1964, a produção industrial brasileira multiplicou-se 

três vezes e meia, diminuindo em 30% a importação de 

produtos industrializados, tendo-se formado, assim, um 

sistema industrial capaz de responder às antecipações 

generosas do legislador trabalhista" (Trab. e rev. cit&, 

pág. 657). 

O aspecto ideológico da CLT foi ressaltado por outro ardoroso 

crítico de GETÚLIO VARGAS, que exerceu, na Câmara dos Deputados, 

a liderança da oposição durante o Governo que precedeu ao suici

dio do Presidente. Refiro-me ao historiador, sociológo e jurista 

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, o qual, em 1973, reconheceu e pro

clamou o alcance da obra consolidada, elogiando principalmente a 

pregação do então Ministro do Trabalho nas suas palestras sema -

nais visando a popularisar os direitos sociais dos trabalhado -

res. 

Tomando conhecimento desse elogio pelo comenfátio · de ANTONIO 

GONTIJO DE CARVALHO inserido na "Folha da Manhã", MARCONDES FI-

LHO dirigiu, em 03 de junho de 1973, carta ao saudoso 

mineiro, da qual destaco os seguintes trechos: 

politico 

"Creio que no Brasil fui o primeiro homem de governo a 

estabelecer permanente contacto com a opinião pública, 
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através das palestras da "Hora do Brasil", ouvidas em 

todo o imenso território. Durante mais de três anos 

permaneci fiel ao meu programa, que possuía diversos ob 

jetivos; alguns expressos, e outros subentend idos. 

Explicar diretamente aos trabalhadores, em linguagem 

simples, os benefícios dos direitos concedidos ao prole 

ta r ia do . .............................................. . 

Demonstrar que, provindo tudo da decisão do presidente, 

a conquista pacífica desses privilégios, outorgados du

rante 10 anos pelas leis consolidadas e complementadas 

no Diploma Legal, deveria ser atribuída acima de tudo 

e de todos ao sentido humano de Getúlio Vargas, ao seu 

interesse pelos menos favorecido~ à sua preocupaçao com 

a segurança do trabalho, qualidades notórias e inegá

veis que lhe grangearam um profundo apreço popular e 

o tornaram afinal o verdadeiro Chefe dos trabalhadores 

do Brasil. Na formação do Partido Trabalhista Brasilei-

ro foi eleito Presidente de Honra ..................... . 

Bem sabemos o que aconteceu. Quando o "Cavaleiro da Es

perança", favorecido pela anistia, procurou os trabalh5!_ 

dores a fim de conquistá-los para sua ideologia, já não 

os encontrou: - eram Getulistas. 

Muitos são os elogios agora feitos a Consolidação. Mui

tos dos que a combateram na época da elaboração da lei 

e nos primórdios da sua execução (e que estavam sendo 

beneficiados pela ordem social que ela promoveu) reco 

nhecem hoje os serviços da lei durante três décadas de 

agitações políticas, surto industrial, transformãções 

tecnológicas e outros fatores da transfiguração brasi -

leira de extrema influência nos problemas sociais e 

econômicos do país. 

Mas, é a primeira vez que uma personalidade de tão ex

traordinário relevo no quadro das elites brasileiras, 

leal e brilhante adversário naquela época, profere um 

julgamento destacando o conjunto das minhas 

aos trabalhadores. 

a l ocu ções 

Sete dias depois AFONSO ARINOS respondia, mencionando 

"a obra admirável do estadista pioneiro e do j u r i s t a 

alerta que foi você no manejo da pasta do Trabalho, crian 



r 

-

do condições históricasSãhoje indiscutíveis para o 

Brasil, que podem ser contestadas pelos teóricos marxi~ 

tas, mas nunca negadas pelos historiadores e sociológos 

nacionais." 

E concluía 

"Você foi um Metternich, um Talleyrand Caboclo, seu 

Marcondes." 

Cópias dessas duas cartas me foram dadas pelo Ministro com 

quem trabalhei e aprendi J quando o visitei em são Paulo, já 

fim da sua vida. 

IV- ~ Principais Revisões da CLT 

no 

O objetivo de facilitar a compreensao e a consulta da legisl~ 

çao referente a determinado ramo do Direito pelos seus intérpre

tes e destinatários aconselha que os códigos, inlcuída a CLT 

nessa categoria, sejam revistos e/ou complement ados mediante a 

substituição dos seus capítulos ou artigos. O bom senso sugere 

que se evite a multiplicação de textos sobre o mesmo or denamento 

sistematizado, com inevitáveis superposições ou conflitos de 

normas. 

Um código ou uma consolidação de leis nao se esgota no momen 

to da sua aprovação. t evidente que eles podem ser substituídos 

por outros textos que visem a modificar-lhes a dire triz doutri

nária; mas a vigência paralela de leis gerais sobre o mesmo te

ma, com a mutilação do ordenamento pretérito, agride a técnica 

legislativa , e afronta a lógica juridic~~ 

As revisões dos títulos r lativos à Justiça do Trabalho e ao 
e 

seu proce sso têm observado procedimento (p. ex.: Decretos-

Leis nQ 8.437/46 e 9.797/46 e Leis nOs 5.442/68, 5.584/7~ ~701/ 

88 e 8.432/92), tal como as duas atualizações das quais partici

pamos. Todavia, nem sempre isso acontece. 

Quando exerci o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência 

Social (1964-1965) promovi a elaboração de projetos de lei a tua

lizando alguns capítulos da CLT. O texto sobre convenções cole ti 
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vas de trabalho, que preparei juntamente com EDUARDO GABRIEL SAAD 

e NERIO BATTENDIE~, com a precípua finalidade de "descorporati -

var" o correspondente título, admitindo o acordo coletivo do sin 

dicato de trabalhadores com uma ou mais empresas, chegou a ser 

encaminhado ao Congresso Nacional. Os demais foram por mim subme 

tidos ao competente exame da Comissão Permanente de Direito So

cial. E o anteprojeto redigido por esse notável órgao consultiv~ 

depois de pequenas alterações procedidos pelo Ministro NASCIMEN

TO E SILVA; foi convertido no Decreto-Lei nQ 229, de 28 de feve

reiro de 1967. 

As principais inovações desse diploma legal, assinado pelo 

Presidente CASTELO BRANCO, foram: 

a) os novos arts. 443 e 445 da CLT, restringindo o uso do 

contrato a prazo e regulando o contrato de experiência; 

b) o novo capítulo sobre segurança e higiene do trabalho, 

cujo texto contou com a valiosa colaboração do Dr. HUGO 

FIRMEZA; 

c) o título VI referente as convençoes coletivas do traba-

lho, que alterou em dois pontos o mencionado projeto que 

fora enviado ao Congresso Nacional: suprimiu o dispositi

vo que autorizava a greve quando os empregadores ou os 

sindicatos patronais se negassem a negociar e incluiu o 

criticável art. 623, declarando nula a cláusula contrária 

i "política econõmica-finariceira do Governo ou concernen

te i política salarial vigente"; 

d) o titulo VII,·· ·alusivo ao processo de multas administrati

vas, que adaptou a inspeção do trabalho is normas constan 

tes d a Convenção da OIT nQ 81, ratificada pelo nosso país. 

Em 1974 o Presidente ERNESTO GEISEL designou comissão para 

atualizar a CLT, conferindo-me a sua direção. Dela fizeram parte 

também os doutos D~LIO MARANHÃO, ALD1LIO TOSTES MALTA, CARLOS 

CHIARELI, PRATES DE MACfDO, JÚLIO CESAR LEITE, GUEIROSBERNARDE~ 

EDMO LIMA DE MARCA e ALUYSIO CAMPOS . 

Como foi registrado no relatório apresentado com o anteproj~ 

to, recebemos um mandato restrito, porquanto não deveríamos pro-
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por modificações de 7~undo no titulo sobre a organização sindi

cal e na legislação alusiva à greve. Outrossim, nem todas as 

alterações pretendidas foram autorizadas (p. ex. o novo conceito 

de estabilidade no emprego, mais f~a~vel, baseada na teoria da 

nulidade da despedida imotivada, adotada na Alemanha Ocidental 

em 1952 e recomendada pela OIT em 1963). 

Logo no inicio dos trabalhos a Comissão entendeu. ·que alguns 

aspectos das relações de trabalho estavam a reclamar solÜçÕes

imediatas, não, devendo aguardar a conclusão do anteprojeto. Por 

isto: 

a) propos a transferência do salário-maternidade para a Pre 

vidência Social, a fim de estancar o maior fator de dis -

criminação contra o trabalho feminino. Do nosso 

resultou a Lei no 6.136, de 1974; 

projeto 

b) elaborou projeto, que se converteu na Lei nQ 6.204, de 

1975, dando nova redação ao art. 453 da CLT, para que a 

readmissão do emprew.do espontaneamente aposentado nao 

determinasse a soma do tempo de serviço anterior; 

c) sugeriu e obteve o apoio do Governo aos projetos que 

estavam em tramitação no Congresso Nacional: 

1) dando nova redação ao art. 469 da CLT, para restringir 

as hipóteses de transferência do empregado (Lei nQ 

6.203/75); 

2) acrescentando um parágrafo ao art. 139, para facultar 

ao menor de 18 anos gozar suas férias no emprego no 

período das férias escolares (Lei nQ 6.211/75). 

O anteprojeto da nova CLT com 922 artigos e 20 anexos-estes 

contendo as disposições especiais sobre as atividades profissio

nais regulamentadas . - foi encaminhado , em 17 de novembro de 

1976, aos Ministros do Trabalho (ARNALDO PRIETO) e da Justiça (AR 

MANDO FALCÃO), que assinaram a Portaria designando a Comissão 

Interministerial, Mas eles resolveram, em despacho com o Presi -

dente da República, que a atualização deveria verificar-se por 

etapas sucessivas, mediante remessa de títulos ou capítulos ao 

Congresso Nacional, com prazo prefixado para o seu pronunciamen

to, tal como previsto no art. 51 da ConstituiÇão de 1967, em pr~ 

cei to inaplicável aos projetos de codificação ( § 6Q do art. ci t.) . 
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O capítulo referente às férias anuais foi o primeiro a ser 

submetido ao Congresso. Mas, com o recesso temporário desse or

gão, decorrente do chamado "pacote de abril", oPresidente GEISEL 

resolveu aprová-lo por meio do Decreto-Lei no 1.535, de 13 de 

abril de 1977. O capítulo sobre segurança e medicina do trabalho 

foi encaminhado em seguida, tendo se convertido, com mínimas al

terações, na Lei no 6.514, de 22 de dezembro do mesmo ano. 

Posteriormente foi preparado o projeto sobre a Justiça do 

Trabalho (Título IX) e o Processo Judiciário do Trabalho (Título 

X); mas, em reunião no Ministério da Justiça, resolveu-se aguar

dar a aprovação da Lei Orgânica da Magistratura, já em fase fi

nal no Congresso, a fim de promover-se eventuais adaptaçõe~ Qua~ 

do o projeto foi encaminhado ao Presidente, o seu mandato já 

estava a findar-se, razão por que decidiu Sua Excelência que o 

anteprojeto global da CLT fosse publicado no Diário Oficial para 

conhecimento geral, deixando ao novo Governo a decisão sobre o 

seu destino. 

O Ministro do Trabalho do Presidente JOÂO BATISTA FIGUEIREDO 

(Murilo Macedo) abandonou a idéia de uma hov a CLT, preferindo 

designar uma comissão para preparar um anteprojeto de Código de 

Trabalho. Se essa comissão chegou a reunir-se - o que não foi di 

vulgado - certo e que não elaborou qualquer texto. Extinglliu- se 

por inação ... 

V- Perspectivas de Reforma 

~ evidente que a CLT está desatualizada e carece de revisão, 

devendo, além dist~ juntar-se ao texto as leis complementares 

que não integram o seu corpo (p. ex.: leis sobre o repouso sema

nal remunerado, o fundo de garantia do tempo de serviço, o exe r

cício do direito de greve etc.). 

Código do Trabalho e Código Processual do Trabalho ou nova 

Consolidação, o que importa é que seja evitada, como ocorre em 

quase todos os pa íses, a legislação fragmentada, tão prejudi

cial, sobretud~ aos leigos em Direito, como os empresários e 

aos trabalhadores. 

Seria conveniente que o Congresso Nacional deliberasse, de s-

de logo, se a revisão da Carta Magna, prevista no art. 30 das 



-

suas disposições transitórias, ~ã iR!eio ~utu~re àeste aa~ 

alcançará o capítulo 

sobre os direitos sociais. 

Esclareça-se, de logo, que uma das mais importantes normas 

constitucionais atinentes ao Direito do Trabalho - a "relação de 

emprego protegida contra despedida arbitrária" - nao pode ser 

disciplinada por Código ou Consolidação, porque depende de lei 

complementar (art. 70, no I). Portanto, antes dessa lei ou da abo

lição dessa desaconselhável exigência, o novo sistema legal nao 

poderia dispor sobre esse relevantíssimo tema. Outrossim, a pro

pria redação do preceito constitucional deveria ser revista a 

fim de propiciar a adoção da estabilidade relativa, sugerida pe

la OIT em 1963 (Recomendação no 119) e disciplinada em 1982 (Co~ 

vençao no 158 e Recomendação no 166). Em face desse sistema, co~ 

sagrado na Alemanha Ocidental em 1952 e vigente em 35 países, o 

empregado, depois de algum tempo de serviço, só pod~ ser desp~ 

dido: 

a) sem compensaçao financeira, por motivo disciplinar; 

b) mediante compensação pecuniária, em virtude da supressão 

do cargo resultante da implantação de nova tecnologia ou 

de causas econômicas, financeiras ou estruturais que afe

tem a empresa. 

A ampla atualização e complementação das leis trabalhistas 

deveria aguardar tais manifestações do Congresso Nacional. E,
1 

se 

o Capítulo II, do Título II, da Constituição não for revisto, o 

melhor será não se pensar em Código do Trabalho, pois este teria 

de ~~ as disposições agasalhadas pe . a Constituição vigente 

sobre a organização sindical, que-~~U ;; ~;.urpreende~ntem:e.ntE} pr~ 
ceitos a respeito consignados na Carta Magna de 1937: unicidade 

sindical compulsória por categoria, em todos os níveis do siste

ma confederativo, em ~avor do qual manteve a contribuição obrig~ 

tória conhecida como "imposto sindical" (art. ao, nos II e IV). 

E foi além, porque deu aos sindicatos um poder tributário anôma

lo, que vem sendo exercido mesmo sem lei que o tenha regulament~ 

do. Daí ter ponderado o Ministro XAVIER DE ALBUQUERQUE, com jus

teza e ironia, que a referência à liberdade sindical inserida no 

caput do art. 80 da Constituição 
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"não justifica a interpretação algo 

deslumbrante e comemorativa que, tomando-a 

por mote, vem fazendo praça em alguns 

setores jurídico-sindicais" (Revista LTr. 

ng 53, SP, 1989, pág. 1276). 

Por conseguinte, o Brasil continua a não poder ratificar a 

Convenção da OIT ng 87, concernente à liberdade sindical, à qual já 

aderiram mais de cem países. Porque o precitado artigo da Lei Maior 

assegurou a autonomia sindical, 

jurisprudência da OIT, afrontou, com 

demais facetas da liberdade sindical. 

mas, conforme i ter ativa 

as aludidas imposições, as 

No campo das relações individuais de trabalho a legislação 

carece tanto de complementações como de algumas modificações: além 

da já referida proteção contra a despedida arbitrária ou imotivada, 

afigura-se que o novo ordenamento legal teria de tratar: 

a) da participação do empregado nos lucros ou resultados da 

empresa (art. 7g, XI, da Const.); 

b) do aviso prévio proporcional (art. 7g, XXI, cit.); 

c) do representante do pessoal nas empresas de mais de 

duzentos empregados (art. 11 da Const.); 

d) dos procedimentos especiais para as despedidas coletivas; 

e) das restrições ao trabalho extraordinário, na conformidade 

das convenções da OIT ng 1, de 1919, e ng 30, de 1930; 

f) da reformulação do sistema de proteção ao trabalhador 

quanto aos riscos profissionais, substituindo o pagamento de 

adicionais (comercialização da saúde) pela redução do tempo de 

exposição aos agentes físicos, químicos ou biológicos e premiando 

as empresas que eliminem ou neutralizem os respectivos riscos; 
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g) da suspensão disciplinar do empregado, que deveria ser 

proporcional ao ato faltoso e limitada a dez dias; 

h) do regulamento de empresa, disciplinando sua formulação e 

seus efeitos; 

i) da flexibilidade dos direitos trabalhi stas (a Constituição 

prevê três hipóteses nos incisos IV, XIII e XIV do seu art. 7Q), 

sempre sob tutela sindical, para elenc~r as hipóteses e limitar 

respectivos efeitos; 

j ) dos dissídios coletivos, criando alguns obstáculos à 

instauração da instância judicial, visando a motivar a efetiva 

negociação direta (p. ex.: instauração por consenso das partes ou 

somente após 60 dias de negociações, salvo em caso de greve em 

atividade essencial, quando o MP poderia dar início ao processo). 

Há, contudo, uma omissão que está a exigir imediata 

providência legislativa. Refiro-me às comissões paritárias de 

conciliação nas empresas de médio ou grande porte. A Justiça do 

Trabalho está hipertrofiada, recebendo mais de um milhão e 

quinhentas mil novas ações por ano, porque em nosso país não 

funcionam esses órgãos intra-empresariais, que não proferem 

decisões; buscam soluções por acordo o.u desistência de uma das 

partes. E também não cogitam de litígios coletivos, que concernem 

aos sindicatos representativos dos trabalhadores. Na Alemanha, onde 

essas comissões são obrigatórias, os tribunais do trabalho, com 

organização similar à do Brasil, recebem cerca de sessenta mil 

novos processos por ano. Na Grã-Bretanha, onde o delegado sindical 

é convocado pelo chefe de pessoal da empresa para com ele examinar 

pretensões de empregados (comissão ad-hoc), foram ajuizadas, no ano 

judicial 1991/92, apenas 67.448 ações (cf. JOSÉ AJURICABA DA COSTA 

E SILVA; Revista do TRT da a• Região, Belém do Pará, n Q 49, pág. 

25). 



A propôs i to, a Academia Nacional de Direi to do Trabalho 

enviou ao Congresso Nacional e ao Governo Federal anteprojeto de 

lei elaborado por comissão que presidi, integrada pelo saudoso 

Ministro SEGADAS VIANNA e pelo então presidente do IAB EUGÊNIO 

HADDOCK LOBO. Posteriormente, os Presidentes e Corregedores dos 

tribunais da Justiça do Trabalho prepararam novo projeto sobre o 

tema. Este - felizmente - foi encampado pelo Deputado VICTOR 

FACCIONI, tramitando atualmente na Câmara dos Deputados sob n" 

3118, de 1992. Oxalá que seja brevemente convertido em lei, porque 

a ampliação dos tribunais do trabalho e a criação de novas Juntas 

não têm acabado com o insuportável retardamento da solução das 

reclamações trabalhistas. 

Que não se faça, porém, a reformulação da legislação 

trabalhista como proposta pela "Comissão de Modernização" designada 

por Decreto de 22 de junho de 1992, do ex-Presidente COLLOR DE 

MELLO. Felizmente, por motivos pessoais, desisti de participar da 

mesma antes da sua instalação no Palácio do Planalto. Isto porque: 

a) o anteprojeto de relações coletivas de trabalho partiu do 

pressuposto de que o art. 8" da Carta Magna já estaria modificado 

quando da sua tramitação no Congresso Nacional profecia 

inconciliável com os trabalhos de uma comissão governamental; 

b) o anteprojeto de "LeJ.' de I t d -n ro uçao às Relações 

Individuais do Trabalho" inverte a hierarquia das fontes do Direito 

do Trabalho, fazendo com que a convenção ou o acordo coletivo 

prevaleçam contra a lei, ainda que para reduzir direitos do 

4lt trabalhador estatuídos em norma de ordem pública. 

Com efeito, reza o art. 1" desse anteprojeto: 

"A presente lei disciplina as relações individuais de 

trabalho urbano, rural e avulso, na ausência de instrumento 

normativo que disponha de modo diverso, ressalvadas as garantias 

constitucionais". 

26 



Ora, como a Constituição, em regra, não se trata de detalhes 

quanti ta ti vos, certo é que se o proprietário do açougue X, no 

interior do Estado Z, celebrar um acordo com o sindicato 

representativo dos seus empregados, fixando em cinco dias as férias 

anuais, essa disposição afastará a aplicação da lei que estabelece 

trinta dias. É certo que o outro anteprojeto - o de relações 

coletivas de trabalho - faculta a celebração dos questionáveis 

"contratos coletivos" de âmbito nacional. Entretanto, para evitar 

acordos ou convenções reduzindo direitos trabalhistas consagrados 

em lei, necessário seria que o "contrato coletivo" nacional, 

aplicável às empresas ou categorias em negociação, dispusesse 

amplamente sobre todos os aspectos das relações individuais do 

trabalho. Mas, neste caso, o Poder Legislativo previsto na 

Constituição, integrado por senadores e deputados e lei tos pelo 

povo, seria substituído por um novo poder, estranho à Carta Magna, 

constituído por empresários e trabalhadores escolhidos pelas 

entidades sindicais dos diversos ramos econômicos e profissionais. 

Essa exclusão do Estado - hoje o Poder Legislativo; amanhã o 

judiciário trabalhista - não vigora nem em países plenamente 

desenvolvidos, como a Alemanha, a França ou a Espanha, que contam 

com expressiva organização sindical. É que o Direito do Trabalho 

nasceu, é e será intervencionista, visando limitar, com normas 

imperativas, a autonomia da vontade numa relação jurídica entre 

partes desiguais. Esse intervencionismo se reduz na razão inversa 

do fortalecimento das associações sindicais, em termos nacionais; 

mas impõe, pelo menos, um nível mínimo de proteção ao trabalhador, 

abaixo do qual não se concebe a dignidade humana. Daí acentuar 

4lt EFRÉN CÓRDOVA que 

"Todo sistema de relações do trabalho é uma mescla de 

autonomia e intervenção estatal" ("Las relaciones colecti vas de 

trabajo en América Latina", Genebra, OIT, 1981, pág. 1). 

o legislador, que deve acumular, pelo menos, conhecimentos de 

Direito, Economia e Sociologia, não pode esquecer que o Brasil é um 



país desigualmente desenvolvido, onde regiões plenamente 

desenvolvidas convivem com outras em vias de desenvolvimento e 

algumas subdesenvolvidas, e considerar, por conseguinte, que o 

sindicato forte e autenticamente representativo é fruto do espírito 

sindical, que emana, como um dado sociológico, das concentrações de 

trabalhadores, formadas basicamente nos locais industrialmente 

desenvolvidos. 

Num país em que: a) 32 milhões vivem abaixo do nível 

internacional de pobreza; b) 46,1% das crianças com menos de cinco 

anos, no nordeste, e 42,3%, no norte, sofrem de desnutrição que 

acarreta a morte prematura ou deficiências mentais irreversíveis; 

c) 59,9% dos trabalhadores ganham até dois salários mínimos; d) os 

salários participam com apenas 30% da renda nacional, quando, no 

período em que fui Ministro do Trabalho (1964/65) alcançavam 50%, 

chegando a 54% em 1973 (na Europa Ocidental correspondem a 65%); e) 

além do grave desemprego e de generalizado subemprego, 1/3 da 

população economicamente ativa trabalha na economia informal, sem 

direitos sociais-trabalhistas; f) em algumas regiões, são 

assassinados líderes sindicais que tentam melhorar as condições de 

vida e de trabalho dos seus representados - será razoável admitir

se que o estipulado em cláusulas de convenções ou acordos coletivos 

reduzam o nível dos direitos trabalhistas estatuídos em lei? 

A inversão da hierarquia das fontes formais do Direito do 

Trabalho, em prejuízo do trabalhador afronta um dos princípios 

fundamentais desse ramo da enciclopédia jurídica: o princípio da 

norma mais favorável, em virtude do qual, no dizer de PLA 

4lt RODRIGUEZ, 

"no caso de haver mais de uma norma aplicável, deve-se 

optar por aquela que seja mais favorável ao trabalhador, ainda que 

não seja a que corresponda aos critérios clássicos de hierarquia 

das normas" ("Los Principias de Derecho del Trabajo", Montevideo, 

Editorial M.B.A., 1975, pág. 47). 
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I - AS LEIS TRABALHISTAS ANTERIORES À CLT 

A- Da independência à Revolução de 1930 

No século passado, quando, em virtude de lutas sindi
cais na Europa e nos Estados Unidos da América, começaram a florescer as con
quistas sociais dos trabalhadores, consagrando os ideais daqueles que, anterior
mente, clamaram por uma legislação de proteção ao trabalho, o Brasil ainda possu
ía uma economia preponderantemente agrícola, empreendida nos moldes quase 
primitivos e alicerçada no trabalho escravo. As associações que, no Império, con
gregaram trabalhadores urbanos tinham caráter mais beneficente do que 
reivindicatório. 

Mesmo nas primeiras décadas deste século, o nasci
mento de uma indústria incipiente em alguns pontos do nosso imenso território, não 
ensejava, senão excepcionalmente, a coligação de trabalhadores, em virtude do 
isolamento das pequenas comunidades industriais e da arraigada falta de espírito 
associativo. Daí porque o Decreto n° 1.637, de 1907, assinado pelo Presidente 
AFONSO PENA, com boas disposições sobre a sindicalização, não propiciou o sur
gimento de uma organização sindical capaz de conquistar normas adequadas de 
proteção ao trabalho. 

É certo que: 
- intelectuais do porte de EVARISTO DE MORAES, LÚ

CIO MENDONÇA, JOAQUIM PIMENTA, AGRIPINO NAZARETH e DEODATO MAIA 
empreenderam campanha visando à conquista de leis sociais-trabalhistas; 

-alguns parlamentares de renome (MEDEIROS E ALBU
QUERQUE, INÁCIO TOSTA, NICANOR NASCIMENTO, MAURÍCIO LACERDA e 
GRACCHO CARDOSO) apresentaram, sem êxito, importantes projetos de lei sobre 
o trabalho; 

-cinqüenta e sete sindicatos de sete Estados realizaram 
expressivo congresso reivindicando direitos trabalhistas (RJ - 1912), enquanto que 
uniões fabris, organizadas sobretudo por emigrantes anarquistas italianos e espa
nhóis, deflagraram greves nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco 
e Bahia pleiteando direitos já assegurados na Europa; 

- entretanto, somente dois projetos de relevo nesse cam
po foram transformados em lei na Primeira República: 

a) o que instituiu o seguro de acidentes do trabalho (Lei 
n° 3.724, de 1919), de autoria do Senador ADOLFO GORDO, ardorosamente de
fendido por EVARISTO MORAES e de cuja campanha pela imprensa participou o 
meu pai , FREDERICO SUSSEKIND, então advogado do Sindicato dos Cocheiros, 
Carroceiros e Classes anexas do Rio de Janeiro; 

b) o que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões de 
Ferroviários, assegurando estabilidade no emprego aos respectivos segurados (Lei 
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n° 4.682, de 1923), de autoria do Deputado ELOY CHAVES, cujo regime foi depois 
estendido aos marítimos (Lei n° 5.1 09, de 1926). 

A tímida lei de férias, sancionada em 1925, teve limita
díssima aplicação, dada a ausência de um Ministério do Trabalho ou de órgãos de 
fiscalização. E a emenda constitucional de 1926, pregada por RUI BARBOSA, a 
partir da sua famosa oração do Teatro Lírico, em 1920, não ensejou a adoção das 
reivindicadas leis sociais-trabalhistas. 

A verdade é que, nessa fase da história político-social 
brasileira, apesar da mensagem do Papa LEÃO XIII na encíclica Rerum Novarum 
(1891 ), predominava entre governadores e parlamentares a concepção liberal-indi
vidualista, que não aceitava a intervenção do Estado nas relações do trabalho. 

8- Da Revolução de 1930 à elaboração da CLT 

Como assinalou SEGADAS VIANNA - meu saudoso 
companheiro nas comissões elaboradas da CLT - em artigo escrito ao ensejo do tri
gésimo aniversário da Consolidação, esse quadro, simplesmente esboçado. 

" 
explica a razão pela qual o governo resultante da revolução de 
1930 teve de legislar abundantemente sobre o Direito do Tra
balho e a Previdência Social, visando a outorgar direitos so
ciais aos trabalhadores, antes que estes, organizados, viessem 
a exigi-los na expressão mais violenta da luta de classes." 

Já na campanha para as eleições presidenciais, o can
didato GETÚLIO VARGAS comprometeu-se a adotar adequada legislação social
trabalhista e promover a ratificação de convenções aprovadas pela Organização In
ternacional do Trabalho. Influenciado pela filosofia positivista de JÚLIO DE CASTI
LHO, GETÚLIO absorveu a doutrina de AUGUSTO COMTE favorável à intervenção 
estatal na ordem econômica e social -diretriz igualmente defendida por LINDOLFO 
COLLOR, seu principal colaborador no campo das questões trabalhistas e redator 
do tópico sobre o tema inserido no manifesto da Aliança Liberal de 20 de outubro 
de 1929. 

Derrotado em eleição tida como fraudulenta, VARGAS 
assumiu o Governo Provisório em 24 de outubro de 1930, como chefe da revolução 
vitoriosa e com o apoio de grande maioria do povo brasileiro, inclusive das Forças 
Armadas. 

Em 1942, quando o Governo Federal resolveu consoli
dar a legislação do trabalho e da previdência social , inúmeras eram as leis a res
peito adotadas. Neste artigo referirei apenas algumas normas sobre o Direito do 
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Trabalho, porquanto a Consolidação aprovada em 1 o de maio de 1943 concerne 
apenas a esse ramo da ciência jurídica. 

No período de 1930 e 1942 cumpre distinguir três fases, 
sempre sob o comando de GETÚLIO VARGAS: 

a) de 26 de novembro de 1930 (data da criação do Mi
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio) a 15 de julho de 1934, em que os Minis
tros do Governo Provisório, LINDOLFO COLLOR e SALGADO FILHO, obtiveram a 
adoção de diversos decretos legislativos, dentre os quais destaco os referentes à 
organização sindical (n° 19.770/31 ), à Carteira Profissional (n° 21 .175/32), à jorna
da de oito horas de trabalho (n° 21.186/32 e 21 .364/32), às comissões mistas de 
conciliação (n° 21.396/32), ao trabalho da mulher (n° 21.417 -N32), às convenções 
coletivas de trabalho (n° 21 .690/32), ao trabalho do menor (n° 22.042/32), às Juntas 
de Conciliação e Julgamento (n° 22.132/32), às férias anuais (n°s 23.103/33 e 
23.768/34) e ao seguro obrigatório de acidentes do trabalho (n° 24.637/34); 

b) de 16 de julho de 1934 a 9 de novembro de 1937 (vi
gência da Constituição de 1934, durante a qual AGAMENON MAGALHÃES dirigiu o 
Ministério do Trabalho), em que coube ao Congresso Nacional legislar sobre a 
matéria em foco. Dessa fase cabe apontar a Lei n° 62, de 1935, que dispôs sobre a 
rescisão do contrato de trabalho, assegurando aviso prévio e indenização de anti
guidade ao empregado despedido sem justa causa, ao mesmo tempo que estendeu 
o direito de estabilidade, após dez anos de serviço, aos industriários e comerciári
os, e a Lei n° 185, de 1936, que instituiu as Comissões de Salário Mínimo. 

c) de 1 O de novembro de 1937 a 31 de dezembro de 
1941 (período compreendido na vigência da Carta Magna de 1937), em que o Mi
nistro WALDEMAR FALCÃO, com a intensa participação dos juristas OLIVEIRA VI
ANNA e LUIZ AUGUSTO DE REGO MONTEIRO, preparou os decretos-leis que 
reorganizaram o sistema sindical, com o objetivo de preparar as corporações que 
elegeriam os membros do Conselho de Economia Nacional previsto na Lei Maior. 
Essa legislação, a partir do Decreto-lei n° 1.402, de 1939, impôs a unicidade sindi
cal por categoria ou profissão, aprovou um rígido enquadramento sindical hierarqui
zado para cada ramo da economia nacional e criou o imposto sindical devido por 
todos os integrantes das diversas categorias ou profissões. Demais disto, merece 
registro especial a instituição da Justiça do Trabalho (DL n° 1.237/39), cujos órgãos 
foram instalados a 1 o de maio de 1941. 

11 -A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

A - Da idéia ao projeto final 

Foi esse o quadro legislativo que o jurista e político pau
lista ALEXANDRE MARCONDES FILHO encontrou em 2 de janeiro de 1942, quan
do assumiu o cargo de Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. E, como acentu
ou SEGADAS VIANNA no precitado artigo de 1973, o novo Ministro. 
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"desde logo manifestou a necessidade de um ordenamento 
da legislação até então expedida, para assegurar melhor enten
dimento entre empregadores e empregados, pela compreensão 
dos seus direitos e obrigações, o que aconselharia a sistemati
zação de leis, decretos-legislativos e decretos-leis, bem como 
das convenções internacionais do trabalho ratificadas pelo 
Brasil." 

A multiplicidade de normas legais no campo do trabalho, 
sancionadas ou decretadas em distintas fases da nossa evolução jurídico-política, 
confundindo os seus destinatários, intérpretes e aplicadores, estava a exigir o orde
namento das respectivas disposições num único texto. 

Vinte e sete dias após a sua posse, MARCONDES FI
LHO, devidamente autorizado pelo Presidente VARGAS, designou comissão de dez 
membros para, sob sua presidência, elaborar o "anteprojeto de Consolidação das 
Leis do Trabalho e de Previdência Social" (Portaria n° 791, de 29.01.42). Mas, logo 
na primeira reunião, foi resolvido desdobrá-la, a fim de que fossem preparados, se
paradamente, anteprojetos sobre o Direito do Trabalho e a Previdência Social. Para 
o primeiro foram escolhidos "os Procuradores da Justiça do Trabalho LUIZ AUGUS
TO DE REGO MONTEIRO, ARNALDO LOPES SUSSEKIND, DORVAL LACERDA e 
JOSÉ DE SEGADAS VIANNA e o Consultor Jurídico do Ministério OSCAR 
SARAIVA". 

A minha designação, com apenas vinte e quatro anos, 
resultou da circunstância de ser assistente técnico do Ministro, o qual desejava ter 
na Comissão alguém que com ele mantivesse contato diário (ao convidar-me para o 
seu gabinete, MARCONDES FILHO pretendeu homenagear o Procurador Regional 
do Trabalho do seu Estado). 

A 5 de novembro de 1942 o anteprojeto que elaboramos 
foi encaminhado ao Ministro, com relatório redigido pelo institucionalista REGO 
MONTEIRO, que coordenava os trabalhos da Comissão, sendo, quatro dias depois, 
submetido à apreciação do Presidente GETÚLIO VARGAS (em 1989). Este louvou 
os autores do anteprojeto e determinou sua publicação, sendo designados "os 
membros acima referidos, da comissão que elaborou o ante-projeto, para examinar 
as sugestões e redigir o projeto definitivo" (D.O. de 05.01.43). 

Mais de duas mil sugestões foram oferecidas; mas não 
pudemos, nessa fase, contar com a esplêndida colaboração de OSCAR SARAIVA, 
que fôra deslocado para a comissão encarregada de consolidar as leis da previdên
cia social. 

A 31 de março de 1943 a Comissão entregou o projeto 
final ao Ministro, com exposição de motivos redigida pelo Procurador REGO MON
TEIRO, que a presidiu. A 1° de maio do mesmo ano, a CLT foi aprovada pelo De
creto-lei n° 5.452, o qual, entretanto, só restou publicado no Diário Oficial de 9 de 
agosto, para entrar em vigor três meses depois (1 0.11.43). 
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A vacatio legis se justificava em virtude das comple
mentações e algumas alterações introduzidas no texto. Já o atraso na publicação 
oficial da CLT foi motivado pela necessidade de serem prestados diversos esclare
cimentos ao Presidente da República e respeito das ponderações e críticas que lhe 
foram endereçadas por algumas associações e até por um Ministro de Estado. To
das as proposições, no entanto, foram rejeitadas. 

B - Da complementação do sistema adotado 

Desde a publicação do anteprojeto foram feitas algumas 
críticas à Comissão pelo fato de ter proposto alterações e complementações da le
gislação vigente, não obstante tratar-se de uma "consolidação". Todavia, se a idéia 
de código foi considerada inoportuna pelo próprio Governo Federal, certo é que, 
para ordenar sistematicamente leis trabalhistas de diferentes momentos políticos, 
tornou-se necessário não somente promover pequenas modificações, desfazer al
guns antagonismos, como também preencher vazios legislativos com disposições 
imprescindíveis à configuração do sistema. 

Realmente, não seria concebível ordenar as normas dis
ciplinadoras das relações individuais e coletivas do trabalho sem incluir, num título 
introdutório, princípios e conceitos fundamentais, capazes de iluminar a interpreta
ção e aplicação dos respectivos preceitos. Por seu turno, um sistema lógico e coe
rente impunha que determinados títulos fossem completados com normas então 
inexistentes no direito positivo nacional. Assim, por exemplo: 

a) vigorava uma lei sobre a rescisão do contrato de tra
balho (Lei n° 62/35), mas não havia uma lei dispondo harmonicamente sobre os 
seus tipos, formação, alteração, suspensão e interrupção; 

b) o salário, de inquestionável relevância para a aplica
ção de inúmeras regras consolidadas, era objeto de raros e insuficientes dispositi
vos do Código Comercial, de 1850, e do Código Civil, de 1916. 

Vale assinalar, repetindo o que ponderou o Ministro 
MARCONDES FILHO ao designar a Comissão incumbida de redigir o projeto final 
da CLT, que "as alterações que se tornaram, por esse motivo, indispensáveis foram 
levadas à prévia aprovação do Senhor Presidente da República" (Portaria n° 884, 
de 03.12.42), o qual, àquela época, acumulava os Poderes Executivo e Legislativo, 
na forma do artigo 180 da Constituição de 1937. 

Consoante acentuou a Comissão, na exposição de 31 de 
março de 1943, com a qual procuramos justificar o projeto final da CLT: 

"Entre a compilação ou a coleção de leis e o Código, que 
são, respectivamente, os momentos extremos de um processo 
de corporificação do Direito, existe a Consolidação, que é a 
fase própria de concatenação dos textos e da coordenação dos 
princípios, quando já se denuncia um primeiro pensamento de 
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sistema, depois de haverem sido reguladas, de modo amplo, 
relações sociais em um determinado plano de vida política. A 
primeira idéia que decorre do conceito de consolidação, é, 
portanto, a de uma recapitulação dos valores correntes que re
sultaram de uma grande expansão legislativa anterior em uma 
dado ramo do Direito. Sob esse prisma, há uma sensível im
portância política em ser timbrado o projeto com tal designa
ção, que espelha, não o início de uma atividade política, mas o 
coroamento de uma diligência governamental persistente. A 
Comissão nunca obscureceu, e antes proclamou, o caráter le
gislativo e não compilatório da Consolidação. 

O que importa salientar é ter havido a preocupação domi
nante de subordinação às leis preexistentes" . 

C - Das fontes geradoras do texto 

Afirma-se comumente que a Comissão elaboradora da 
CLT se inspirou na Carta del Lavoro. Tal acusação, além de confundir o todo com 
uma de suas partes, revela, sem dúvida, o desconhecimento da evolução das leis 
brasileiras sobre o Direito do Trabalho. Dos onze títulos que compõem a Consolida
ção, apenas o V, relativo à organização sindical, correspondeu ao sistema então vi
gente na Itália. Mas, nesse tópico, a Comissão nada mais fez do que transplantar 
para o seu projeto os decretos-leis de 1939 a 1942, que reorganizaram o sistema 
sindical à luz da Constituição de 1937, então vigente, tendo por alvo a preparação 
das corporações cujos representantes integrariam o Conselho de Economia Nacio
nal nela instituído (artigos 57 e 58). O título VI, referente ao contrato coletivo de tra
balho, revelou as necessárias adaptações ao regime sindical adotado. 

Se alguma coisa deve suscitar estranheza e crítica é a 
manutenção, pela Constituição de 1988, dos princípios básicos da organização sin
dical, dita corporativa, consagrados pela Carta Magna de 1937: 

a) Unicidade sindical compulsória por categoria profis
sional ou econômica em todos os graus do sistema (artigo 8°, n° 11 ); 

b) Contribuição sindical obrigatória de todas as empre
sas e trabalhadores, além de um poder tributário anômalo a ser exercido pela as
sembléia do sindicato em favor do respectivo sistema confederativo (artigo 8°, n° 
IV). 

Na execução da tarefa que lhe foi atribuída, a Comissão 
da CLT adotou quatro procedimentos distintos: 

a) sistematização, com pequenas modificações e adap
tações, das normas de proteção individual do trabalhador, que foram, em geral, ins
piradas nas convenções da OIT e na Rerum Novarum: 

1) Decretos Legislativos de 1930 a 1934; 
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2) Leis de 1934 a 1937; 
3) Decretos-leis de 1937 a 1941 ; 

b) compilação, sem alterações, da legislação da "vés
pera", adotada em decorrência de preceitos constitucionais ainda vigentes: 

1) Decretos-leis e regulamentos de 1939 e 1940 concer
nentes à Justiça do Trabalho; 

2) Decretos-leis de 1939 a 1942 sobre a organização 
sindical ; 

c) atualização e complementação de disposições su
peradas ou incompletas, constantes de decretos legislativos, decretos regulamenta
res e portarias, sobre: 

1) segurança e higiene do trabalho; 
2) contrato coletivo de trabalho; 
3) inspeção do trabalho e processo de multas adminis-

trativas; 

d) elaboração de novas normas, imprescindíveis à 
configuração e aplicação do sistema, cujas fontes materiais foram diversas conclu
sões aprovadas no Primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social (SP, maio de 
1941), pareceres de OLIVEIRA VIANNA e OSCAR SARAIVA (exerceram a Consul
toria Jurídica do Ministério do Trabalho) e alguns pronunciamentos da recém-insta
lada Justiça do Trabalho: 

1) Título I - Introdução; 
2) Capítulos I, 11, 111 , IV, do título IV- Disposições gerais, 

remuneração, alteração, suspensão e interrupção do contrato individual de traba
lho, com a conseqüente adaptação das disposições inseridas nos capítulos V, VI , 
VIl e VIII, do mesmo título, sobre rescisão, aviso prévio, estabilidade e força maior. 

Esses dois títulos, representando necessária inovação 
de relevância jurídica, sofreram pouquíssimas alterações nos cinqüenta anos de vi
gência da CLT. Eles são de autoria do talentoso companheiro DORVAL LACERDA 
(salvo os capítulos sobre remuneração e estabilidade, que me coube redigir) , a 
quem rendo, nesta oportunidade, a minha homenagem pela inconstestável juridici
dade e algumas inovações hoje consagradas, tidas como ousadas à época. 

O - De despersonalização do empregador 

O conceito de empregador adotado pela CLT suscitou 
muita controvérsia. No artigo já referido, que escrevi com SEGADAS VIANNA em 
1973, recordamos que: 

"O saudoso institucionalista REGO MONTEIRO propôs à 
Comissão elaboradora do projeto da CLT que se reconhecesse 
expressamente a empresa como sujeito de direito da relação de 
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emprego. Entendeu, porém, a maioria que a organização só
cio-econômica brasileira e todo o ordenamento jurídico nacio
nal desaconselhavam a adoção da tese sugerida. Não obstante, 
em atenção à realidade caracterizada pelo estágio atual das re
lações entre empregadores e empregados, em que, salvo nos 
pequenos empreendimentos, é quase nula a interferência do 
eventual proprietário da empresa, resolvemos adotar conceito 
capaz de refletir essa situação, atinente à despersonalização 
do empregador. Havia, assim, sem embargo da controvérsia 
entre institucionalistas e contratualistas, um reconhecimento 
comum do relevante papel da empresa como elemento do con
trato de trabalho, o qual não deve sofrer as conseqüências das 
alterações ocorridas na sua propriedade" . 

Daí o texto do artigo 2° da Consolidação, o qual, porque 
tentou conciliar teorias inconciliáveis, não traduziu com clareza o escopo da maioria 
da Comissão, que foi o de enfatizar que o elemento básico do contrato de trabalho 
é a empresa, pouco importando a mudança na sua propriedade ou qualquer altera
ção na sua estrutura jurídica, tal como explicitado no artigo 448. 

gislação Complementar": 
A propósito, escrevi nos meus "Comentários à CLT e Le-

"Não pretendeu a Consolidação, na solução realista que 
adotou, inovar o sistema legal alusivo aos sujeitos de direitos 
das relações jurídicas, para classificar a empresa como pessoa 
jurídica, independentemente da pessoa do seu proprietário 
(subjetivação da empresa). Este continua a existir, sem embar
go de ser a empresa o elemento básico dos respectivos contra
tos de trabalho. O que ocorre é que os direitos e obrigações 
pertinentes às relações de trabalho nascem em função da em
presa; são inerentes à ela e não à pessoa natural ou jurídica 
que, no momento, detém o seu domínio" . Ob. cit. , Rio, Freitas 
Bastos, vol. I, 190, págs. 62/63). 

Esta despersonalização do empregador - cuja correspon
dência em termos jurídicos implica em dizer que o contrato de 
trabalho não é tributário dos pactos intuitu personae quanto 
a um dos contratantes (exatamente o empregador), embora 
possa sê-lo em casos excepcionais - leva diretamente ao reco
nhecimento de uma afirmativa nova e mais audaciosa: a de que 
o contrato de trabalho, uma vez celebrado, leva mais em con
sideração a empresa do que propriamente a pessoa de quem o 
concluiu pelo lado patronal... ......... ... .... ... ... . 

Do lado patronal, toma-se como ponto de referência ou de 
convergência dos contratos de trabalho, não mais a pessoa fi
sica ou jurídica do seu titular, e sim o próprio organismo 
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produtivo" (Do contrato de trabalho como elemento da em
presa, Rio, Universidade do Brasil, 1957, pág. 239). 

No mesmo sentido, quatro anos depois, proclamaram os 
doutos PAUL DURAND e ANDRÉ VITÚ: 

"O legislador do Direito do Trabalho sentiu perfeitamente 
que o contrato de trabalho é formado com a empresa mais do 
que com a pessoa do seu proprietário" . ("Traité de Droit du 
Travail", Paris, Dalloz, vol. II, pág. 789). 

Mais tarde, na oportunidade do vigésimo quinto aniver
sário da CLT, o eminente e saudoso jurista ORLANDO GOMES, que critica o nosso 
projeto quando da sua aprovação pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1943, reconhecia 
que: 

sentenciou: 

contrato-realidade 

"a nova técnica assimilada pela Consolidação nos idos de 
43 implicava, inevitavelmente, o abandono de conceitos e prin
cípios civilistas, corajosamente levados a efeito" . 

E, referindo-se aos autores da Consolidação, 

"Há um quarto de século compreenderam que uma noção 
econômica ainda imprecisa na sua projeção estava destinada, 
segundo as expressões de LA V ASSEUR, a se instalar no co
ração mesmo do Direito do Trabalho, para dominá-lo e orien
tar sua organização. Àquele tempo a natureza jurídica da em
presa não estava ainda definida com indispensável segurança. 
Até certo ponto, justifica-se o equívoco de confundi-la com o 
empregador (artigo 2°) personificando uma "universitas bono
rum". Mas, a preocupação de identificá-lo à empresa revela 
que os consolidadores pressentiram a transposição desse dado 
econômico para o plano jurídico na linha da evolução do Di
reito do Trabalho" ("Reflexos da CLT na vida social e econô
mica brasileira", Revista LTr. , no 32, SP, 1968, pág. 659). 

E - Da contratualidade da relação de emprego e do 

A despersonalização do empregador, para apontar a em
presa como o elemento básico do contrato de trabalho, e a configuração deste por 
ajuste tácito levaram alguns intérpretes a concluir que a CLT adotara a teoria da 
instituição (ato-condição ou ato-inserção, e não contrato). 
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Entretanto, quando a Consolidação definiu o contrato in
dividual de trabalho como: "O acordo tácito ou expresso correspondente à relação 
de emprego" (artigo 442) e admitiu que ele pode: ser acordado tácita ou expressa
mente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado" (arti
go 443), procurou, na verdade, despir esse contrato de formalidades exigidas para 
outros negócios jurídicos e afirmar sua existência sempre que a relação fática de 
trabalho revelar os elementos caracterizadores do empregador (artigo 2°) e do em
pregado (artigo 3°). 

Adotou-se, portanto, pioneiramente a teoria do contrato
realidade, hoje amplamente consagrada pela doutrina e pela jurisprudência. Mas, 
ainda assim, há encontro de vontades do empresário e do trabalhador no estabele
cimento do suporte fático denunciador da relação de emprego. Como escreveu 
HERMANN DERSCH: 

"a relação efetiva de trabalho não é só urna situação mera
mente real, senão urna espécie particular de relação jurídica; 
pressupõe sempre concordância de vontades, senão corno ele
mento constitutivo de um negócio jurídico, pelo menos corno 
pressuposto real" (nota n° 28 à sa edição do livro de W AL
TER KASKEL, que atualizou, "Derecho dei Trabajo", Buenos 
Aires, trad. de KROTOSCHIN, Depalrna, 1961 , pág. 40). 

O fato de ser o conteúdo do contrato de trabalho impos
to, em grande parte, por normas legais imperativas e por convenções ou acordos 
coletivos de trabalho de incidência compulsória ou, ainda, em alguns casos, por 
disposições do regulamento da empresa ao qual adere o empregado, não desfigura 
o vínculo contratual nascido do encontro de duas vontades: a do trabalhador, que 
se emprega, e a do empresário, que o admite como seu empregado. Mesmo que 
essa convergência volitiva se manifeste tacitamente, haverá o consenso do qual 
nascem as obrigações contratuais recíprocas atinentes à relação de emprego. Con
soante sustentei no "Primeiro Congresso Jurídico Nacional" (Rio de Janeiro, 1943): 

com toda evidência: 

"Ainda que este ajuste ocorra tacitamente, haverá o con
senso característico do contrato, pois o silêncio constitui ine
quívoca manifestação de consentimento implícito ou presumi
do" ("Diário de Sessões" de 04.09.43, pág. 315). 

Aliás, a contratualidade da relação de emprego exsurge 

a) do artigo 444, que preserva a autonomia da vontade 
das partes contratantes para a complementação ou suplementação dos direitos mí
nimos assegurados ao trabalhador pelas fontes formais aplicáveis à relação de em
prego estabelecida; 

b) do artigo 468, que sacra menta as condições pactua
das no contrato de trabalho, nulificando as alterações unilaterais e presumindo 
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viciada a concordância do empregado em modificar o contrato em seu prejuízo (a 
flexibilização prevista, em três hipóteses, pela Constituição de 1988 (artigo 7°) não 
pode ser efetivada por ajuste individual, dependerá sempre de convenção ou acor
do coletivo, com a participação do correspondente sindicato de trabalhadores). 

111 - SIGNIFICAÇÃO HISTÓRICA DA CLT 

A Consolidação das Leis do Trabalho, enfeixando num 
único texto todas as normas disciplinadoras das relações individuais e coletivas de 
trabalho, além das concernentes a procedimentos administrativos e à Justiça do 
Trabalho, proporcionou o conhecimento global dos direitos e obrigações trabalhis
tas, não só aos intérpretes e aplicadores das leis, mas, sobretudo, aos seus desti
natários: os empregadores e os empregados. 

A CLT cumpriu, assim, importante missão educativa, a 
par de ter gerado o clima propício à industrialização do país, sem conflitos traba
lhistas violentos. Invoco uma vez mais o depoimento insuspeito do notável filósofo 
do Direito ORLANDO GOMES - adversário confesso e ferrenho de GETÚLIO 
VARGAS: 

"A Consolidação das Leis do Trabalho deu generoso passo 
para a integração dos trabalhadores no círculo dos direitos 
fundamentais do homem, sem o qual nenhuma civilização é 
digna desse nome ... ..... ... .... .... ..... ... ......................................... . 

Organizados os instrumentos jurídicos destinados a com
por os conflitos sociais, concorreram para amortecer inevitá
veis choques, empregados como tem sido desde então para so
luções pacíficas que arrefecem ardores belicistas das classes 
antagônicas, reincidentes de quando em vez. Nesse passo, o 
mérito maior da Consolidação parece que foi a sua função 
educativa, função própria das leis que se antecipam aos fatos. 
A seu crédito deve levar-se a profilaxia desses conflitos, per
mitindo que não tivéssemos de repetir no campo das relações 
entre o patronato e o operariado dolorosa experiência de ou-
tros povos ........................................ ......... .. ........................... . 

(Trab. e rev. cits., págs. 660/661). 

E esteiado na análise de CELSO FURTADO sobre o 
desenvolvimento econômico brasileiro após a vigência da CLT - o sempre lembrado 
jurista baiano escreveu: 

"Nessa fase, a atividade industrial diversificou-se, o merca
do interno ampliou-se e cresceu consideravelmente o número 
de assalariados. Assinala-se que, entre 1949 e 1964, a 
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produção industrial brasileira multiplicou-se três vezes e meia, 
diminuindo em 30% a importação de produtos industrializa
dos, tendo-se formado, assim, um sistema industrial capaz de 
responder às antecipações generosas do legislador trabalhista" 
(Trab. e rev. cits., pág. 657). 

O aspecto ideológico da CLT foi ressaltado por outro ar
doroso crítico de GETÚLIO VARGAS, que exerceu, na Câmara dos Deputados, a 
liderança da oposição durante o Governo que precedeu ao suicídio do Presidente. 
Refiro-me ao historiador, sociólogo e jurista AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 
o qual, em 1973, reconheceu e proclamou o alcance de obra consolidada, elogian
do principalmente a pregação do então Ministro do Trabalho nas suas palestras se
manais visando a popularizar os direitos sociais dos trabalhadores. 

IV -AS PRINCIPAIS REVISÕES DA CLT 

O objetivo de facilitar a compreensão e a consulta da le
gislação referente a determinado ramo do Direito pelos seus intérpretes e destina
tários aconselha que os códigos, incluída a CLT nessa categoria, sejam revistos 
e/ou complementados mediante a substituição dos seus capítulos ou artigos. O bom 
senso sugere que se evite a multiplicação de textos sobre o mesmo ordenamento 
sistematizado, com inevitáveis superposições ou conflitos de normas. 

Um código ou uma consolidação de leis não se esgota 
no momento da sua aprovação. É evidente que eles podem ser substituídos por ou
tros textos que visem a modificar-lhes a diretriz doutrinária; mas a vigência paralela 
de leis gerias sobre o mesmo tema, com a mutilação do ordenamento pretérito, 
agride a técnica legislativa e afronta a lógica jurídica. 

As revisões dos títulos relativos à Justiça do Trabalho e 
ao seu processo têm observado o bom procedimento (p. ex.: Decretos-leis n°s 
8.437/46 e 9.797/46 e Leis n°s 5.442/68, 5.584/70, 7.701/88 e 8.432/92}, tal como 
as duas atualizações das quais participamos. Todavia, nem sempre isso acontece. 

Quando exerci o cargo de Ministro do Trabalho e Previ
dência Social (1964- 1965) promovi a elaboração de projetos de lei autorizando al
guns capítulos da CLT. O texto sobre convenções coletivas de trabalho, que prepa
rei juntamente com EDUARDO GABRIEL SAAD e NERIO BATTENDIERI, com a 
precípua finalidade de "descorporativar" o correspondente título, admitindo o acor
do coletivo do sindicato de trabalhadores com uma ou mais empresa, chegou a ser 
encaminhado ao Congresso Nacional. Os demais foram por mim submetidos ao 
competente exame da Comissão Permanente de Direito Social. E o anteprojeto re
digido por esse notável órgão consultivo, depois de pequenas alterações procedi
das pelo Ministro NASCIMENTO E SILVA, foi convertido no Decreto-lei n° 229, de 
28 de fevereiro de 1967. 

As principais inovações desse diploma legal, assinado 
pelo Presidente CASTELO BRANCO, foram: 
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a) os novos artigos 443 e 445 da CLT, restringindo o uso 
do contrato a prazo e regulando o contrato de experiência; 

b) o novo capítulo sobre segurança e higiene do traba
lho, cujo texto contou com a valiosa colaboração do Dr. HUGO FIRMEZA; 

c) o título VI referente às convenções coletivas do traba
lho, que alterou em dois pontos o mencionado projeto que fora enviado ao Congres
so Nacional: suprimiu o dispositivo que autorizava a greve quando os empregados 
ou os sindicatos patronais se negassem a negociar e incluiu o criticável artigo 623, 
declarando nula a cláusula contrária à "política econômica-financeira do Governo 
ou concernente à política salarial vigente". 

d) o título VIl, alusivo ao processo de multas administra
tivas, que adaptou a inspeção do trabalho às normas constantes da Convenção da 
OIT n° 81, ratificada pelo nosso país. 

Em 1974 o Presidente ERNESTO GEISEL designou co
missão para atualizar a CLT, conferindo-me a sua direção. Dela fizeram parte tam
bém os doutos DÉLIO MARANHÃO, ALDÍLIO TOSTES MAL TA, CARLOS CHIARE
LI , PRATES DE MACEDO, JÚLIO CESAR LEITE, GUEIROS BERNARDES, EDMO 
LIMA DE MARCA e ALUYSIO CAMPOS. 

Como foi registrado no relatório apresentado com o an
teprojeto, recebemos um mandato restrito, porquanto não deveríamos propor modi
ficações de fundo no título sobre a organização sindical e na legislação alusiva à 
greve. Outrossim, nem todas as alterações pretendidas foram autorizadas (p. ex.: o 
novo conceito de estabilidade no emprego, mais flexível , baseada na teoria da nuli
dade imotivada, adotada na Alemanha Ocidental em 1952 e recomendada pela OIT 
em 1963). 

Logo no início dos trabalhos, a Comissão entendeu que 
alguns aspectos das relações de trabalho estavam a reclamar soluções imediatas, 
não devendo aguardar a conclusão do anteprojeto. Por isto: 

a) propôs a transferência do salário-maternidade para a 
Previdência Social , a fim de estancar o maior fator de discriminação contra o traba
lho feminino. Do nosso projeto resultou a Lei n° 6.136, de 197 4; 

b) elaborou projeto, que se converteu na Lei 6.204, de 
1975, dando nova redação ao artigo 453 da CLT, para que a readmissão do empre
gado espontaneamente aposentado não determinasse a soma do tempo de serviço 
anterior; 

c) sugeriu e obteve o apoio do Governo aos projetos que 
estavam em tramitação no Congresso Nacional: 

1 -dando nova redação ao artigo 469 da CLT, para res
tringir as hipóteses de transferência do empregado (lei 6.203/75); 

2 - acrescentando um parágrafo ao artigo 139, para fa
cultar ao menor de 18 anos gozar suas férias no emprego no período das férias es
colares (Lei 6.211/75). 
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O anteprojeto da nova CLT com 922 artigos e 20 anexos 
- estes contendo as disposições especiais sobre as atividades profissionais regula
mentadas - foi encaminhado, em 17 de novembro de 1976, aos Ministros do Traba
lho (ARNALDO PRIETO) e da Justiça (ARMANDO FALCÃO), que assinaram a Por
taria designando a Comissão lnterministerial. Mas eles resolveram, em despacho 
com o Presidente da República, que a atualização deveria verificar-se por etapas 
sucessivas, mediante remessa de títulos ou capítulos ao Congresso Nacional, com 
prazo prefixado para o seu pronunciamento, tal como previsto no artigo 51 da Cons
tituição de 1967, em preceito inaplicável aos projetos de codificação (§ 6° do artigo 
cit. ). 

O capítulo referente às férias anuais foi o primeiro a ser 
submetido ao Congresso. Mas, com o recesso temporário desse órgão, decorrente 
do chamado "pacote de abril", o Presidente GEISEL resolveu aprová-lo por meio do 
Decreto-lei n° 1.535, de 13 de abril de 1977. O capítulo sobre segurança e medicina 
do trabalho foi encaminhado em seguida, tendo se convertido, com mínimas altera
ções, na Lei n° 6.514, de 22 de dezembro do mesmo ano. 

Posteriormente foi preparado o projeto sobre a Justiça 
do Trabalho (Título IX) e o Processo Judiciário do Trabalho (título X) ; mas, em reu
nião no Ministério da Justiça, resolveu-se aguardar a aprovação da Lei Orgânica da 
Magistratura, já em fase final no Congresso, a fim de promover-se eventuais adap
tações. Quando o projeto foi encaminhado ao Presidente, o seu mandato já estava 
a findar-se, razão por que decidiu Sua Excelência que o anteprojeto GLOBAL da 
CLT fosse publicado no Diário Oficial para conhecimento geral , deixando ao novo 
Governo a decisão sobre o seu destino. 

O Ministro do Trabalho do Presidente JOÃO BAPTISTA 
FIGUEIREDO (Murilo Macedo) abandonou a idéia de uma nova CLT, preferindo de
signar uma Comissão para preparar um anteprojeto de Código de Trabalho. Se 
essa comissão chegou a reunir-se -o que não foi divulgado- certo é que não ela
borou qualquer texto. Extinguiu-se por inação .. . . 

V - PERSPECTIVAS DE REFORMA 

É evidente que a CLT está desatualizada e carece de re
visão, devendo, além disto, juntar-se ao texto as leis complementares que não inte
gram o seu corpo (p. ex.: lei sobre o repouso semanal remunerado, o fundo de ga
rantia do tempo de serviço, o exercício do direito de greve, etc.). 

Código do Trabalho e Código Processual do Trabalho ou 
nova Consolidação, o que importa é que seja evitada, como ocorre em quase todos 
os países, a legislação fragmentada, tão prejudicial , sobretudo aos leigos em Direi
to, como os empresários e os trabalhadores. 

Desde 1943, quando entrou em vigor a CLT, o mundo 
mudou e o Brasil se desenvolveu, industrializando-se e gerando, em conseqüência, 
entidades sindicais que, em certos ramos econômicos e algumas regiões, podem 
obter razoáveis condições de trabalho em convenções e acordos coletivos. Daí por 
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que as normas de proteção ao trabalho devem ser mais gerais, a fim de abrirem es
paço para a negociação coletiva. Mas, elas devem estabelecer um nível de prote
ção imperativo e indisponível, abaixo do qual não se pode conceber o trabalho com 
dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito (artigo 1°, 111, da Constituição). 
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A FLEXIBILIZAÇÃO DA CLT 

por Arnaldo Süssekind 

I - FLEXIBILIZAÇÃO E GLOBALIZACÃO DA ECONOMIA fEZ• e - > - -

A - = Choques petrolíferos (Anos 70), Revolução 

.-te_c-=n=-o....,.ló~ic;.,;,a~t fim d~ guerra fria. 

1- Doutrina liberal para justificar domínio do 

merca~~ pelas mai fortes. 

' 2- Necessid~e am liar produtividade e reduzir __. 

custos empres;ri s. ~ 
1 
~ 

3- Desemprego ~strutural = 1So milhões + 859 de 

subempregados = 1/3 da PEA (OIT). (~\) cJ.eJ 5JCL 

4- Mais de 1 bilhão vivem com menos tU~f1~~/o:7"3J 
dia (Kofi Annan - Sec. Geral da ONU - "O Globo 

de 05.02.02). 

5- OIT = "Comissão Mundial sobre a Dimensão -- ............ ------- ,..---

Social da Globalização" (fev-2002) 21 ,.-- ~ 

personalidades, codirigida pelo Presidente da 

Finlândia e Presidente da Tanzânia, com o 

objetivo de propor "a utilização do processo de 

globalização como recurso para reduzir a 

pobreza e o desemprego e impulsionar o 

crescimento e o desenvolvimento sustentável". 



\. 

---- -------------------------------------------------------~ 

• r 

·~-· iza.ção. 

a) Terceirização legítima ou em fraude à lei. 

b) Terceirização ile ítima =falta de integração, 

de reciclagem e de prevenção de acidentes e 

doenças profissionais. 

2 - Redu ão de direitos trabalhistas = flexibilização 

ou desregulamentação. 

11 - POSIÇÃO DAS ESCOLAS POLÍTICO-FILOSÓFICAS (Curso 
i -

de Direito do Trabalho, Rio, 2.002, 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 do Estado, ----
• desregulamentando, tanto quanto possível, o Direito do 

( 

r Trabalho, a fim de que as condições ç!_e em rego sejam 
f 

· ditadas, basicamente, pelas I · do mercado. Já os defensores 
- ...-= "' 

do Es i I esteados na doutrina social de Igreja ou na 

filosofia trabalhista, advogam ão estatal nas - ._ 

I 
( 

relações de trabalho, na medid necessária 
I 

rincí ios formadores da justiça social e à preservação da 
-~ ......--- .--.... 

I f dignidade humana; e, porque a social-democrática 

( 

( 

contemporânea pressupõe a pluralidade das fontes do Direito, 

consideram que o patamar de direitos indis oníveis, adequado 

a cada país, deve e pode ser ampliado pelos instrumentos da --- .:.----- - - ....... --..- ~ -



de trabalhadores e 1 , empresários, ou as associações destes. 

UI -PROJETO DE LEI - 5.483/01 (Substitutivo)= modificação .!!o 
--~ - --..... 

art. 618 da CLT. -----
:., A- Eficácia da lei só na ausência de conven ão ou acordo 
~ ,. - -;;;!!~~~ ----· co etivo. 

L 8- Respeito às normas trabalhistas da Constituição e leis 

complementares 

} C- Preservação do Programa de Alimentação do 

Trabalhador, do vale-transporte e do valor do FGTS. 

L\ Q-Observância das normas sobre segurança e saúde no 

trabalho. 

E.l Preceitos pro ramáticos co titucionais n- fixam: 

1) Valor do piso salarial (salário profissional). 

2} Época e periodicidade do 13° salário. 

3) Remuneração do trabalho noturno. 

4) Época e periodicidade da participação nos lucros ou 

resultados da empresa. 

5) Valor e beneficiários do salário-família. 

6) Valor da remuneração do repouso semanal e dia do 

descanso. 

7) Valor da remuneração das férias anuais e 

fracionamento ou acumulação do período de gozo 

(Limitações da Convenção OIT -132) 

8) Duração e valor da licença-paternidade. 

9) Pre-aviso da despedida imotivada, proporcional ao 

tempo de serviço. 

1 O) Valor dos adicionais de insalubridade, periculosidade 

e penosidade. 



IV - Fundamentos equivocados (ignorância ou má fé). 

\ 

( 

1 - Tributos intocáveis incidentes sobre os salários. 

2 -Valor dezarrazoado dos encargos sociais = 11 

) 

3 - Incidência sobre baixos salários = LER 111 e IV. 

4- Participação salarial na renda nacional: 

1949 ........ •••••••••••• 56,6 °/o 

1959 .................... 55,5 °/o 

1970 •••••••••••••••••••• 52,0 °/o 

1990 .................... 45,0% 

1994 .................... 40,0 % 

1997 ......... ••••••••••• 38,2 °/o 
" .Qc;O - - ~ - r~ G;'-i~ 

8- Que. a do salário real: 1999 = 5,5°/o; 2001 = 3,9°/o (IBGE

"0 Globo de 1 0.3.02) 

~:;:e~ Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) =da ONU: 

"As experiências de flexibilização não foram 

positivas. Só é possível criar emprego a partir da 

reativação da economia" ("O Globo" de 04.12.01, 

Apud Márcio Pochmann). 

- São Paulo = 16,50°/o = 2.940.169 

- Rio de Janeiro = 17 ,45°/o = 1.168.517 

- Pernambuco = 18,62°/o = 594.572 ("O Globo de 

13.5.02). 



D - 13° salário = falta de visão macro-econômica 

V - OBJETIVO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA = com lementar 
• 

lica ão normas greencher 

A - Sistemas anglo-saxônicos = maior vazio 

B - Sistemas romano - germânicos = prevalência da lei, de 
--~~~~~- ~~-- ~ 

aplicação extensa. 

C - Exemplo norteamericano = meia verdade ... 

D - Pactos sociais: Espanha, Itália, etc = compromissos 

governo; alteração e respeito à lei; articulação dos 

instrumentos da negociação coletiva. 

v1c rREssuPosTos Ro ÊXITo DA NE~oclf\xÃo coLETIVA 

) A .. Sindicat fortes = espírito sindical - concentração 

/ operária -desenvolvimento econômico (industrial). 

B-

1 - Desequilíbrio entre a procura e a oferta de 

trabalho. 

2 - Redução das taxas de sindicalização (OIT = 

menos 25°/o de 1985 A 1995). 

VIl - PANORAMA BRASILEIRO 

A-Or 
~li::Zii:illlliiii:ii!!!i!!!l!!!~ 
1- Geo olítica = regiões desenvolvidas, em vias de 

desenvolvimento e subdesenvolvidas. 

2- 1 mil sindicatos (maioria inexpressiva). 

3- desmembramento ab de categorias para 

estabilidade e contribuições obrigatórias. 
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( 
4- No dizer do saudoso parlamentar e constitucionalista 

JOSAPHAT MARINHO, "A diversidade econômica 

das regiões, refletindo-se na condição dos 

trabalhadores, revela fraqueza da atividade sindical 

em am pios espaços do território nacional. De 

quando em quando, a imprensa noticia até a 

existência de trabalho escravo em partes do País" 

("A Tarde de 02.12.01 "). 

5~ Monetarismo e freio salarial = desemprego e redução ---
do mercado consumidor. 

B - Constitui ão = fortalecimento 
CE==~~~~rE~======T 
sindicatos, fusões, comando legal das centrais, desde 

que ... 

C- abalho · = reduz-se com o emprego decorrente 

do desenvolvimento econômico. 

turnos de revezamento e FGTS. 

2 - Banco de horas, trabalho a tempo parcial, contrato 

temporário com redução de direitos, suspensão 

provisória do contrato de trabalho. 

F- Inconstitucionalidade do ro"eto: 

,. 

Exe ese do art. 7°, n° VI, da Constituição = regra geral 

e disposições especiais = exceções não se ampliam. 

..l 2' - "Encontro Ma istrados e Procuradores d Trabalho da 
e::- e====-=--==-

10a Região (Brasília): "Além da patente 

inconstitucionalidade do projeto, revelada pela 

pretensão de ampliar as hipóteses de flexibilização 



,. 

autorizadas expressamente pelo art. 7° da Constituição 

Federal de 1988, a referida proposta, se aprovada, 

consagrará a retirada de direitos e conquistas 

históricas dos trabalhadores, sob o ilusório argumento 

de que haverá igualdade nas negociações coletivas. 

Nesse contexto, a perspectiva é a do agravamento da 

crise social e da concentração de renda "(Moção de 

repúdio ao Projeto n° 5.483" aprovada em janeiro de 

~002). 

c 3 - Carta de Blumenau: OS JUÍZES DO TRABALHO DE 

TODO O PAÍS, REUNIDOS NO 11° CONAMAT, 

"1. Manifestam veemente repúdio ao projeto de lei do 

Executivo Federal que altera o art. 618 da CLT, 

permitindo a destruição das estruturas normativas 

de tutela do trabalho mediante negociação coletiva, 

a pretexto de flexibilizar a legislação trabalhista, 

quando nem mesmo foi promovida a indispensável 

reforma da estrutura sindical" (Jornal do Comércio 

de 04.5.02). 

VIII r ~efoJmj, ~ le.gislajão ~o, tr~balho: Além de diversos 

aspectos que refogem ao tema desta palestra, 

J entendemos que a CLT deve ser atualizada, a fim de 

que: 

1°) os sistemas legais se constituam de diversas regras 

indisponíveis, que estabeleçam um 'ru o de -prote ão a todos os trabalhadores, abaixo do qual 

não se concebe a di nidade do ser humano· 
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2°) esses sistemas abram espaço para a -complementação do piso protetor irrenunciável ou 

para flexibilizar a aplicação das normas gerais de 
.-, s a 

nível superior, mediante negociação coletiva, isto é, 

com a participação dos correspondentes 

sindicatos, aos quais cumpre assegurar a liberdade 

sindical, tal como prevista na Convenção da OIT n° 

87; 

3°) a flexibilização deve:-viiiiiisiiaiiir à adaptação das normas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii• $ 

gerais para: 

a) o atendimento a peculiaridades regionais, 

empresariais ou profissionais; 

b) a implementação de nova tecnologia ou de 

novos métodos de trabalho; 

c) a preservação da saúde econômica da empresa 

e dos respectivos empregos. 

{)- Essas proposições, que fixariam o espaço da flexibilização 

dos preceitos reguladores das relações de trabalho, sempre 

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 

geopolítica e a defesa da empresa, em harmonia com os 

legítimos interesses dos trabalhadores. 

IX -CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ortodoxia liberal revelou a face desumana da 

globalização econômica: ao invés de transformar o nosso 

· planeta num mundo só, o dividiu entre países globalizantes e - -
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globalizados. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), -no "Relatório sobre o trabal o no mundo 2.000", registrou que 

"só em cinco anos, o número de pessoas que vivem numa 

situação de extrema pobreza em todo o mundo aumentou em 

200 milhões". E concluiu que "a pobreza é um dos principais 

fatores que levam 250 milhões de crianças a ingressar 

prematuramente no mercado de trabalho, pondo em perigo sua 

freqüência à escola". Daí ter asseverado o Diretor Geral dessa 

entidade, JUAN s_o.-..M.-.1111•A~ ao representar a OIT na Assembléia _......:..J ---
Geral das Nações Unidas: "As políticas econômicas 

neoliberais que sobressaem na atual economia globalizada 

fracassaram na busca do que os povos necessitam: um 

sentimento básico de segurança. Para conseguirem um 

trabalho decente devem trocar as políticas que hoje guiam e 

configuram a economia mundializada. O Estado deve cumprir 

sua função de garantir um equílibrio entre a força do mercado 

e as necessidades da sociedade". Mas, o que se está 

pretendendo - conforme ponderou o culto professor e 

magistrado) MÁRCIO TÚLIO VIANA - não é valorizar a 

convenção coletiva, como instrumento de conquistas da 

classe trabalhadora, mas desvalorizá-la, utilizando-a para 

destruir o que foi construído". 

Nas palavras de EMMANUEL MOURNIER, instituiu-se " a 

desordem estabelecida - aquela onde ficam sem trabalho, 

morrem e se desumanizam, sem barricadas, na mais perfeita 

ordem, milhões de seres humanos". 

Custa a crer, por tudo isto, que o atual governo brasileiro 

dirigido por quem pertence a um Partido Político que se diz 

social-democrático, haja se colocado na trilha de um radical 

liberalismo, visando a, com base em suas teorias, solucionar 
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os graves problemas sócio-econômicos que nos afligem, 

inclusive no setor das relações de trabalho. 

Propiciar, com a projetada lei, a redução de direitos 

conquistados ao longo da história, importará em ressuscitar as 

péssimas condições de trabalho que determinaram a 

r consagração dos princípios e normas trabalhistas 

relacionadas na encíclica papal Rerum Nova rum (1891 ), no 

( Tratado de Versailles (1919), na nova Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1948) e no Pacto da ONU, ratificado pelo 
( 

Brasil, sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(1966). 

Compreende-se, destarte, porque as associações 

· representativas dos diversos segmentos do mundo jurídico 

criticaram com veemência, o questionado Projeto. E ao repúdio 

r da ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados 

Trabalhistas), OAB (Ordem dos Advogados Brasileiros), ANPT 
e -

f

rrr (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho) e ABRAT 

(Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas), juntaram

~ 1' se as manifestações de inúmeras entidades sindicais, inclusive 

tf' r algumas vinculadas a determinada Central Sindical que 

· habitualmente defende os projetos de iniciativa do Ministério 

( do Trabalho. 

f Como verberou o ilustre Vice-Presidente da ABRA T, 

J ~L TºfJ CORREIA, o projeto de lei também destrói a 

potencialidade de "direito" do estado, na medida em que, 

desrespeitando o poder legislativo, autoriza que as leis 

possam ser objeto de negócio entre os indivíduos. A 

"comercialização" das leis é atributo dos bárbaros, representa 

o retorno a estágios primários de vida, que supúnhamos já 

haver passado. O legislativo perderá (ou, quando menos, verá 



Reforma da legislação trabalhista 

(Congresso da L Tr- Julho de 2.003) 

por Arnaldo Süssekind (Ministro aposentado do 

TST e titular da Academia Brasileira de Letras 

Jurídicas) 

- Objetivo preponderante = flexibilizar a legislação do 

trabalho. 

A- Choques petrolíferos (final anos 70) = Europa 

Ocidental = flexibilização limitada 

8-Giobalização da economia (anos 80/90) = casamento 

revolução tecnológica com implosão império 

soviético. 

1- consenso de Washington 

2- neoliberalismo fundado nas leis do mercado, 

salvo quando prejudicial à economia dos países 

mais fortes. 

3- Flexibilização ampla ou desregulamentação = 

incidência diversa conforme tradição jurídica 

11 - Reflexos da globalização da economia 

A-Incremento da concorrência comercial entre países e 

entre empresas: maior produtividade e redução dos 

custos. 

1- Horizontalização da estrutura empresarial = 

terceirização legítima ou simulada. 
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• 2- Redução de direitos e condições contratuais de 

trabalho. 

111 - Conseqüências perniciosas 

A- Desemprego estrutural = 180 milhões + 1 bilhão 

subempregados 1/3 da PEA. (DG da OIT- Conf. 2003) 

B- Dois bilhões no nível de pobreza (US$ 2 por dia) e um 

bilhão no de miséria (US$ 1 por dia) = metade da 

população mundial - (OIT, idem) 

C- América Latina de 1980 à 1995, os salários reais 

foram reduzidos em 5°/o. 

D- Redução do índice de sindicalização = 25 °./o em dez 

anos, salvo Escandinávia, Espanha e África do Sul 

(OIT). 

E- Brasil = 11 ,4% - pobres; 9,9°./o menos US$ 1 (IBGE- O 

Globo de 7.7.03) 

F- Salários reais na indústria = 17 meses em queda = 

5/02 ::::>5/03 -7% (IBGE - J.C. de 19.6.03) 

G- Participação salarial na renda nacional: 

1970 52,6°./o 

1990 45,0°./o 

2000 35,8% 

2003 33°./o (O Globo de 7. 7 .03) 

IV - Flexibilização no Brasil 

A- CLT (estatuto básico) = 1943 = intervencionismo 

amplo em razão da geo-política e condições sócio

econômicas. 

2 
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• B- Mundo mudou - Brasil mudou = de um continente 

com cidades ilhadas e predominância da economia 

agrícola e raros sindicatos c> interação e 

intercomunicação nacional, economia diversificada 

e muitos sindicatos (até demais). 

C- Atualização legislação trabalhista divide correntes 

político-filosóficas (LER-An. A). 

D- Razões invocadas neoliberais, consubstanciais no 

Projeto de Lei 5.483/01 de FHC - felizmente já 

retirado por Lula: 

1- engessamento gestão empresarial (LER-An. B) 

2- elevados encargos sociais (LER- An. C) 

3- Redução do desemprego = só com o 

desenvolvimento econômico (OIT e OCDE -

Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico da ONU) 

a) no mundo e no Brasil, a flexibilização, ampla 

ou limitada, da legislação trabalhista não 

reduziu o desemprego 

b) Brasil 

- 1980 = 964 mil desempregados. 

- 2002 = 11 milhões, 454 mil (OIT -BIRD-FMI (O 

Globo de 29.5.02) 

E- Ermida Uriarte = LER-An. E 

V- Nossas sugestões: 

A- Pressuposto essencial = reforma do art 8° da Const. 

para assegurar a liberdade sindical no seu tríplice 

3 



• aspecto. - 15.983 Sindicatos em 2001 (IBGE) -

Alemanha = 15 

8- 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. 

C- Inserir nessa regulamentação a flexibilização em 

matéria de salário e duração do trabalho previstas no 

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

D- Admitir a flexibilização das condições contratuais 

estipuladas supra ou extra lex desde que visem: 

1- à implementação de nova tecnologia ou novos 

métodos de trabalho- peculiaridades; 

2- à recuperação da saúde econômica da empresa e 

preservação dos respectivos empregos. 

E- Trabalho extraordinário = limitação conforme 

Convenção OIT- 1/19. 

F- Trabalho insalubre = eliminação ou neutralização dos 

agentes agressores, invés dos adicionais 

remuneratórios. Se não, redução do tempo de 

exposição conforme níveis de tolerância. 

G- Regulamentações profissionais por convenções 

coletivas nacionais, observadas certas normas 

legais. 

H- Tributação = substancial redução da incidência 

sobre os salários. 

1- Justiça do Trabalho = causas da hipertrofia: 

conscientização de rurais e domésticos; alta 

4 
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' rotatividade da mão-de-obra; contratos simulados; 

empregados não registrados; litigância de má fé, 

sobretudo da administração pública federal, estadual 

e municipal; legislação violadora do bom direito. 

1- Abolição dos privilégios das entidades de direito 

público (cerca de 40°/o dos 2.500.000), inclusive o 

recurso ex-offício: 

2- Processos de rito sumário = RO condicionado à 

violação de preceito normativo ou de súmula de 

jurisprudência uniforme. 

J- Execução 

1- Sentença condenatória com valor líquido, salvo 

quando impossível. 

2- Ampliação significativa do depósito da 

condenação, facultada a sua redução pelo Juiz, 

em situações especiais, sobretudo em razão das 

possibilidades financeiras do devedor. 

3- Majoração dos juros de mora até a liquidação~ 

.fs~dJieta~LN~ da sentença. 

K- Dissídios coletivos - transformar o poder normativo 

em poder arbitral, limitando o ajuizamento do litígio 

coletivo de natureza econômica às seguintes 

hipóteses: 

1) por consenso das partes, desde que não hajam 

optado pela arbitragem privada; 

2) pelo MPT em caso de greve capaz de impedir o 

atendimento às necessidades inadiáveis da 

comunidade. 

5 



3) Por qualquer das partes, após o decurso ~o , 
prazo de 60 dias, durante ó quBf tenha malograd'l 

a negociação direta, seguida de mediação. 

VI - Considerações finais 

A- No momento em que se cogita da atualização da 

legislação trabalhista brasileira, convém ponderar 

que, para a necessária harmonização do social com 

o econômico é mister a visão sociológica e jurídica 

dos problemas estruturais e conjunturais, sem 

menosprezar a força normativa da realidade. 

B-0 grande equívoco da maioria das economistas, 

sobretudo dos portadores de diplomas PHD, é 

pretender que a realidade se amolde às suas teorias, 

quando estas é que devem se sintonizar com a 

realidade, no tempo e no espaço. 

Para os que pretendem reduzir os direitos do 

trabalhador, convém recordar, com John Steinbeck, 

que 

"Quando uma luz se apaga, fica muito mais escuro do 

que se ela jamais houvesse brilhado." 

6 
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.. 
enfraquecida) sua competência constitucional de editar as leis 

em abstrato que regeriam as nossas relações, transformando-

17 se, metamorfoseando-se, em uma fábrica de bens (normas) 

que levaremos ao mercado para negociar seu cumprimento 

total, parcial ou o não cumprimento". 

I --------
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O CINQÜENTENÁRIO DA CLT 

ARNALDO SÜSSEKIND 

SUMÁRIO -1 -Da idéia ao projeto final. 2-Da complementação do 
sistema adotado. 3 - Das fontes geradoras do texto. 4 - Da 
despersonalização do empregador. 5 -Da contrawalidadeda relação 
de emprego. 6- Da signi[icaçlio histórica da CLT. 7- Das principais 
revisões. 

1 - Da ldt!ia ao Projeto Final 

O jurista e político paulista Alexandre Marcondes Filho assumiu o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 02 de janeiro de 1942. Nessa 
data, a multiplicidade de normas legais no campo do trabalho, sancionadas ou 
decretadas em distintas fases da nossa evolução jurídico-política, confundindo 
os seus destinatários, intérpretes e aplicadores, estava a exigir o ordenamento 
das respectivas disposições num único texto. 

Vinte e sete dias após a sua posse, Marcondes Filho, devidamente 
autorizado pelo Presidente Vargas, designou comissão de dez membros para, 
sob sua presidência, elaborar o "anteprojeto de Consolidação das Leis do 
Trabalho e de Previdência Social" (Portaria n° 791, de 29.01.42). Mas, logo na 
primeira reunião, foi resolvido desdobrá-la, a fim de que fossem preparados, 
separadamente, anteprojetos sobre o Direito do Trabalho e a Previdência 
Social. Para o primeiro foram escolhidos "os procuradores da Justiça do 
Trabalho Luiz Augusto de Rego Monteiro, Arnaldo Lopes Süssekind, Dorval 
Lacerda e José de Segadas Vianna e o Consultor Jurídico do Ministério Oscar 
Saraiva". 

A 05 de novembro de 1942 o anteprojeto que elaboramos foi encami
nhado ao Ministério, com relatório redigido pelo institucionalista Rego 
Monteiro, que coordenava os trabalhos da Comissão, sendo, quatro dias 
depois, submetido à apreciação do Presidente Getúlio Vargas, (EM-89). 
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Este levou os autores do anteprojeto e determinou sua publicação, sendo 
designados "os membros acima referidos, da comissão que elaborou o ante 
projeto, para examinar as sugestões e redigir o projeto definitivo" (D.O. de 

05.01.43). 
Mais de duas mil sugestões foram oferecidas; mas não pudemos, nessa 

fase, contar com a e~plêndida colaboração de Oscar Saraiva, que fôra 
deslocado para a comissão encarregada de consolidar as leis da previdência 

social. 
A 31 de março de 1943 a Comissão entregou o projeto final ao Ministro, 

com exposição de motivos redigida pelo Procurador Rego Monteiro, que a 
presidiu. A 1° de maio do mesmo ano, a CLT foi aprovada pelo Decreto-lei n° 
5.452, o qual, entretanto, só restou publicada no Diário Oficial de 09 de agosto, 
para entrar em vigor três meses depois (10.11.43). 

A vaca tio legis se justificava em virtude das complementações e algumas 
alterações introduzidas no texto. Já o atraso na publicação oficial da CLT foi 
motivado pela necessidade de serem prestados diversos esclarecimentos ao 
Presidente da República a respeito das ponderações e críticas que lhe foram 
endereçadas por algumas associações e até por um Ministro de Estado. Todas 
as proposições, no entanto, foram rejeitadas. 

2- Da complementação do Sistema adotado 

Desde a publicação do anteprojeto foram feitas algumas críticas à 
Comissão pelo fato de ter propo~o alterações e complementações da 
legislação vigente, não obstante tratar-se de uma "consolidação". Todavia, 
se a idéia de código foi considerada inoportuna pelo próprio Governo 
Federal, certo é que, para ordenar sistematicamente leis trabalhistas de 
diferentes momentos políticos, tornou-se necessário não somente promover 
pequenas modificações, desfazer alguns antagonismos, como também 
preencher vazios legislativos com disposições imprescindíveis à configu-

ração do sistema. 
Realmente, não seria concebível ordenar as normas disciplinadoras das 

relações individuais e coletivas do trabalho sem incluir, num título introdutó
rio, princípios e conceitos fundamentais, capazes de iluminar a interpretação 
e aplicação dos respectivos preceitos. Por seu turno, um sistema lógico e 
coerente impunha que determinados títulos fossem completados com normas 
então inexistentes no direito positivo nacional. Assim, por exemplo: 

a) vigorava uma lei sobre a rescisão do contrato de trabalho (Lei n° 
62/35), mas não havia uma lei dispondo harmonicamente so\lre os seus tipos, 
formação, alteração, suspensão e interrupção; 
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b) o salário, de inquestionável relevância para a aplicação de inúmeras 

regras consolidadas, era objeto de raros e insuficientes dispositivos do Código 
Comercial, de 1850, e do Código Civil, de 1916. 

Vale assinalar, repetindo o que ponderou o Ministro Marcondes Filho ao 
designar a Comissão incumbida de redigir o projeto final da CLT, que "as 
alterações que se tomaram, por esse motivo, indispensáveis foram levadas à 
prévia aprovação do Senhor Presidente da República" (Portaria n° 884 de 
03.12.42), o qual, àquela época, acumulava os Poderes Executivo e Legislati
vo, na forma do art. 180 da Constituição de 1937. 

Consoante acentuou a Comissão na exposição de 31 de março de 1943, 
com a qual procuramos justificar o projeto final da CLT. 

"Entre a compilação ou a coleção de leis e o Código que são, respectiva
mente, os momentos extremos de um processo de corporificação do Direito 
existe a Consolidação, que é a fase própria de concatenação dos textos e da 
coordenação dos princípios, quando já se denuncia um primeiro pensamento 
de sistema, depois de haverem sido reguladas, de modo amplo, relações sociais 
em um determinado plano de vida política. A primeira idéia que decorre do 
conceito de consolidação, é, portanto, a de uma recapitulação dos valores 
correntes que resultaram de uma grande expansão legislativa anterior em um 
dado ramo do Direito. Sob esse prisma, há uma sensível importância política 
em ser timbrado o projeto com tal designação, que espelha, não o início de 
uma atividade política, mas o coroamento de uma diligência governamental 
persistente. 

A Comissão nunca obscureceu, e antes proclamou, o caráter legislativo 
e não compilatório da Consolidação. O que importa salientar é ter havido a 
preocupação dominante de subordinação às leis preexistentes". 

Esse desiderato acabou compreendido pela maioria dos estudiosos, em
bora com protestos do ilustrado mestre Cesarino Junior. Mas, como bem 
recordou Evaristo de Morais Filho,- "à época a discussão era bizantina, eis 
que o art. 180 dava competência ao chefe de Estado (não tínhamos Poder 
Legislativo) para baixar decretos-leis com força de legislação federal. Ora, 
quem podia o mais podia o menos. Formalmente, não constituía nenhuma 
inconstitucionalidade nem irregularidade o Presidente da' República ter altera
do ou não a legislação anterior" ("Introdução ao Direito do Trabalho", SP, LTr, 
1991,51 ed. com o seu filho Antonio Carlos Flores de Moraes, pag. 90). 

3 -Das Fontes Geradoras do Texto 

Afirma-se comumente que a Comissão elaboradora da CLT se inspirou 
na Carta de/ Lavoro. Tal acusação, além de confundir o todo com uma de suas 
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partes, revela, sem dúvida, o desconhecimento da evolução das leis brasileiras 
sobre o Direito do Trabalho. Dos onze títulos que compõem a Consolidação, 
apenas o V, relativo à organização sindical, correspondeu ao sistema então 
vigente na Itália. Mas, nesse tópico, a Comissão nada mais fez do que 
transplantar, para o seu projeto os decretos-leis de 1939 a 1942, que reorgani
zaram o sistema sindical à luz da Constituição de 1937, então vigente, tendo 
por alvo a preparação das corporações cujos representantes integrariam o 
Conselho da Economia Nacional nela instituído (arts. 57 e 58). O título VI, 
referente ao contrato coletivo de trabalho revelou as necessárias adaptações ao 

regime sindical adotado. 
Se alguma coisa deve suscitar estranheza e crítica é a manutenção, pela 

Constituição de 1988, dos princípios básicos da organização sindical, dita 
corporativa, consagradas pela Carta Magna de 1937: 

a) unicidade sindical compulsória por categoria profissional ou econô-

mica em todos os graus do sistema (art. 8°, n° 11); 
b) contribuição sindical obrigatória de todas as empresas e trabalhadores, 

além de um poder tributário anômalo a ser exercido pela assembléia do 
sindicato em favor do respectivo sistema confederativo (art. 8°, n° IV). 

Na execução da tarefa que lhe foi atribuída, a Comissão da CLT adotou 

quatro procedimentos distintos: 
a) sistematização, com pequenas modificações e adaptações, das normas 

de proteção individual do trabalhador, que foram, em geral, inspiradas nas 

convenções da OIT e na R e rum Novarum: 
1) Decretos legislativos de 1930.a 1934; 
2) Leis de 1934 a 1937; 
3) Decretos-Leis de 1937 a 1941; 
b) compilação, sem alterações, da legislação da "véspera", adotada em 

decorrência de preceitos constitucionais ainda vigentes: 
1) Decretos-Leis e regulamentos de 1939 e 1940 concernentes à Justiça 

do Trabalho; 
2) Decretos-Leis de 1939 a 1942 sobre a organização sindical; 
c) atualização e complementação de disposições superadas ou incom

pletas, constantes de decretos legislativos, decretos regulamentares e portarias, 

sobre: 
1) segurança e higiene do trabalho; 
2) contrato coletivo de trabalho; 
3) inspeção do trabalho e processo de multas administrativas; 
d) elaboração de novas normas, imprescindíveis à configuração e apli

cação do sistema, cujas fontes materiais foram diversas conclusões aprovadas 
no Primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social (SP, maio de 1941), 

16 

• 
pareceres de Oliveira Viana e Oscar Saraiva (exerceram a Consultoria Jurídica 
do Ministério do Trabalho) e alguns pronunciamentos da recém instalada 
Justiça do Trabalho: 

1) Título I -Introdução; 
2) Capítulos I, 11, III e IV, do título IV -Disposições gera~, remuneração, 

alteração, suspensão e interrupção do contrato individual de trabalho, com a 
conseqüente adaptação das disposições inseridas nos capítulos V, VI, VII e 
VIII, do mesmo título, sobre rescisão, aviso prévio, estabilidade e força maior. 

Esses dois títulos, representando necessária inovação de relevância jurí
dica, sofreram pouquíssimas alterações nos cinqüenta anos de vigência da 
CLT. Eles são de autoria do talentoso companheiro Dorval Lacerda (salvo os 
capítulos sobre remuneração e estabilidade, que me coube redigir), á quem 
rendo, nesta oportunidade, a minha homenagem pela incontestável jurisdici
dade e algumas inovações hoje consagradas, tidas como ousadas à época. 

4- Da Despersonalização do Empregador 

O conceito de empregador adotado pela CLT suscitou muita contro
vérsia. No artigo que escrevi· com Segadas Vianna em 1973, ao ensejo do 
trigésimo aniversário da CLT, recordamos que "o saudoso institucionalista 
Rego Monteiro propôs à Comissão elaboradora do projeto da CLT que se 
reconhecesse expressamente a empresa como sujeito de direito da relação 
de emprego. Entendeu, porém, a maioria que a organização sócio-econô
mica brasileira e todo o ordenamento jurídico nacional desaconselhavam a 
adoção da tese sugerida. Não obstante, em atenção à realidade caracterizada 
pelo estágio atual das relações entre empregadores e empregados, em que, 
salvo nos pequenos empreendimentos, é quase nula a interferência do 
eventual proprietário da empresa, resolvemos adotar conceito capaz de 
refletir essa situação, atinente à despersonalização do empregador. Havia, 
assim, sem embaraço da controvérsia entre institucionalistas e contratualis
tas, um reconhecimento comum do relevante papel da empresa como 
elemento do contrato de trabalho, o qual não deve sofrer as conseqüências 
das alterações ocorridas na sua propriedade." 

Daí o texto do art. 2° da Consolidação, o qual, porque tentou conciliar 
teorias inconciliáveis, não traduziu com clareza o escopo da maioria da 
Comissão, que foi o de enfatizar que o elemento básico do contrato de trabalho 
é a empresa, pouco importando a mudança na sua propriedade ou qualquer 
alteração na sua estrutura jurídica, tal como explicitado no art. 448. 

A propósito, escrevi nos meus "Comentários à CLT e Legislação Com
plementar": 

17 



.. 
e 

"Não pretendeu a Consolidação, na solução realista que adotou, inovar 
o sistema legal alusivo aos sujeitos de direito das relações jurídicas, para 
classificar a empresa como pessoa jurídica, independentemente da pessoa do 
seu proprietário (subjetivação da empresa). Este continua a existir, sem em
bargo de ser a empresa o elemento básico dos respectivos contratos de trabalho. 
O que ocorre é que os direitos e obrigações pertinentes às relações de trabalho 
nascem em função da emprl!sa; são inerentes a el..1 e não à pessoa nulural ou 
jurídica que, no momento, detém o seu domínio". (Ob. cit., Rio, Freitas Bastos, 

vol. I, 190, pags. 62/63). 
Conforme ponderou Evaristo de Moraes Filho, os tratadistas modernos 

já vinham emprestando à empresa uma quase personalidade, como se inferia 
do pronunciamento do renomado civilista Messíneo: 

"Em suma deve-se admitir que se trata de algo subjetivo, porque consiste 
em uma atividade que, como qualquer outra atividade, deve necessariamente 
emanar de um sujeito (titular da empresa). Empresa se contrapõe ao titular 
dela, isto é, ao que exerce a atividade em que a própri_a empresa se resolve; 
mas, sendo o modo de operar de um sujeito, assume cor subjetiva". 

E aquele emérito professor concluiu: 
"Esta despersonalização do empregador -cuja correspondência em termos 

jurídicos implica em dizer que o contrato de trabalho não é tributário dos pactos 
intuitu personae quanto a um dos contratantes (exatamente o empregador), 
embo~ possa sê-lo em casos excepcionais -leva diretamente ao reconhecimento 
de uma afJJlllativa nova e mais audaciosa: a de que o contrato de trabalho, uma 
v~ celebrado, leva mais em considerâção a empresa do que propriamente a pessoa 

de quem o concluiu pelo lado patronal.( ... ) 
Do lado patronal, toma-se como ponto de referência ou de convergência 

dos contratos de trabalho, não mais a pessoa física ou jurídica do seu titular, e 
sim o próprio organismo produtivo" ("Do contrato de trabalho como elemento 
da c;inpresa", Rio, Universidade do Brasil, 1957, pag. 239). 

No mesmo sentido, quatro anos depois, proclamaram os doutos Paul 

Durand e André V~tú: 
"0 legislador do Direito do Trabalho sentiu perfeitamente que o contrato 

de trabalho é formado com a empresa mais do que com a pessoa do seu 
proprietário". ("Traité de Droit du Travail", Paris, Dalloz, vol. 11, pag. 789). 

Mais tarde, na oportunidade do vigésimo quinto aniversário da CLT, o 
eminente e saudoso jurista Orlando Gomes, que criticara o nosso projeto 
quando da sua aprovação pelo Decreto-Lei ng 5.452, de 1943, reconhecia que 
"a nova técnica assimilada pela Consolidação nos idos de 43, implicava, 
inevitavelmente, o abandono de conceitos e princípios civilistas, corajosamen-

te levados a efeito". 
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E, referindo-se aos autores da Consolidação, sentenciou: 
"Há um quarto de século compreenderam que uma noção econômica 

ainda imprecisa na sua projeção estava destinada, segundo as expressões de 
Lavasseur, a se instalar no coração m~smo do Direito do Trabalho, para 
dominá-lo e orientar sua organização. Aquele tempo a natureza jurídica da 
empresa não estava ainda definida com indispensável segurança. Até certo 
ponto, justifica-se o equívoco de confundí-la com o empregador (Art. 2g) 
personificando uma "universitas bonorum". Mas a preocupação de identificá
lo à empresa revela que os consolidadores pressentiram a transposição desse 
dado econômico para o plano jurídico na linha da evolução do Direito do 
Trabalho" ("Reflexos da CLT na vida· social e econômica brasileira", revista 
LTr ng 32, SP, 1968, pag. 659). 

5-Da ContratuaUdade da Relação de Emprego e do Contrato-Realidade 

A despersonalização do empregador, para apontar a empresa como o 
elemento básico do contrato de trabalho, e a configuração deste por ajuste 
tácito levaram alguns intérpretes a concluir que a CLT adotara a teoria da 
instituição (ato-condição ou ato-inserção, e não contrato). 

Entretanto, quando a Consolidação definiu o contrato individual de 
trabalho como - "O acordo tácito ou expresso correspondente à relação de 
emprego" (art. 442) e admitiu que ele pode- "ser acordado tácita ou expres
samente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indetermina
do" (art. 443), procurou na verdade, despir esse contrato de formalidades 
exigidas para outros negócios jurídicos e afirmar sua existência sempre que a 
relação fática de trabalho revelar os elementos caracteriza dores do empregador 
(art. 2g) e do empregado (art. JD). 

Adotou-se, portanto, pioneiramente a teoria do contrato-realidade, 
hoje amplamente consagrada pela doutrina e pela jurisprudência. Mas, 
ainda assim, há encontro de vontades do empresário e do trabalhador no 
estabelecimento do suporte fático denunciador da relação de emprego. 
Como escreveu Hermann Dersch, "a relação efetiva de trabalho não é só 
uma situação meramente real, senão uma espécie particular de relação 
jurídica; pressupõe sempre concordância de vontades, senão como ele
mento constitutivo de um negócio jurídico, pelo menos como pressuposto 
real" (nota ng 28 à 51 edição do livro de Walter Kaskel, que atualizou, 
"Derecho del Trabajo", Buenos Aires, trad. de Krotoschin, Depalma, 
1961, pag. 40). 

O fato de ser o conteúdo do contrato de trabalho imposto, em grande 
parte, por normas legais imperativas e por convenções ou acordos coletivos de 
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trabalho de incidência compulsória ou, ainda, em alguns casos, por disposições 
do regulamento da empresa, ao qual adere o empregado, não desfigura o 
vínculo contratual nascido do encontro de duas vontades: a do trabalhador que 
se emprega, e a do empresário, que o admite como seu empregado. Mesmo 
que essa convergência volitiva se manifeste tacitamente, haverá o consenso do 
qual nascem as obrigações contratuais recíprocas atinentes à relação de em
prego. Consoante sustentei no "Primeiro Congresso Jurídico Nacional" (Rio 
de Janeiro, 1943), "ainda que este ajuste ocorra tacitamente, haverá o consenso 
característico do contrato, pois o silêncio constitui inequívoca manifestação 
de consentimento implícito ou presumido" ("Diário de Sessões" de 04.09.43, 

pag. 315). 
Aliás, a contratualidade da relação de emprego exsurge com toda evidên-

cia: 
a) do art. 444, que preserva a autonomia da vontade das partes contra-

tantes para a complementação ou suplementação dos direitos mínimos asse
gurados ao trabalhador pelas fontes formais aplicáveis à relação de emprego 

estabelecida; 
b) do art. 468, que sacramenta as condições pactuadas no contrato de 

trabalho, nulificando as alterações unilaterais e presumindo viciada a con
cordância do empregado em modificar o contrato em seu prejuízo (a 
flexibilização prevista, em três hipóteses, pela Constituição de 1988 (art. 
7°) não pode ser efetivada p.or ajuste individual, dependerá sempre de 
convenção ou acordo coletivo, com a participação do correspondente sin-
dicato de trabalhadores). •. 

6 - Da significação histórica da CLT 

A Consolidação das Leis do Trabalho, enfeixando num único texto todas 
as normas disciplinares das relações individuais e coletivas de trabalho, além 
das concernentes a procedimentos administrativos e à Justiça do Trabalho, 
proporcionou o Conhecimento global dos direitos e obrigações trabalhistas, 
não só aos intérpretes e aplicadores das leis, mas, sobretudo, aos seus destina-
tários: os empregadores e os empregados. 

A CLT cumpriu, assim, importante missão educativa, a par de ter gerado 
o clima propício à industrialização do país sem conflitos trabalhistas violentos. 
Invoco uma vez mais o depoimento insuspeito do notável filósofo do direito 
Orlando Gomes -adversário confesso e ferrenho de Getúlio Vargas: 

• A Consolidação das Leis do Trabalho deu generoso passo para a 
integração dos trabalhadores no círculo dos direitos fundamentais do ho~em, 
sem o qual nenhuma civilização é digna desse nome.( ... ) 
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Organizados os instrumentos jurídicos destinados a compor os conflitos 
sociais, concorreram para amortecer inevitáveis choques, empregados como 
tem sido desde então para soluções pacíficas que arrefecem ardores belicistas 
das classes antagônicas, reincidentes de quando em vez. Nesse passo, o mérito 
maior da Consolidação parece que foi a sua função educativa, função própria 
das leis que se antecipam aos fatos . A seu crédito deve levar-se a profilaxia 
desses conflitos, permitindo que não tivéssemos de repetir no campo das 
relações entre o patronato e o operariado dolorosa experiência de outros 
povos" . (Trab. e rev. cits., pag. 660/661). 

E esteiado na análise de Celso Furtado sobre o desenvolvimento econô
mico brasileiro após a vigência da CLT -o sempre lembrado confrade baiano 
escreveu: 

"Nessa fase, a atividade industrial diversificou-se, o mercado interno 
ampliou-se e cresceu consideravelmente o número de assalariados. Assinale-se 
que entre 1949 e 1964, a produção industrial brasileira multiplicou-se três 
vezes e meia, diminuindo em 30% a importação de produtos industrializados, 
tendo-se formado, assim, um sistema industrial capaz de responder às anteci
pações generosas do legislador trabalhista" (Trab. e rev. cits., pag. 657). 

O aspecto ideológico da CLT foi ressaltado por outro ardoroso crítico de 
Getúlio Vargas, que exerceu, na Câmara dos Deputados, a liderança da 
oposição durante o Governo que precedeu ao suicídio do Presidente. Refiro-me 
ao historiador, sociólogo e jurista Afonso Arinos de Melo e Franco, o qual, em 
1973, reconheceu e proclamou o alcance da obra consolidada, elogiando 
principalmente a pregação do então Ministro do Trabalho nas suas palestras 
semanais visando a popularizar os direitos sociais dos trabalhadores. 

Tomando conhecimento desse elogio pelo comentário de Antonio Gon
tijo de Carvalho inserido na "Folha da Manhã", Marcondes Filho dirigiu, em 
03 de junho de 1973, carta ao saudoso político mineiro, da qual destaco os 
seguintes trechos: 

"Creio que no Brasil fui o primeiro homem de governo a estabelecer 
permanente contacto com a opinião pública, através das palestras da "Hora do 
Brasil", ouvidas em todo o imenso território. Durante mais de três anos 
permaneci fiel ao meu programa, que possuía diversos objetivos; alguns 
expressos, e outros subentendidos. 

Expliquei diretamente aos trabalhadores, em linguagem simples, os 
benefícios dos direitos concedidos ao proletariado.( ... ) 

Bem sabemos o que aconteceu. Quando o "Cavaleiro da Esperança", 
favorecido pela anistia, procurou os trabalhadores a fim de conquistá-los para 
sua ideologia, já não os encontrou: -eram getulistas." 
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7 -As Principais Revisões 

O objetivo de facilitar a compreensão e a consulta da legislação referente 
a determinado ramo do Direito' pelos seus intérpretes e destinatários aconselha 
que os códigos, incluída a CLT nessa categoria, sejam revistos e/ou comple
mentados mediante a substituição dos seus capítulos ou artigos. O bom senso 
sugere que se evite a multiplicação de textos sobre o mesmo ordenamento 
sistematizado, com inevitáveis superposições ou conflitos de normas. 

Um código ou uma consolidação de leis não se esgota no momento da 
sua aprovação. É evidente que eles podem ser substituídos por outros textos 
que visem a modificar-lhes a diretriz doutrinária; mas a vigência paralela de 
leis gerais sobre o mesmo tema, com a mutilação do ordenamento pretérito, 
agride a técnica legislativa e afronta a lógica jurídica. 

As revisões dos títulos relativos à Justiça do Trabalho e ao seu processo 
têm observado o procedimento adequado (P. ex.: Decretos-Leis na 8.437/46 e 
9.797/46 e Leis nas 5.442/68 e 5.584/70, 7.701/88 e 8.432/92), tal como das 
duas atualizações das quais participamos. Todavia, nem sempre isso acontece. 

Quando exerci o cargo de Ministro do Trabalho e Previdência Social 
(1964-1965) promovi a elaboração de projetos de lei atualizando alguns 
capítulos da CLT. O texto sobre convenções coletivas de trabalho, que preparei 
juntamente com Eduardo Gabriel Saad e Nerlo Battendier, com a precípua 
finalidade de "descorporativar" o correspondente título, admitindo o acordo 
coletivo do sindicato de trabalh'adores com uma ou mais empresas, chegou a 
ser encaminhado ao Congresso Naci(>nal. Os demais foram por mim submeti
dos ao competente exame da Comissão Permanente de Direito Social. E o 
anteprojeto redigido por esse ·notável órgão consultivo, depois de pequenas 
alterações procedidas pelo Ministro Nascimento e Silva, foi convertido no 
Decreto-Lei na 229, de 28 de fevereiro de 1967. 

As principais inovações desse diploma legal, assinado pelo Presidente 
Castelo Branco, foram: 

a) os novos àrts. 443 e 445 da CLT, restringindo o uso do contrato a prazo 
e regulando o contrato de experiência; 

b) o novo capítulo sobre segurança de higiene do trabalho, cujo texto 
contou com a valiosa colaboração do Dr. Hugo Firmeza; 

c) o título VI referente às convenções coletivas do trabalho, que alterou 
em dois pontos o mencionado projeto que fora enviado ao Congresso Nacional: 
suprimiu o dispositivo que autorizava a greve quando os empregadores ou os 
sindicatos patronais se negassem a negociar e incluiu o criticável art. 623, 
declarando nula a cláusula contrária à "política econômica-financeira do 
Governo ou concernente à política salarial vigente"; 
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e 
d) o título VII, alusivo ao processo de multas administrativas, que 

adaptou a inspeção do trabalho às normas constantes da Convenção da OIT na 
81, ratificada pelo nosso país. · 

Em 1974 o Presidente Ernesto Geisel designou comissão para atualizar 
a CLT, conferindo-me a sua direção. Dela fizeram parte também os doutos 
Délio Maranhão, Aldílio Tostes Malta, Carlos Chiareli, Prates de Macedo, 
Júlio Cesar Leite, Gueiros Bernardes, Edmo Lima De Marca e Aluysio 
Campos. 

Como foi registrado no relatório apresentado com o anteprojeto, recebe
mos um mandato restrito, porquanto não deveríamos propor modificações de 
fundo no título sobre a organização sindical e na legislação alusiva à greve. 
Outrossim, nem todas as alterações pretendidas foram autorizadas (p. ex. o 
novo conceitos de estabilidade no emprego, mais flexível, baseada na teoria 
da nulidade da despedida imotivada, adotada na Alemanha Ocidental em 1952 
e recomendada pela OIT em 1963). 

Logo no início dos trabalhos a Comissão entendeu que alguns aspectos 
das relações de trabalho estavam a reclamar soluções imediatas, não devendo 
aguardar a conclusão do anteprojeto. Por isto: 

a) propôs a transferência do salário-maternidade para a Previdência 
Social, a fim de estancar o maior fator de discriminação contra o trabalho 
feminino. Do nosso projeto resultou a Lei na 6.136, de 1974; 

b) elaborou projeto, que se converteu na Lei na 6.204, de 1975, dando 
nova redação ao art. 453 da CLT, para que a readmissão do empregado 
espontaneamente aposentado não determinasse a soma do tempo de serviço 
anterior; 

c) sugeriu e obteve o apoio do Governo aos projetos que estavam em 
tramitação no Congresso Nacional; 

1) dando nova redação ao art. 469 da CLT, para restringir as hipóteses 
de transferência do empregado (Lei na 6.203175); 

2) acrescentando um parágrafo ao art. 139, para facultar ao menor de 18 
anos gozar suas férias no emprego no período das férias escolares (Lei na 
6.2un5). 

O anteprojeto da nova CLT com 922 artigos e 20 anexos -estes contendo 
as disposições especiais sobre as atividades profissionais regulamentadas- foi 
encaminhado, em 17 de novembro de 1976, aos Ministros do Trabalho (Ar
naldo Prieto) e da Justiça (Armando Falcão), que assinaram a Portaria desig
nando a Comissão Interministerial. Mas eles resolveram, em despacho com o 
Presidente da República, que a atualização deveria verificar-se por etapas 
sucessivas, mediante remessa de títulos ou capítulos ao Congresso Nacional, 
com prazo prefixado para o seu pronunciamento, tal como previsto no art. 51 
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' .. -
da Constituição de 1967, em preceito inaplicável aos projetos de codificação 
(§ 6g do art. cit.). 

O capítulo referente às férias anuais foi o primeiro a ser submetido ao 
Congresso. Mas, com o recesso temporário desse órgão, decorrente do 
chamado "pacote de abril", o Presidente Geisel resolveu aprová-lo por meio 
do Decreto-Lei ng 1.535; de 13 de abril de 1977. O capítulo sobre segurança 
e medicina do trabalho foi encaminhado em seguida, tendo se convertido, 
co:n rrín i~as alterr çõ ~s . ~a Lei n'~ w o5~_4, de 22 de rlez ~mbro do rr..esmo 

ano. 
Posteriormente foi preparado o projeto sobre a Justiça do Trabalho 

(Título IX) e o Processo Judiciário do Trabalho (Título X); mas, em reunião 
no Ministério da Justiça, resolveu-se aguardar a aprovação da Lei Orgânica da 
Magistratura, já em fase final no Congresso, a fim de promover-se eventuais 
adaptações. Quando o projeto foi encaminhado ao Presidente, o seu mandato 
já estava a findar-se, razão por que decidiu Sua Excelência que o anteprojeto 
global da CLT fosse publicado no Diário Oficial para conhecimento geral, 
deixando ao novo Governo a decisão sobre o seu destino. 

O Ministro do Trabalho do Presidente João Batista Figueiredo (Murilo 
Macedo) abandonou a idéia de uma nova CLT, preferindo designar uma 
comissão para preparar um anteprojeto de Código de Trabalho. Se essa 
comissão chegou a reunir-se o que não foi divulgado -certo é que não elaborou 
qualquer texto. Extingüiu-se por inação ... . 

' 

---<>O o-

Dt:ixlli 111 JHIÜIWII livre, onde quer que .sej11, e o despotismo e.suí morto. RUY BARBOSA - Discurso de posse no 
· l11.slituto do.s Advogados Brasileiros. 
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O PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA NOS CASOS 
DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS 

MARCOSAFONSOBORGES 

SUMÁRIO- 1. Introdução. 2. Origem. 3. Raízes. 4. Natureza 
Jurúiica. 5. Disciplinamento legal. 6. Casos de competência 
originária dos tribunais. 7.A liminar. 7.1. Possibilidade de recurso. 
7.2. Concessão e cassação da medida. 8. Extinção do processo sem 
e com julgamento de mérito. 9. Conclusões. 

1. Se é verdade que um dos temas mais versados na processualística 
brasileira é o mandado de segurança, pela sua importância na garantia dos 
direitos individuais, não menos certo é, outrossim, que alguns de seus aspectos, 
principalmente no que pertine à instrução e julgamento continuam ainda a 
provocar divergências na doutrina e na jurisprudência. 

2. O mandado de segurança -que constitui em nosso País uma garantia 
constitucional (1)- surgiu da necessidade de se criar um instrumento proces
sual rápido, nos moldes do "habeas corpus", para a proteção dos direitos da 
pessoa contra o Estado. Ele, em síntese, é uma criação do direito brasileiro (2), 
pois veio a constituir o coroamento da atividade dos juristas e tribunais pátrios, 
no sentido de se encontrar um meio para garantir os direitos do cidadão sem 
proteção adequada. 

A primeira tentativa com o intuito de dispor em lei referido instrumento, 
foi o projeto de autoria de Alberto Torres, sob a denominação de "mandado de 
garantia" (3). Com o atual nome ele surge na Constituição de 1934 (4) e é 
albergado, também, pelas Constituições de 46, 67, 69 e 88 (5). 

3. Muito embora tenha o mandado de segurança sofrido influências 
em sua formação das legislações de países alienígenas (6) as suas raízes, 
na realidade, estão fincadas nas famosas legislações reinícolas de Portugal, 
nas chamadas "seguranças reais", previstas nas Ordenações Manuelinas e 
Filipinas (7). 
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.Q. CINQUENTEN.ÍRIO ~ $..~ PERSPECTIVAS ~.E]! ATUALIZAÇlO 
p 

-Congresso do TST e da Academia Naa.de Direito do Trabalho 

- BrasÍlia - 28/29 de outubro de 1993 • 
.... 

-Conferencia de Arnaldo Sussekind - Co-autor da CLT 

I - ELABORAC.lO J2! ~ -
A- Marcondes Filho-Posse 2.1.42:multiplicidade de leis de fases diversas 

- ~ B - Comissao anteprojeto=Rego Monteiro,Oscar Saraiva,D?rval Laeerda,Se-
gadas Viaana e eu (Port.de 29.1.42) 

C- Comissão projeto final,s/ Saraiva (5.1.43) 

D- Aprovação CLT- DL n25452,de 1.5.43- Vigência=10.11.43. 

II - FONTES E PROCEDIMENTOS ____ .... __________ __ 
A - Sistematiza9~,~ adaptações = normas proteção individual do tra

balhador (OIT e Reruk Novarum) 

B - Compilação~ ~terações = leis da véspera resultantes Carta 37 

1.J ti a d Trabalhg =Poder normativo (arbitragem compulsÓria) 

. nasceu na ... Jl; va Zelândia (México: 1 917) - FOLHA-N {~ J l::: 3 3 
2.-0.rgan~•i•E•a~o•a~o-!•i•n~~~i•c•a•l = Corporaçoee da Carta de 37:Cpns.N~c.Econ. 

C- At~izacão =normas super~as:seg.e hig.trab.,inspeção etc • .. 
D - N9vos tÍtulos imprescindÍveis: 

1,Introducão =princÍpios e conceitos fundamentais omissos 
2.Contrato individual do trabalho:disposições gerais,salário etc. 

3.Fontes materiais=! Cong.Bras.de Direito Social (SP-41),pareceres 
Consultores Jur!dicos do MTIC e AcÓrdãos nova J.T. 

III - NOVIDADES DE RELEVO 

A - Empresa = elemento básico do contrato de trabalho:despe~sonaliza-
xio do empregador - sucessão (redação criti 'vel do art.2º) 

-ORLANDO GOMES - J&!. FICHA .-1 
-EV ARISTO DE MORAIS FILHO - ~ FICHA -~ 
-PAUL DURAND em 1947 - J:!!_ FICHA -3 {~) 

' B - Contrato-realid = exegese do art.442 (DE LA COEVA e KASKEL) 
t- ~=~~ ~ (0->ll·<-t<-tó) 

IV - SIGNIFICAÇÃO HIST6RICA ' 

A - Educativa = compreensão dos direitos e obrigações~ORLAHDO - Ficha- '# 

B - IDEOL6GICA = Estado social-trabalhista antecipando-se às lutas 

violentas de classe para a conquista dos direitos 
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• -~RCONDES ~A.F_o_N_s_o __ AR_·_I_N_o_s: depois de tres anos de pa+estras semanais 
explicando .& CLT,"quando o CavAleiro da Esperança,favorecido pe
la anistia,procurou os trabalhadores,& fim de conquistá~19s pa
ra sua ideologia,já não os enoontrou:eram Getulistas"(3.7~73). 

C - Industrialização = facilitada pela falta de conflitos abertos. 

V - REVISIO DO DECRETO-LEI 239/67 - -
A/- RestriçÕes ao contrato a prazo (arts.443 e 445) 

B - Reconhecimento do contrato de experiência (art.443,g) 

C - Combate ao truck-systen (Art.462) 

D - Novo tÍtulo s/ convenção coletiva (descorporativação) 

E- Novo tÍtulo s/ inspeção do trabalho (Conv.OIT-81). 

VI - COMISSlO I-N-TE_RM_. _r_N_Is_T_E_R_IA_. L .!! . ~TUALIZACJ:O 
~ A - Mandato restrito = preservar organização sindical e greve 

D - Decisão GEISEL/PRIETO=projetos sucessivos ~/formar nova CLT 

E- ~aprovadas= salário-maternidade(74),readmissão de aposentados 
(75),férias remineradas{77) e segurança e medicina trab.{77) 

F - Projeto global arquivado FIGUEIREDO/M.MACEDO -
VII - REFORMA FUTURA ) 

, . -A - Codigo ou nova CLT. - Nunca leis esparsas,como propos Comissao dita + -. _...... _._.... 
de "modernização" do Governo COLLOR 

B - Diretrizes fundamentais: 

1.Normas mais gerais= abrir campo p/ negociação coletiva -e3 ----
2.Restringir faculdade instauração dissÍdio coletivo (Cong~LTr.) ~ 
3.~uVênção intervencionismo básico Estado = dignidade humana -prin-

cÍpio constitucional {art .12, III) __. ~ f ~ ~ ~- l f 

a)intervencionismo reduz-se na razão inversa do fortalecimento da 
organização sindical e~ dimensão nacional 

b)sindicatos fortes p/ e,uilibrar poder na negociação coletiva = 
f - , .. =espJ.rito sindical - conoentraçao operaria - industrializaçao 

c)Jras~ = desigualmente desenvolvido - ~ FICHA-. ~ 
C - Medidas urgentes: -· - -t ~comissões ~tra-empresariais de conciliação~ encargos vogais(~) 

2.Proteção çontra a despedida arbitrária (Conv.158/82- despedidas - .. , 
colet~vas. Anti-modernidade ? E ~ Alemanha,o Japao,a Italia,a 
França,os EEUU(Ansianidade) etc. ( 
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3.Insalubridade = tempo de exposição e não adicional de salário 
, 

4.Trabalho extraordinario = Conv.ng1,de 1919 

o 

6.Participação nos lucros ou nos result ados 

?.Limitação da suspensão disciplinar a uma semana 
, 

8.Aviso previo proporcional 

9.Regulamento de empresa = adoção e efeitos 

10.Representante do pessoal nas empresas de mais de 200 empregados 

11.Registro sindical !_COntribuiçio confederativa,desde ~ue a revi
são constitucional nio ~ssegure a liberdade sindical plena: 
a) incompreensão jg M. Tb. 
b) jurisprudência do STF Aca .do Tribunal <!!.. Justiça ~!!.:.!.: 

c) caos sindical e processual = pluralidade de fato '( , 0 J 
6 

\} \ VIII - CONTRATO COLETIVO ~RjNLJO .!_~IBILIZACIO 
, ~ 

A - CONTRATO COLETIVO - Que e ? Pacto,convençao articulada ou contrato ? 

1.Salvo Itália,contrato concerneJl empresa (EEUU,Canadá,Japãoetc.) 

2.Contrato = prestacõe~rec!procas- sinalagmático;nunca normativo 

3.ponvençÕes nacionais de_ centrais sindicais - Exceção: 

-Suécia (95% trabs.sindicalizados e 75% empregadores)e Dinamarca 
s/ co-gestão e certos benef ~tos assistenciais e complementa
res da seguridade social. 

4.Convencões nacionais ~ara ramos ~onôm+soa por ent ida4es sindicais 
(nãQ centrais) em !a!ses desenvolvidos,reduzindo espaço p/ nego
ciação sindicatos loca!s (Alemanha,Italia e Japão-só salários). 

B - ESPANHA = oonvênio-marco,inspirado no ac~erdo-marco confederal de
C9rrente do pacto de Moncloa - Confede~ções-centrais (Arta.83 e 87) 
1.E,trutura da negociação coletiva- 2.Regras conflitos convençÕes-

3.~rticulação entre convenções de distintos âmbitos,relacionando 
o que não pode ser objeto de negociação de comitê de empresa ou 

_delegados do pessoal. 
4.Nunca abaixo da lei. --

C- Proposicão estranha ~Bras~= contrato coletivo afastando in~----~!_aplicas!? S!_.~ cogente. 

-Inversão da hierarquia das normas jurÍdicas - DE LA CUEVA - t:; ) 
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.~ # A D - FLEXIBILIZAÇaO e que suspende,em e~rcunstanoias excepcionais ou 

tranaitoriamente,a eficácia da lei. Da!: -, 
1.Ficar restrita a hipotesea previstas em lei,sob tutela sindical 

. e com efeitos lliitados. JAVIELIER - 0rcHA- ~-r 
2.0RLANDO TEIXEIRA DA COSTA = princÍpios da razoabilidade e da di

ferenciação (empresas e regiçÕes) 

E - Mensagem CALDERA. sobre o Direi to.!,! Trabalho !2. !éoulo XXI - .!:!!-..Q 
-,. 

., . 
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ARNALDO SÜSSEKIND 

tygQjEBTENÁRIO DA CLT E OS DIREITOS INDIVIDUAIS DO TRiB!LBADOR - --- ...... 
(Congresso da LTr. - São Paulo - 29.3.93) 

por Arnaldo S~seektad 

·I - · A INICIATIVA DO MINISTRO MARCONDES FILHO - -
a) Posse no ~fiC=2.1.42 =multiplicidade de leis de diversas fases 

b) Comissão CLTPS: 29.1.42- autorizada Pres.RepÚblica 

e) Desmembramento = Comissão CLT -Per_que eu ? 

II -ANTEPROJETO= DO 5.1.4' p/ sugestões (mais de 2.000) 

a) RelatÓrio Coordenador Rego Monteiro (institucionalista) 

b) Designação mesma Comissão p/ projeto final;mas Saraiva ••• 

Ili-PR~J!TO convertido ea lei= DL-5452,de 12.5.43 
.~ -- ... 

tt a)Exposição Rego Monteiro,que presidiu essa fase 
b)Novo e questionável art.2t (empregador) 

1)não deu personalidade jur!dica à empresa (não foi claro) 
2)enfatisou empresa = elemento básico do cont.de trab. 
3) LER ORLillo GOY.ES -J\ ---

-- EV ARISTO-~ MOR.nS FILHO - ~ 
EU (Comentários à CLT) e PAUL DURAND - 3 --c)Por que só DO de 9.8.43 p/ vigência em 10.11.43? 

IV-FONTES DA CLT -----
a) DIP.EITO COLETIVO J-_JUSTIÇ..A DO TRABALHO (e seu processo) ..... ......--.. - '"' 

1)le1s de 39-42 resultantes da Carta de 37,em vigor 

2)leis sindicais = preparar corporacÕe§ lL ~onselhQ ~·~· 

3)meBa consolidação. 

b) NORMAS DE PROTEÇÃO I~viVIDUAL AO TRABALHADOR 
-== .. ---- ------
~· }Decretos legislativos 30-34 (Collor e Salgado ~ilho) 
2)1eis 34-37 (Agamenon }~galhães) 

3)Decr etos-leis 37-41 (Wald. Falcão) 
4)Legislacão Get Úlio Var~s =excet uadas leis sindicais e J.T. , - --demais inspi radas 0.!! .L R~ Novarum 
5)consolidação = sistema~ização,c/pequenas alteraçÕes/adaptaçÕes. 

c) INTRODUÇÃO E CONTRATO DE TRABALHO - -1)1egi s l acão omi ssa= Lei 62/~5 e Cods. Civi l e Comerci al 
2)Font es ma t er i ais= I Cong. Bras. de Dir. Social (SP-1 94 1) - e Pareceres Olivei r a Vianna e Oscar Saraiva 
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ARNALDO SÜSSEKIND DÉLIO MARANHAO 

3)Papel relevante]Qty!l Lacerda c t!tuloe Introdução e contrato 
, -individual trabalhomsalvo salar1o,eetab111dade e suspensao e 

interrupção c eu (Salário = Conv.OIT-95/49). -
T - MISSIO HISTÓRICA CLT = educativa e ideolÓgica,base da industrializa-___ ..;;;;;,;;.;;.;;..;.,;;.;.---

ião!!! conflitos S!n§!entos 

a) Depoimento OiLANDO GOMES ,no 25º aniversário = LER -4 ...................... _ -
b) Carta de ~Arcondes Filho de 3.7.73 a Afonso Arinos;re!erindo-se - -' as suas palestras semanais explicativas da CLT: 

"Não ee destroi um lÍder por decreto,prisão,bant.ento,circuns
t~cias que lhe aumentam o prestÍgio •••••••••••••••••••••••• 

. 
Quando o Cavaleiro da Esperança,tavorecido~pela anistia,pro-

, 
curou os trabalhadores,& fim de eonquista-los para sua ideo-

, -logia,ja nao os encontrou:-eram Getulistas". 
-A doutrina trabalhista -hoje tão desvirtuada- prevalecia. 
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ARNALDO SÜSSEKIND DÉLIO MARANHÃO 

VIII-REVIsiO IECESSÍRIA 

a) CÓdi«o ou aeva CLT - Xuaca leis eaparaaa 
~ 

I} Prioridade revisão constitucional I normas detalhadas _.. 

c) Sequ;ncia lÓgiea = Conatituiçãe - Legislaçãe subst tiYa -

-Processo 

d) Tem&A.!!.. releiO que requere• reflexão quanto &GS direitos individuais: 
1-Protecão contra a despedida arbitrária (art.72,I,da Const.) - -1-A -Anteprojeto da Academia=Conv.158/82 e Recoa-166/82 

1-B -Despedida motivada=oapacidade ou canduta trabalhador e 
, .. 

causa tecnolgica,economica,!inanceira ou estrutural da 
empresa 

1-C -Procedimentos especiais p/ as ddspedi&as coletivas 
1-D -Hipertrofia da JT =Justiça do desemprego ••• 

2-Participaxão ~ lucr os ou nos resultados (art.7~,XI) 
3-Aviso prévio proporei nal (art.7~,XXI) -4-Trabalào extraordinário- restrição(Convs.1/19 e 30/30) 
5-Trabalho feminino - reformulação 

6-Insalubridade = redução do tempo de exposição e não adicional - ... , 7-Suspensao disciplinar propor cional a !alta,ate 10 di as 

8-Regu1amento~ empr~a = disciplinaÇãoe efeitos - ' , 9-Flexi bilizaçao = restrita as hipoteses previstas em lei,sob 
tutela sindical e com limitação dos respectivos efeitos 

9-A - Casos Constituição (art.?º)= r edução salário(IV),jorna
da(XIII) e turnos de revezamento( IT) 

9-B - Alterações contratuais resultantes de inovações tecnolÓgicas. 

IX -CARACTERfSTICAS DO DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO --------- ---------
) , , I a Direi to do Tr abalho n_.a ... s_c ... e ... u,.!.!. sera intervencienista p l imitar 

a autonomia da vontade nUlla ··rela ção jurÍdica entre partes 
desiguais 

-RIPERT="A experiência demonst r a que a liber dade não basta para 
assegurar a i gualdadempoi s os mais fortes deJressa s e t ornam 

opressores " (O regime democrático e o Direito Ci vil a oderno) 

b) Intervencionis•o ~e reduz na razão inversa do f ortalecimento d or---ganizaçã o sindical, em t er os nacionais 
-EFRÉN CÓRDOVA="Todo sistema de relações do trabalho é uma aesc1 

de autonomia e intervenção estat , de cooperaçao e conflito" 
(Las r elaciones colectivas de trabaj o en América Latina-1981). 
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e) BRASIL= desigualmente deaenvolvido,onde re~ipea ••••••• 
Da! intervencionisao \aeieo,complementado pelos instruaentos da - -ne«ociação coletiva e re~~ento da empresa 

d) istatftiças ~ pobresa àrasileifa: 
1-RelatÓrio IPEA-92 (O Globo de 25-12-92): 

-34 m11hÕes de indigentes,aiaixo do nÍvel internacional de 
pobresa; 

-desnutrição=46,1% das crianças menores de 5 anos no nordeste 

e 42,3~ no norte; 

-renda per ca pita menor 9% do que ea 1989. 

2-~ (Gl.7.3.93)=44% pobres Am.~tb.a ~ ErasU 

3-RelatÓrio IBG!-1992 (Gl.23.3.93): - , -24,2% trabalhadores = ate 1 sal.aia. 
-59,~ ft n = até 2 sal.aim, 

-3% somente dos n =mãis de 20 sal.aia. 

-Me:aore a .de. 1 O a 17 pge: 
r -31 '7% = tra'bal.àaa e aão e•tudaa 
. -19,5% = !rtra&alltam e estudu 

. -26,6% = tem carteira assinada 
-86,2% = salários até 1 sal.ain. 

4-PerÍodo SARNEY - QOtl(l.: 
-produção nacional -9,6~ - Salário real -28% 
-1IB = de 8! para 112 lugar _ 
-Qualidade de vida = 65 lugar (redistribuiçao da riquesa) --- •' 

5-outros dados• 
-Analfabetismo • 2~ 
-Desemprego =14 ailhÕes 
-Eeonoai~ 1nformal=1/3 

Salários na renda nacional: ------ ---Hoje = 3~ 
~64/65 = 50% 

-1973 = 54% 1! JI'Wldo=65% 

e) Sindicato forte e autenticamente representativo = espÍrito sindical

-conceatração t ra alkadores (indÚstria) - desenvolviaeato eco•. 

t) Cultura JurÍdica latina = direitos dispostos em lei,ao contrário da 
tradiç[o anglo-saxÔnia de abstenção da lei. 

g) Intervencionismo básico ~ impede ação sindical visando a ampliar 
os direitos traba~istae . 

X - ANTEPROJETO DE MODERNIZAÇÃO DAS P~LAÇÔES INDIVIDUAIS DO TRABALHO - - -----
a) ~a..!Yfi 
b) Di retriz doutrinária espelhada no art.1!,contrária à caracter!stica 

1atina do Direito do Traba1ho: 
"Art.1~-A presente lei disciplina as relações individuais de 

• trabalho urbano,rura1 e avulso,na ausencia de instrumento 



' , 
.... .. 

I 

-5-
ARNALDO SÜSSEKIND DÉLIO MARANHÁO 

noraati~o que disp•Dha de aodo diverse,ressalTadas aa ~raa
tiae constitucionais• 

c)Inversão ~hierarquia ~fontes de direito em preju!zo doe traba
lhadores (sobretudo doe que não tiverem representação sindical 

capaz de neutralizar o JOder econÔmico eapresarial. 

d) lfão 

€ , 

, -se trata de aplicar a noraa aais tavoravel,aas a convenxao eu --acordo coletivo em detrimento da lei(p.ex:n~ de dias de fé-- -- -rias ou valor doe adicionais de insalubridade ou periculoei--dade) 

e) Piruide de MÚIO ~ ~ 2!!!!Ã - LER-~ 
-No mesmo sentido: Estatuto dos Trabalhadores da Espanha (arts. 

3 e 85),JaT1111er (4a ed.1992,pá«s.84/85).SÓ irgentina(FMI) 

f) PLÍ RODRÍGUEZ: "a regra da norma aais favorável determina que,no ca-- , , 
so de haver mais de uma norma aplicavel,deve-se optar por aque-

. , -la que seja ma~s favoravel ao trabalhador,ainda que nao seja a 
, , 

que corresponda aos criterios classicos de hierarquia das nor-

mas" (Princ!pios de Dir.do Trab.,pág.42). 

«) Termino com uma pergunta: --Nua pais desigualmente desenvolvido,cea re«iÕes desprovidas 
A 

de sindicatos capazes de neutralizar o poder economieo eapre-

sarial,onde ainda são assassinados lÍderes sindicais que ten

taa aelhorar as condiçÕes de vida e de trabalho dos seus re
presentados,será conselhável romper com a tradição jurÍdica 
a fim de que o acordo coletivo substitua a lei ? 



1) Meu 1 o despacho c/ Marcondes ( } 42) - legislação 

desordenada = quadro 3 fases político-jurídicos 

- Não referiu Carta Cesarino 

- Pretendeu só consolidar leis trabalhistas e previdência social 

2)- Autorização Getúlio. Posteri~informação de que faria parte 

de um contexto visando a industrialização do país = CVRD -

CSN - SENAI (1942) 

- Getulio - Segadas e Helvécio 

- Marcondes = Saraiva, Rego Monteiro, Bezerra de Freitas e 

eu 

- - Eu = Dorval, Geraldo e Lyra Madeira 

- Pediu Rego Monteiro redigir Portaria de 29.1.42 

1 a. reunião = proposta Saraiva = divisão em duas 

comissões. 

e 3)- 1A. fase= anteprojeto= Consultoria 

2a. fase = sugestões e projeto final - Gabinete Rego e 

residências Segadas e minha 

5) A idéia inicial do Ministro de só consolidar, harmonizando as leis 

das 3 fases. Também a guerra em curso. 

f....ev ... 
6) 1 a_ fase = . 2 a 18.10.42 (DO. d e 5.11.42) 

- Getulio louva autores e manda designá-los p/examinar 

sugestão e reduzir projeto final. 

- 2a. fase (sem Saraiva): = 06.1.43 a 31-3-43 



~ . 

- DL- 5.452, de 1° -5.43 = DO de 9.8.43 (queixas, proposições 

e correções provas DO). 

- - Vigência = 1 0.11.43 

7) Após ter autorizado completamentação do ordenamento 

sistematizado, Getulio tomava conhecimento disposição de 

relevo. 

-Necessidade introdução e contrato de trabalho c/ salário etc. 
<.__~~ 

- Não houve influência de ninguém, salváfja<50rí5olidação. 

8)- Lei 62/35 = Despedida e estabilidade 

Lei -185/36 =salário mínimo 

Lei 1237/39 e regulamentos s/JT 

Lei 1402/39 e outras s/ organização sindical 

9)-Agricultura sem condições absorver e aplicar legislação -

Visava sobretudo a industrialização 

- Antecipou direit~que seriam exigidos no pós guerra 

- - Celso Furtado = pag. 24 

- - Orlando Gomes = pag. 24. 

1 O) Relatores, com discussão geral. 

12) - Fontes:JT e Org. Sindical = DDLL de 1939 a 1941 (Carta 

Política de 37 em vigor) 

- Atualização e novos capítulos 



... 
" 

- A) Conclusões do I Congresso Corfesso . Bras. de Dir. 

Social (SP 1941) 

- 8) Pareceres Oliveira Vianna e Oscar Saraiva 

- C) Convenções da OIT 

- D) Rerum Novarum 

- E a Carta del Lavoro? - Ler e analisar. 

13 e 14) = Contratualistas (O$ - SV- AS) x institucionalistas (RM 

e DC) 

- Subjetivação da empresa não afirmada em redação equívoca 

(3 x 2)- Unanimidade = empresa elemento básico do cont. de 

trab, despersonalizando o empregador. 

- Segadas e eu = pag. 20 

- Evariste = pág. 21 

- Paulo Durand = pág. 21 

- Orlando Gomes = pgs. 11 e 22. 

Capitules proteção ao trabalho = unânimidade intervenção 

Estado c/ normas de ordem pública. 

15) Consolidou, harmonizou e criou e capítulos novos 

16) Conceito empresa - Depois de publicado = ferroviários 

18) Marcondes c/ Rego Monteiro ou comigo 



.. .. 

19 e 20) Sim. Noticiário e resumo imprensa teve ampla 

repercussão entre juristas, empresários e dirigentes sindicais. Não 

havia Congresso. 

21) Novidades 

Introdução c/ despersonalização do empregador 

Tit. Cont .Individual do Trabalho, c/ contrato-realidade(pg. 22) e 

normas s/ salário, suspensão, interrupção do contrato de 

trabalho e aviso prévio . 

- Mulher = capacidade p/ contratar e salário igual ao do homem 

Trabalho a domicilio 

Segurança e higiene do trabalho 

Inspeção do trabalho 

Rurais = salário mínimo - ~ 

22) Novo Capítulo meu c/ SAAD = enviado e retirado do 

Congresso, depois incluído c/ duas modificações no DC-

229/67 

23)- Não 

24) Pequena indústria 

25) CLT repetiu regulamentação de ~e dez. de 1940. 

Ao defender o projeto da lei instituidora da JT, Oliveira 

Vianna lembrou que à época, os tribunais do trabalho da 

Austrália , Dinamarca, México Noruega, Turquia e Nova Zelância 

possuíam o poder de criar ou rever condições de trabalho. Na 

Nova Zelândia, desde 1906. 
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17° Congresso Brasileiro de Direito Coletivo e Individual do 

Trabalho 

( São Paulo, 27.11.02 ) 

Por Arnaldo Süssekind 

B) Transposição legislação sindical e da JT 

C) Complemen ão necessária 

1) Introdução 

2) Normas gerais contrato de trabalho 

3) Salário 

4) Segurança e higiene do trabalho 

5) Inspeção do trabalho 

D) Fontes 

1) I Cong. Bras. de Di r. Social (SP-maio 41) 

2) Pareceres Oliveira Vianna e Oscar Saraiva 

3) Convenções da OIT 

4) Rerum Novarum 

5) E a Carta del Lavoro ? 

E) Consolida ão .i -o códi 

1) legislação dinâmica = alvo das alterações 

macroeconômicas nacionais e internacionais. 

2) Guerra em curso. 

F) Ptiiri..__. .... .._...,.. 

1) DL-229, de 1967 (Eu e CPDS). 



.. 

2) Descorporativação do contrato coletivo, inserido 
t ~ F Q 

nesse DL {projeto originário {Eu e Saad) enviado 

e retirado Cong. Nac.) = acordo coletivo de 
sz > !L 

empresa e a_elicação _eraa omnes. 

3) Pro"eto nova C {Geisel): aproveitados somente 

os capítulos s/ férias e segurança e medicina do 

trabalho {1977). 

11 - Atualização oportuna 

B)- M do mudouL Brasil mudou - globalização d_: 

economia - Coyíveniê cia de mplia spaço para a 

neg iação ~letiv , para opici r a le 1biliz 

de de er . ·nadj nor conf 

regram ·o le~l. 

Concorrência entre aíses e entre em resas, --• acirrada segundo as I · 0 merc , em favor dos 

países plenamente desenvolvidos e dos grandes 

grupos empresariais, impôs: 

1- Aumento da produtividade. 

2- Redução dos cu os empresariais . 

3- Horizontaliza ão da estrutura empresarial -

terceiriza ão de elos da produção. 

4- Terceirização legítima~ simulada = conceitos e 

conseqüências . 

5- Uso inadequado de coo era · 

2 
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D)- das escolas político-filosóficas -

E)- Natur za dos sistemas jurídicos sobre rela ões de .-
trabalho. 
$ & 

1- Países de cultura an licana = poucas leis sobre 

condições individuais do trabalho, cabendo às 

convenções coletivas e aos contratos 

individuais preencherem o vazio legislativo. 

2- Países de cultura romano- ermânica 

prevalência do direito positivo, cabendo às 

convenções coletivas e aos contratos 

individuais complementarem as normas legais e, 

quando admitido, disporem sobre sua adaptação 

a determinadas situações. 

Fernando 

Henrique (Acréscimos ao art. 618 da CLT) 

A- Eficácia da I i só na ausência de convenção ou .......... .. ... .. 
acordo coletivo. 

8-ANAMAT A prejuízo 57 itens em --
trabalhadores. 

C- Pressupostos do êxit da n•eligilo•c•ia•ç•ã•o coletiva -.... 
dos 
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1- Sindicatos fortes, com legítima representatividade 

= espírito sindical - concentração operária -

desenvolvimento econômico (industrial). 

2- E uilíbrio entre a procura e a oferta de trabalho 

(redução da sindicalização - 25% de 1985 a 1995 

-OIT) 

3- Brasil = 15.963 sindicatos em 2001 (IBGE) = país 

desigualmente desenvolvido. 

D- O pretexto dos elevados custos sociais: 
_. -
1- Tributos intocáveis incidentes sobre os salários. 

2- Valor desarrazoado dos encar os sociais = LER 

Aoe o C 

3- Incidência sobre baixos salários = LER Anexo D 

4- Parti c i ação salarial 11ª- ren a nacional: 

1970 •••••••••••••••••••• 52,0 °/o 

1997 .................... 38,2% 

2001 ................... 36,0% 

E- O só com o 
a 

desenvolvimento econômico, como advertem a OIT 

e a OCDE (Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico da ONU). 

F- ~ P-retexto ~ engessamento · I = ao 

contrário, é indesmentível que o sistema legal foi 

objeto de flexibilização em importantes aspectos 

da relação de emprego: 
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1- redução geral e transitória dos salários até 25°/o, 

por acordo sindical, quando a empresa for 

afetada substancialmente em situações 

excepcionais da conjuntura econômica (Lei n. 

4923/65); 

2- ampla liberdade patronal para despedir os 

empregados (Lei n. 5.017, de 1966, que instituiu o 

regime do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, agora substituída pela Lei 8.036, de 

1990); 

3- quebra do principio da irredutibilidade salarial 

por acordo ou convenção coletiva (art. 7° , VI, da 

Constituição de 1988); 

4- flexibilização das jornadas de trabalho mediante 

compensação de horários estipulada em acordo 

ou convenção coletiva (art 7° Constituição, 

objeto do art 6° da Lei n. 9.601, de 1998, que 

instituiu o "banco de horas"); 

5- ampliação da jornada de seis horas nos turnos 

ininterruptos de revezamento por meio de 

negociação coletiva (art. 7°, XIV, da 

Constituição); 

6- contrato de trabalho provisório com ampla 

redução de direitos (Lei n. 9.601, de 1998); 

7- Trabalho a tempo parcial (MP-1709, de 1998); 

8- redução das hipóteses de salário-utilidade (Lei n. 

10.243, de 2001 ); 

9- suspensão de 2 a 5 meses do contrato de 

trabalho (MP. 2.164, de 2001 ). 

5 



G- O equivocado exemplo norte-americano. = preenche 

o vazio legislativo. 

H- O pronunciamento da OIT = LER Anexo G -
1- Inconstitucionalidade do Pro"eto de Lei: 

~ - 1 
1) Exegese d_9 art. 7°, ee, da Constituição = regra 

,.----. 

geral e disposições especiais = exceções não se 

ampliam. 

2).Conclusões do "Encontro Magistrados e 

Procuradores do Trabalho da 1 oa Região 

(Brasília-janeiro de 2002) e do 11 o CONAMAT 

Carta de Blumenau de maio de 2002). 

3) Críticas veementes da ANAMATRA, OAB, ANPT, 

IAB, ABRAT etc 9 &JD ~ ~"-~ s~f 

J- O neoliberalisma adotado no Brasil : artir ~ 1990, a 

pretexto de participar dos frutos da globalização da 

economia, incrementou a exclusão social e a 

redução dos direitos do trabalhador. 

1- 15,04°/o da PEA, isto é, 11.453.604, estão ----
des s (Censo do IBGE de 2.000, "O 

Globo de 13.5.02). S~~!: 'q% 1fvvt ~ t).clo'2-. 

2- 11 ,6°/o dos brasileiros (19. 720.000) vivem com 

menos de US$ 1 por dia (PNUD - O Globo de - ~-

24.7.02). 

3- de 1998 a 2001 os salários reais foram reduzidos 

em 1 0,5°/o (IBGE - "O Globo de 1 0.3.02) " ~ 
WAo ~ ~ ~ ~ ~-t (OP:ft_ 
~ oiJl_ ~~ .. ,(~ ·02) . 
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IV - Atualiza ão necessária 

trabalho 

ão brasileira do .--. 

A - Reforma do art. 8° da Constituicão = fortalecimento 

sindicatos, fusões, comando das centrais sindicais. 

B - Redução dos tri incidegtes ! obre ~salários = 

desmotivar empregado sem registro. 

C. - Limitação das hipóteses de trabalho extra. 

D - Além de diversos aspectos que refogem ao tema 

desta palestra, entendemos que a CLT deve ser 
& 

atualizada, a fim de que: 

1 °) os sistemas legais se constituam de diversas 

regras indisponíveis, que estabeleçam um 
a 

mínimo de proteção a todos os trabalhadores, 

abaixo do qual não se concebe a dignidade do 

ser humano; 

esses sistemas abram espaço para a --com lementa ão do piso protetor irrenunciável 

ou para flexibilizar a aplicação das normas 
~ 

gerais de nível superior, mediante negociação 

coletiva, isto é, com a participação dos 

correspondentes sindicatos, aos quais cumpre 

assegurar a liberdade sindical, tal como prevista 

na Convenção da OIT n° 87; 

3°) a flexibilização deve visar à adaptação das 

normas gerais para: 
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a) o atendimento a peculiari des regionais, 

empresariais ou profissionais; 

b) a implementação de nova tecnolo ia ou de 

econômica da -empresa e dos respectivos empregos. 

V- Considera ões finais 

Numa fase de incontestável desequilíbrio entre a oferta 

e a procura de trabalho, num país desigualmente desenvolvido, 

onde os sindicatos com expressiva representatividade estão 

circunscritos a algumas categorias e regiões, a 

desregulamentação do direito positivo nacional importaria no 

retorno às péssimas condições de trabalho do século XIX, tão 

bem retratadas na literatura de Zola, Victor Hugo, Dickens e 

Dostoievsk. E foram essas condições que motivaram a reação 

que gerou a consagração dos princípios e normas trabalhistas 

relacionadas na encíclica papal Rerum Nova rum {1891 ), no 

e Tratado de Versailles {1919), na nova Declaração Universal dos 

Direitos do Homem {1948) e no Pacto da ONU, ratificado pelo 

Brasil, sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

{1966). 

A prevalência absoluta das leis do mercado, com a 

ausência do Estado Social, "coisifica" o ser humano, porque 

tudo é considerado mercadoria. Na sábia advertência de Celso 

Furtado, "só os economistas imaginam que todo o problema 

econômico é estritamente econômico". Sobretudo num mundo 

em transição, é mister a visão sociológica e jurídica de um 

mundo em transição, a fim de harmonizar, com sabedoria, o 
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social com o econômico, sem menosprezar a força normativa 

da realidade. 

O povo brasileiro, numa expressiva revolução pelo 

voto, acaba de condenar o decepcionante modelo sócio

econômico do governo que finda o seu crepúsculo. Seja no 

Brasil, seja neste mundo de múltiplas formas de desigualdade, 

urge pôr a economia e o direito a serviço da humanidade. 
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,, o MINISTÉRIO DO TRABALHO ( ~~ ~L T 

Ingressei no Ministério do Trabalho em janeiro de 1938, como Auxiliar de 

escrita do Conselho Nacional do Trabalho, e me aposentei em agosto de 197 4, como 

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, depois de ter exercido o cargo de Ministro de 

Estado do Trabalho e Previdência Social de abril de 1964 a dezembro de 1965. 

Não participei , portanto, da primeira fase do então Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, nas profícuas gestões dos Ministros Lindolfo Collor, Salgado Filho e 

Agamenon Magalhães. E somente no período final da administração do ínclito Ministro 

Waldemar Falcão, já formado em Direito, ascendi ao cargo de Assistente Jurídico. 

Essa primeira fase se subdivide em dois períodos: a) da criação do Ministério, 

a 26 de novembro de 1930 a 15 de julho de 1934, quando Getúlio Vargas legislou 

intensamente, por meio de decretos legislativos, sobre relações individuais e coletivos de 

trabalho e previdência social; b) da Constituição de 16 de julho de 1934 a 9 de novembro 

de 1937, durante o qual o Congresso Nacional aprovou leis sobre a rescisão do contrato de 

trabalho e o salário mínimo. 

Foi durante a Carta Magna de 1937 que participei, juntamente com os 

renomados juristas Luiz Augusto do Rego Monteiro, Oscar Saraiva, Dorval Lacerda e José 

de Segadas Vianna, da elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada em 1° 

de maio de 1943. A Comissão, designada em janeiro de 1942, adotou três procedimentos: 

a) sistematização, com atualização e complementação das normas legais de proteção ao 

e trabalhador; b) compilação, sem alterações, da legislação da "véspera" (1939 a 1941) sobre 

a Justiça do Trabalho e a organização sindical, que regulou preceitos da Constituição de 

1937, então vigente; c) elaboração de normas imprescindíveis à configuração e aplicação 

do sistema, como as constantes da Introdução e do Título referente ao contrato individual do 

trabalho. 

Posteriormente, como membro da Comissão Permanente de Direito Social 

(1943 a 1964) participei da elaboração de vários projetos de lei e de decretos 

regulamentares; como Ministro do Trabalho e Previdência Social (1964 a 1965), além de ter 

sanado as finanças da Previdência Social (deixei superávit em conta bancária) e ter 

promovido a ratificação de diversas convenções da OIT, inclusive a 81, sobre inspeção do 

trabalho, que fundamentou o respectivo regulamento, por mim elaborado e decretado pelo 

Presidente da República Castello Branco, preparei amplo projeto de atualização da CLT, 



transformado, com · pequenas alterações, após ter deixado o Minis~ério , . no Decreto-lei n. 

229; como presidente da Comissão interministerial de atualização da CLT (1975 a 1979) no 

Governo Ernesto Geisel, dirigi a elaboração de anteprojeto de uma nova e completa 

Consolidação, o qual por ter sido submetido ao Congresso Nacional por capítulos, só os 

concernentes às férias e à segurança e mediana do trabalho se converteram em leis. 

O mundo vive hoje uma fase de transição resultante do casamento da 

revolução tecnológica com a implosão do império soviético, o qual gerou a globalização da 

economia comandada por países plenamente desenvolvidos em prejuízo dos demais. 

Acirrou-se, em conseqüência , a polêmica entre os neoliberais e os adeptos do Estado 

Social. Estes defendem a intervenção estatal nas relações de trabalho na medida 

indispensável à preservação dos princípios da justiça social , mas admitem que o patamar de 

direitos indisponíveis pode e deve ser complementado pelos instrumentos da negociação 

coletiva. Aqueles pretendem a desregulamentação, tanto quanto possível , da legislação 

social-trabalhista, o que se atrita com a tradição romano-germânica do Direito brasileiro . 

Afigura-se-me, em face do exposto, que a CLT deve ser revista , para que 

disposições mais gerais possibilitem flexibilizar sua aplicação, visando a propiciar sua 

adaptação a peculiaridades regionais , empresariais ou econômicas, além de ensejar a 

implementação de novas técnicas ou métodos de trabalho. Sempre, porém, com respeito 

aos direitos mínimos impostergáveis, abaixo dos quais não se concebe a dignidade do ser 

humano. 
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Rio de Janeiro, 04 de Maio de 2004 

Meu caro Zakarewicz 

Repito, com 2 correções e 1 complementação, o artigo que lhe mandei no dia 

22/04/2004. 

"Proposições para a reforma trabalhista" 

por Arnaldo Süssekind 

(Ministro aposentado do TST e 

Presidente Honorário da Academia Nacional de Direito do Trabalho) 

A apregoada flexibilização das leis trabalhistas é um subproduto da 

globalização da economia, fundada na prevalência das leis do mercado, que 

incrementou a concorrência entre países e entre empresas. 

Na Europa essa flexibilização visa ao aumento da produtividade para reduzir os 

custos dos bens e serviços; na América Latina a flexibilização tem sido desumana, 

porque objetiva a diminuição dos custos da mão-de-obra mediante redução dos 

direitos trabalhistas. Consoante o depoimento do Diretor Geral da OIT na 

Conferência de junho de 2003, em Genebra, 41,5% dos trabalhadores europeus 

conservam o emprego por mais de dez anos e a produtividade individual aumenta, 

em média, 0,16% ao ano, estabilizando-se, geralmente, no sétimo ano. No Brasil, a 

alta rotatividade da mão-de-obra e o abuso da terceirização em fraude à lei 

dificultam o aumento da produtividade, além de ampliarem as taxas de freqüência e 

gravidade dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais. 

O que se pretendeu com o projeto de lei do governo Fernando Henrique, 

permitindo que o negociado prevalecesse sobre o legislado foi, na realidade, a 

implosão dos direitos trabalhistas na grande maioria das empresas. O exemplo 

norte-americano era impertinente, porque lá quase não vigoram leis assegurando 

direitos individuais aos trabalhadores. Os contratos coletivos entre sindicatos e 

empresas preenchem, portanto, um vazio legislativo, não afrontam a· lei. No Brasil, 

como prevalece na maioria dos países, a tradição da ordem jurídica é romano

germânica, do direito escrito, sendo ampla a legislação de proteção aos 

trabalhadores. 
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Os neoliberais, que pretendem, na verdade, a desregulamentação das leis 

trabalhistas, invocam o engessamento da gestão empresarial e os elevados 

encargos sociais. 

Quanto ao primeiro argumento, vale registrar que a nossa legislação é das mais 

flexíveis no direito comparado: 

1- Utilização de trabalhadores de empresas de trabalho temporários (Lei n° 

6.019, de 1974); 

2- ampla liberdade patronal para despedir os empregados (Lei n° 5.017, de 

1966, que instituiu o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

agora substituída pela Lei 8.036, de 1990); 

3- quebra do principio da irredutibilidade salarial por acordo ou convenção 

coletiva (art. 7°, VI, da Constituição de 1988); 

4- flexibilização das jornadas de trabalho, facultadas a sua redução ou a 

compensação de horários por acordo ou convenção coletiva (art 7° 

Constituição, objeto do art. 6° da Lei 9.601, de 1998, que instituiu o 

"banco de horas"); 

5- ampliação da jornada de seis horas nos turnos ininterruptos de 

revezamento por meio de negociação coletiva (art. 7°, XIV, da 

Constituição); 

6- contrato de trabalho provisório com ampla redução de direitos (Lei n° 

9.601, de 1998); 

7- Trabalho a tempo parcial (MP-1709, de 1998); 

8- Terceirização de serviços em determinadas hipóteses (Enunciado TST-

331-redação de 18.9.2000); 

9- Redução das hipóteses de salário-utilidade (Lei n° 10.243, de 2001); 

10-Suspensão de 2 a 5 meses do contrato de trabalho (MP 2.164, de 2001). 

Como se infere, essa flexibilização tem por objetivo reduzir o custo da 

produção pela redução dos direitos trabalhistas e das respectivas condições de 

trabalho, ao contrário do que ocorre na Europa, que, como já assinalamos, visa ao 

aumento da produtividade. 

É falsa a afirmação de que a redução desses direitos gera empregos. Está mais 

do que provado, inclusive com estudos da Organização Internacional do Trabalho e 

de organismos das Nações Unidas, que só o desenvolvimento econômico reduz o 

desemprego. E esse desenvolvimento não depende do Direito de Trabalho e sim de 

medidas econômico-financeiras e de uma infra-estrutura capaz de estimular e 

sustentar o crescimento de produção. 
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Quanto aos elevados encargos que recaem sobre os salários, cumpre assinalar 

que, tirante os depósitos do FGTS, as múltiplas contribuições não concernem 

diretamente à relação de emprego, objetivando a assistência social, o aprendizado 

profissional, a pequena e micro empresa, a reforma agrária, a educação, e a 

previdência social, esta universal, não se limitando ao empregado. 

Em congressos e palestras tenho apresentado as seguintes sugestões: 

A- Pressuposto essencial = Reforma do art. 8° da Constituição para assegurar 

a liberdade sindical no seu tríplice aspecto: 

a) coletiva, do grupo de trabalhadores ou de empresários exercentes 

de atividades idênticas, similares ou conexas; 

b) individual, dos integrantes desses grupos; 

c) 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 era 

preponderantemente agrícola, não mais se justifica. Segundo o 

IBGE, existiam 15.963 sindicatos em 2001. A grande maioria 

inexpressiva, constituída apenas para gerar a estabilidade no 

emprego dos seus dirigentes e a percepção das contribuições 

compulsórias, tal como estatuído no precitado comando 

constitucional. Demais disto, as centrais sindicais, que dirigem, na 

realidade, o movimento sindical brasileiro, não são consideradas 

entidades sindicais pela Constituição vigente. A liberdade sindical 

coletiva, com a proteção aos dirigentes estipulada em convenção 

coletiva, aglutinará os sindicatos e fortalecerá sua 

representatividade. 

A contribuição sindical compulsória, mais conhecida como imposto 

sindical, deveria ser substituída pela "quota de solidariedade", que 

já é praticada, dentre outros países, pela Argentina, Colômbia, 

Espanha, Grécia e Reino Unido. Como escrevi alhures, o Comitê de 

Liberdade Sindical da OL T 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. 
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("Direito Constitucional do Trabalho", Rio, 38 ed. 2004, Ed. Renovar, 

pág. 412). 

B - Tributação sobre salário = devem incidir, quase que totalmente, sobre 

outra base de cálculo. 

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, SESI, SESC, SENAI, SENAC, SENAT, SEBRAE e INCRA, 

alem do salário-educação, prestam relevantes serviços; mas devem 

ter outras fontes de custeio. 

C - Trabalho extraordinário = as hipóteses de trabalho extraordinário 

devem ser limitadas, tomando-se por base o disposto nas convenções 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Justificação: o trabalho extraordinário, em muitas empresas, tornou

se ordinário, aumentando, em conseqüência, o desemprego, 

reduzindo a capacidade de trabalho, ampliando os acidentes de 

trabalho e as enfermidades profissionais, com prejuízo para a 

economia da previdência social. Cumpre limitar, em cada ano, o 

número de horas além da jornada normal, salvo em casos de força 

maior ou necessidade imperiosa. 
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D - Flexibilização - 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. 

b) à recuperação da saúde econômica da empresa e 

preservação dos respectivos empregos. 

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. 

F- Regulamentações profissionais por convenções coletivas nacionais, 

observadas certas normas legais. 

G- Regulamentações especiais = altos empregados e empresas de 

pequeno porte (Emenda constitucional); 

H- Reformulação do direito penal do trabalho, tal como o já verificado 

com o trabalho forçado ou escravo (Lei n° 10.803/2003) =Condenação 

à fraude na relação de emprego (simulação com outras modalidades 

contratuais), o trabalho infantil, o empregado sem registro e a 

apropriação indébita de contribuições descontadas e não recolhidas 

ao INSS; 

1- Justiça do Trabalho = Causas da hipertrofia: conscientização dos 

direitos trabalhistas pelos empregados rurais e domésticos; alta 

rotatividade da mão-de-obra; contratos simulados; empregados não 
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registrados; litigância de má fé, sobretudo da administração pública 

federal, estadual e municipal; legislação violadora do bom direito. 

1) Abolição dos privilégios das entidades de direito público, 

inclusive o recurso ex-offício: 

2) Redução dos recursos, inclusive maior limitação nas ações de 

rito sumário ou sumaríssimo. 

3) Majorar o valor da multa por litigância de má fé. 

4) Execução 

a) Sentença condenatória com valor líquido, salvo quando 

impossível. 

b) Ampliação significativa do depósito da condenação, 

facultada a sua redução pelo Juiz, em situações especiais, 

sobretudo em razão das dificuldades financeiras do 

devedor. 

c) Majoração dos juros de mora até liquidação da sentença. 

5) Dissídios coletivos - transformar o poder normativo em poder 

arbitral, limitando o ajuizamento do litígio coletivo de natureza 

econômica às seguintes hipóteses: 

a) por consenso das partes, desde que não hajam optado pela 

arbitragem privada; 

b) pelo MPT em caso de greve capaz de impedir o 

atendimento ás necessidades inadiáveis da comunidade. 

c) por qualquer das partes, após o decurso do prazo de 60 

dias, durante o qual tenha malogrado a negociação direta, 

seguida de mediação. 

Para a melhoria das relações humanas, com a imprescindível necessidade de 

reduzir-se a hiposuficiência dos excluídos, é mister a visão sociológica e jurídica de 

um mundo em transição, para que se harmonize, com sabedoria, o social com o 

econômico, sem menosprezar a força normativa da realidade. 

Seja no Brasil, seja neste mundo de múltiplas formas de desigualdades, 

cumpre que a economia e o direito fiquem a serviço da humanidade. 

Cordialmente, 

Abraço do 

Arnaldo Lopes Süssekind 
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O CINQUENTEN~RIO DA CLT E OS DIREITOS INDIVIDUAIS - ----
Por ARNALDO SUSSEKIND - Membro das comissies 

elaboradoras do anteprojeto e do projeto final da CLT. 

1 

A iniciativa da Consol idaçâo, que este ano 
comemora o seu cinquenten~rio, foi do advogado e pol {t ico 
paulista ALEXANDRE MARCONDES FILHO, que assumiu o cargo de 
Ministro do Trabalho, Ind~stria e Comércio a 02 de janeiro de 
1942. Tendo em vista a multiplicidade de leis trabalhistas e de 
previdincia social, ele resolveu, desde logo, designar uma 
comissio para elaborar a Consol idaçio das Leis do Trabalho e da 
Previdência Social. Autorizado pelo Presidente Get~l io Vargas, 
essa comissio foi nomeada no dia 29 de janeiro, vinte P sete 
dias depois de ter assumido o cargo de Ministro do Trabalho. 

Logo na 1ª reuniio, composta de 10 membros, 
sob a presidência do Ministro, mostramos à Sua Exa. que nio 
seria conveniente reunir num sd diploma sistematizado a 
legislaçio do trabalho e a da Previdincia Social. Acolhendo 
imediatamente a ponderaçâo, Marcondes Filho resolveu desmembrar a 
comissio, ficando a de Direito do Trabalho constitu{da dos 
Procuradores da Justiça do Trabalho Luiz Augusto de Rego 
Monteiro, Dorval Lacerda, José de Segadas Viana e eu, elém do 
Consultor Jur{dico do Ministério do Trabalho, Oscar Saraiva. 

Por que eu? Tinha apenas 24 anos; mas fui 
designado porque era assistente do Ministro Marcondes Filho e ele 
queria ter na comissio uma pessoa que estivesse cotidianamente a 
seu lado. E por que era assistente técnico do Ministro? Porque 
sua Exa •• quando foi nomeado Ministro, resolveu convidar para um 
dos seus assistentes, nio o Arnaldo Sussek ind, que ninguém sabia 
quem era naquela ocasiio, mas o Procurador Regional de Sio Paulo, 
em homenagem~ Procuradoria. Esta é a razio pela qual sou hoje o 
~nico sobrevivente da comissio~ porque os demais tinham quarenta 
f~ t: ant: os <":\l'los .. 

O anteprojeto da comissâo ficou pronto nos 
~ltimos dias de 1942. E foi publicado no Di~rio Oficial de 05 de 
janeiro de 1943 para receber sugesties. Mais de duas mil 
sugesties foram apresentadas e examinadas pela comissio. J~ a{, 
nessa 2ª fase, 

Texto extraído da grava~ão da conferfncia proferida no Priaeiro Congresso Brasileiro de Direto 
Individual do Trabalho, proMovido pela LTR. Editora, na cidade de São Paulo, ea aar~o de 1993. 
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.. Oscar Saraiva, quE: df,'P<Jis foi Ministro do Tribunal FftdE:r<:\1 dE.' 
Recursos e seu presidente, passou a integrar a comissio da 
Previdência, porque o Ministro do Trabalho achou que a comissio 
do trabalho se adiantara e a da Previdência nio. 

Esse projeto foi convertido em lei pelo 
Decreto-lei 5.452, de 1Q de maio de 43. A sua exposiçâo de 
motivos foi elaborada pelo Procurador Rego Monteiro, que presidiu 
a comissio nessa 2! fase. E como ele era institucional ista e nio 
contratual ista, essa t8nica transparesse clara nessa exposi~io. 
Quem a lê, verifica que ele defende a institucional iza,So da 
rela~io de emprego. 

Nio era essa, entretanto, a tendência da 
comissio, porque, por maioria, predominavam os contratualistas. 
Tanto que houve muita discussio na elabora~io do art. 29, que 
define o empregador. O texto, a meu ver, merecedor de alguma 
cr{t ica, nio ~claro, quando refere que o empregador ~a empresa, 
individual ou coletiva, etc. 

O objetivo da comissio, ao redigir o art. 2Q 
como o fez, foi o de enfatizar que a empresa passava a ser o 
elemento b~sico do contrato de trabalho. Nio mais a pessoa do 
propriet~rio da empresa, a sociedade ou a pessoa f{sica. O 
trabalhador contratado se vinculava ~ empresa. 

Prevaleceu, no entanto, a contratualidade da 
relaçio de emprego, como se infere dos arts. 442, 443 e 444, onde 
se d1z, inclusive, que o contrato de trabalho resulta de um 
acordo expresso ou t~cito. Esse acordo tácito foi interpretado 
por alguns como configurador da teoria da inst itui~âo. Mas nio 
era. O acordo t~cito visava a caracterizar o contrato-realidade. 
E caracteriz~-lo de forma pioneira. Os senhores que sâo ju{zes e 
advogados sabem que o rdtulo da rela~io jur{dica estabelecida 
nâo importa. O que importa é a verdadeira rela~âo jur{dica, o 
famoso contrato-real idade que De La Cueva, no M~xico, desenvolveu 
de forma brilhante, baseado num acordâo da Corte Suprema 
M<-:::-: i c an <:\. 

Esse aspecto, anos depois foi elogiado por 
alguns comentadores do Direito do Trabalho, do maior porte. 
Orlando Gomes, que tantas vezes brilhou nesse Congresso, escreveu 
25 anos depois: nH~ um quarto de s~culo compreenderam que uma 
noçâo econ6mica, ainda imprecisa na sua proje~io, estava 
destinada, segundo as expressBes de LaVasseur, a se instalar no 
cora~io mesmo do Direito do Trabalho, para domin~-lo e orientar 
sua organiza~âo. A nova técnica assimilada pela Consolida;io nos 
idDs dft 4~i. impl ic:ava in<·:·:vit<:\V<·::lmE:nte no ê':\banciDno elE: conceito!:; e 
princ{pios civilistas, corajosamente levados a efeito. bquele 
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tempo a natureza jur{dica da empresa nio estava ainda definida 
com indispensável seguran~a. At~ certo ponto, justifica-se o 
equ(voco de confund{-la com o empregador, personificando uma 
universitas bonorum, mas a preocupa~io de identificá-lo~ empresa 
revela que os consol i dadores pressentiram a transposi~io desse 
dado econBmico para o plano jur(dico na linha da evolu~io do 
Direito do Trabalho.u 

Evariste de Moraes Filho asseverou~ nEssa 
dispersonal izaçio do empregador, cuja correspondência em termos 
jur(dicos implica em dizer que o contrato de trabalho nio é 
tributário dos pactos intuitu personae quanto a um dos 
contratantes <exatamente o empregador), embora possa sê-lo em 
casos excepcionais, leva diretamente ao reconhecimento de uma 
afirmativa nova e mais audaciosa: a de que o contrato de 
trabalho, uma vez celebrado, leva mais em considera~io a empresa 
do que propriamente a pessoa de quem o concluiu pelo lado 
pat:rcmal .u 

Nio apenas no Brasil se afirmava que o 
elemento básico do contrato de trabalho passava a ser a empresa, 
e nio o dono da mesma. Paul Durand e Andr~ Vitu, mestres do 
Direito Francês <Paul Durand que tive o prazer de conhecer aqui 
em Sio Paulo, num Congresso a que ele compareceu), disse em 1947, 
no seu Trait~ de Droit du Travail, volume segundo: no legislador 
do Direito do Trabalho sentiu perfeitamente que o contrato de 
trabalho ~ formado com a empresa, mais do que com a pessoa do seu 
proptr i <d:;h· i o" .. 

Examinando esse art. 29, nos meus 
comentários~ Consol idaçio, procurei justificar a nossa redaçio 
escrevendo o seguinte: "Nio pretendeu a Consnl idaçio, na soluçio 
r f~<!\ 1 i st a que adclt: ou, i nova•-· <:> ~:;i ~:;t <~~ma 1 ega 1 a 1 us i vo aos; ~:;uj ~~i to~:; 

de Direito nas relaç~es jur(dicas, para classificar a empresa 
como pessoa jur(dica, independentemente da pessoa do seu 
proprietário. Este continua a existir, sem embargo de ser a 
empresa o elemento básico dos respectivos contratos de trabalho .. 
O que ocorre~ que os direitos e obrigaç~es pertinentes às 
relaç~es de trabalho nascem em funçio da empresa, sio inerentes a 
ela enio à pessoa natural ou jurídica que, no momento, det~m o 
sE~u dom {n i o. u 

A Consol idaçio sci entrou em vigor no dia 10 
de novembro de 43, porque tais foram as alteraç~es imprimidas, 
que houve necessidade de uma razoável vacatio legis. 

Quais as fontes materiais da CLT? Eu divido 
em três grupos .. O 19 concerne ao direito coletivo e à Justiça do 
Trabalho e seu processo. Recordemos que as leis de 1939 a 42 
sobre a organizaçio s indical e a nova magistratura, resultantes 
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da Carta Constitucional de 1937, estavam em vigor no momento em 
que elaboramos a CLT. E as leis sindicais visavam preparar as 
corporaç5es que iriam compor o Conselho da Economia Nacional, 
previsto na Carta de 1937, como um de seus drgios de maior 
relevo. Conselho que era composto de representantes das 
corporaçffes. E a legislaçio sindical entio decretada objetivou 
formar, organizar e estruturar as categorias profissionais P 
econ8micas- as corporaçffes- pois os seus representantes iriam 
compor o Conselho, o qual, entretanto jamais chegou a ser 
instalado. 

Portanto, o consol idador, no que tange ao 
Direito Coletivo e~ Justiça do Trabalho, legislaçio da v~spera, 
nio podia deixar de fazer o que fez; isto é, simplesmente 
transpor o texto em vigor para a Consolidaçio. 

O segundo grupo era formado pelas normas de 
prcteçio individual ao trabalhador. Normas que resultaram da 
iniciativa de tris Ministros, com o apoio do Presidente Get~l io 
v (:\r" !.F~ s ~ 

a) Decretos legislativos de 1930 a 34, do per(odo Collor, o bom, 
e Salgado Filho. Eles, realmente, legislaram de forma notável~ 

b) Leis de 34 a 37, feitas pelo Congresso Nacional, resultantes 
da Constituiçio de 1934, que correspcnde ao per(odo do Ministro 
do Trabalho Agamenom Magalhies; 

c) Decretos-leis de 37 a 41, fase da Constituiçio de 37, que 
corresponde ~ açio do Ministro Waldemar Falçio, para o qual 
trabalharam predominantemente o Consultor Jur(dico de entio, 
sccidlogo Oliveira Viana, e o Diretor do Departamento Nacional do 
Trabalho, o professor Luiz Augusto de Rego Monteiro. 

Excetuadas as leis sindicais e da Justiça do 
Trabalho, as demais (per(odo Lindolfo Collor, Salgado Filho e 
Agamenom Magalhies, foram inspiradas, sobretudo, nas ConvençBes e 
Recomendaç5es da Organizaçio Internacional do Trabalho e na Rerum 
Novarum <:\O P<:\P<:\ l ... <·~io ~ XIII. 

Quanto a esse segundo grupo, os membros da 
Comissio apenas procuraram ordenar sistematicamente a legislaçio, 
com pequenas alteraç5es ou adaptaç5es, de vez que elas provinham 
de ~pocas por vezes diferentes. 

O terceiro grupo corresponde ~ intrcduçio e 
ao contrato de trabalho. A(, realmente, a Comissic legislou. O 
Presidente da Rep~blica acumulava, à epoca, as funç5es executiva 
e legislativa, legislando por Decrete-lei. E ele autorizava as 
mcdificaçffes mais importantes em despaches com o Ministro 
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Marcondes Filhoy o qualy muitas vezesy ia acompanhado do Rego 
Monteiroy outras vezes, do seu assistente, que ora vos fala. 

Por que se teve 
introduçio e o contrato individual do 
poss{vel um sistema ordenadoy um corpo 
ramo do direitoy que nio tivesse uma 
princ{pios e os conceitos fundamentais. 

de legislar, sobre a 
trabalho? Porque nio era 
de leis sobre determinado 

introduçio revelando os 

r por que o cap{tulo do contrato de 
trabalho? Porque nds t{nhamos uma lei, a Lei nQ 62y de 1935y que 
tratava da indenizaçio nos casos de rescisio do contrato de 
trabalhoy mas nio dispunha sobre o contrato de trabalho. Haviam 
certas regras no Cddigo Civil, sob a denominaçio de locaçio de 
serviços, e no Cddigo Comercial; regras totalmente superadas. 
Houve assim necessidade de se legislar sobre o temay sob pena da 
Ccnsolidaçâo nâo poder funcionar como sistema. 

Quais as fontes materiais para essa parte 
inovadora? Com destaque, o Primeiro Congresso Brasileiro de 
Direito Socialy realizado em Sio Paulo, organizado pelo Instituto 
de Direito Social, em maio de 1941y para comemorar o 
cinquenten~rio da uRerum Novarumu. Foi a minha primeira 
participaçâo em congresso. Ainda era assistente jur{dico do 
Ministtrio do Trabalho. Ali conheci Roberto Prado, que aqui se 
encontra. Outros sobreviventes desse Congresso sio nosso querido 
baiano, Elson ~Gttscha~k, e o professor carioca Alberto Cotrin 
Net: o. 

Esse Congresso deu realmente o primeiro 
impulso para a divulgaçio doutrinária do Direito do Trabalho no 
Brasil. Além das suas conclus5esy também os pareceres de 01 iveira 
Viana F Oscar Saraiva, que exerceram c cargo de Consultor 
Jur{dico do Ministério do Trabalhoy serviram de base para a 
tarefa inovadora da comissio. E gostaria de prestar uma homenagem 
muito especial a um membro da comissic, que por ter falecido h~ 
mais tempo, se tornou menos conhecido da atual gera~io, mas que 
foi o ~nico autor da introdu~io e o principal autor do contrato 
individual do trabalho. Eu me refiro ao jurista Dorval Lacerda. O 
t {tulo uDo contrato individual do trabalhou foi redigido por ele, 
salvo os cap{tulos sobre salários e estabilidade, que foram a mim 
atribu{dos. E um dos orgulhos da Comissio foi verificar que a 
OIT, em 1949, elaborou a Conven~io 95, sobre prote~io ao salário, 
tomando por base, de um modo bastante significativo, o cap{tulo 
da CLT atinendo ao salário. 

() CLT c t..l m p r· i u 
educativa, ideoldgica, ma!:. também 
industrializaçâo do Bn:u=>il. Pcw 

uma 
foi 

missâo histdrica, 
importante para a 

coincid~ncia, essa 
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industrializa~~o. que comecou com Volta Redonda, ocorreu, 
sobretudo, nos 25 anos iniciais de vigência da CLT. E ela se 
tornou poss(vel sem conflitos sangrentos, gra~as à CLT, que 
procurou harmonizar os interesses de empregados e empregadores. O 
Estado, a partir de 1930) se antecipou às reivindica~8es dos 
trabalhadores e o ordenamento de 1943 consolidou e ampliou os 
direitos trabalhistas. 

Orlando Gomes presta um depoimento nesse 
sentido quando diz, 25 anos depois: nA Consol ida~~o das Leis do 
Trabalho deu generoso passo para a integra~~o dos trabalhadores 
no c(rculo dos direitos fundamentais do homem, sem o qual nenhuma 
civiliza~~o ~ digna desse nome.O m~rito maior da Consolidaç~o 
parece que foi a sua fun~~o educativa, fun~io própria das leis 
que se antecipam aos fatos. A seu crit~rio, deve levar-se a 
profilaxia desses conflitos, permitindo que nio t iv~ssemos de 
repetir, no campo das relaç8es entre o patronato e o operariado, 
a dolorosa experiência de outros povos.n 

Quero encerrar essa parte da minha palestra, 
referindo uma carta que o Ministro Marcondes Filho, j~ no fim da 
sua vida, dirigiu ao mestre Afonso Arinos, agradecendo os elogios 
que esse parlamentar lhe fizera a propósito da divulga~io da CLT. 
Essa carta, cuja cópia Marcondes me mandou, data de 03 de julho 
de 73. Nela mencionava as suas palestras semanais, explicativas 
da CLT, que durante 2 anos, na nHora do Brasiln, revelava com 
simplicidade e objetividade os diversos temas do novo diploma 
legal. Dizia Marcondes Filho à Afonso Arinos: nN~o se destrói um 
l(der por decreto, pris~o. banimento, circunstâncias que lhe 
aumentam prest(gio. Quando o cavalheiro da esperan~a. favorecido 
pela anistia, procurou os trabalhadores a fim de conquist~-lcs 
para sua ideologia, j~ n~o os encontrou. Eram getul istasn. A 
doutrina trabalhista, hoje t~o desvirtuada, prevalecia. 

A CLT teve duas revisSes importantes. A 
primeira pelo Decreto-lei 229, de 1967, cujo projeto foi 
iniciativa minha, quando Ministro do Trabalho e Previdência 
Social, do Presidente Castelo Branco, tendo sido elaborado 
juntamente com a Comiss~o Permanente de Direito do Trabalho. As 
suas principais inova~8es- mero registro -foram as restriç8es 
ao contrato a prazo, porque àquela ocasi~o havia certo exagero na 
sua ut il iza~io~ o novo cap(tulo sobre seguran~a e higiene do 
trabalho, elaborado pelo m~dico Hugo Firmeza, ent~o diretor do 
Departamento de Seguran~a e Medicina do Trabalho~ o nove t (tulo 
sobre as convenç8es coletivas do trabalho, onde, com a 
colabora~~o de Eduardo Gabriel Saad, procurei descorporat ivar a 
convençio coletiva do trabalho. Como? At~ entio só era poss(vel a 
conven~~o coletiva de categoria para fortalecer a base da 
corpora~~o. Isso vinha da legisla~io de 39 a 42, como referi. E 
nesse projeto estabelecemos a possibilidade do acorde coletivo, 
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que é a convençio de empresa, nio de categoria, de uma ou mais 
empresas com o sindicato. A inspeçio do trabalho também foi um 
cap{tulo importante, porque procuramos adaptar suas regras ~s da 
Convençio 81, da OIT, cuja rat ificaçio promovi como ministro. 

Esse projeto nio foi transformado em lei na 
minha gestio: o Ministro Nascimento Silva o encaminhou ~ CPDS, 
mais uma vez, para uma revisio final, tendo sido ele aprovado 
pelo Decreto-lei 229, de 1967. 

Devo aludir ao fato de que, no t{tulo sobre 
ConvençHes Coletivas do Trabalho, fizeram duas modificaçaes com 
as quais eu nio concordaria jamais. A primeira suprimindo o 
direito de greve quando o empregador se negasse a negociar com o 
sindicato dos trabalhadores. E a segunda, quando introduziram um 
artigo estabelecendo que a cl~usula da Convençio que afrontasse a 
pol {t ica salarial, seria nula de pleno direito. 

A segunda revisio de relevo nio foi 
completada, mas em parte se verificou. Foi feita pela Comissio 
Interministerial de Atual izaçio da CLT, que tive a honra de 
presidir. O mandato nosso era restrito. T{nhamos 1 iberdade para 
alterar o Direito Individual do trabalho, o Direito processual do 
trabalho, mas nio Direito coletivo do trabalho. 

A Comissio, sentindo que havia alguns 
proble.·ma!:> t-~mergenc:iais, propôs, loçJo rl€·~ irdc:io, duas 1€·~i!:;, 
elaborando dois projetos que se transformaram em leis bastante 
importantes: a) Lei 6.136/74, que passou o sal~rio-maternidade 
para a Previdência Social, acabando com uma das fontes da 
discriminaçio contra o trabalho da mulher, que era a obrigaçio do 
empregador pagar diretamente o sal~rio-maternidade ~ sua 
empregada, com o que passamos a cumprir a Conven~io 103, por nds 
ratificada; b) a Lei 6204/75, estabelecendo que o aposentado 
readmitido teria um novo contrato de trabalho, sem contar, 
portanto, o tempo anterior que gerou a aposentadoria, o que 
facilitou o reaproveitamento de empregados experientes e de 
grande utilidade para a empresa. 

Demos, ainda, pareceres com referência a 
v~rias leis, como as concernentes~ transferência de empregados 
<modific:a~io do artigo 469), ~s férias ele empregado estudante,~ 
regulamenta~io das profissies do atleta profissional e do artista 
e técnico de espet~culos. 

O projeto da nova CLT ficou pronto. Foi 
entregue ao Presidente Ernesto Geisel, o qual, entretanto, 
decidiu envi~-lo por c:ap{tulos ao Congresso Nacional, razio por 
que sd dois deles se transformaram em lei: o de férias e o de 
seguran~a e medicina do trabalho. O Presidente que sucedeu, 



,. 

atendendo~ sugestio do Ministro Murilo 
devia partir para um cddigo do trabalho. 
designada nio cumpriu a tarefa encomendada. 

Macedo, achou que se 
Mas a Comissio entio 

A revisio da CLT ~ realmente necess~ria. 
Cdgido ou nova CLT? Tanto faz. Nio se me afigura acertado~ que 
se faça modificaç~es com leis esparsas, porque assim voltaremos a 
ter uma inconveniente multiplicidade de leis. O ideal é que os 
juristas e, sobretudo, os empregadores e empregados, tenham na 
mio um cddigo cu uma consolidaçio contendo todas as normas 
aplic~veis ~s relaç~es de trabalho. Entretanto, h~ uma prioridade 
natural, que deve ser observada: a revisio constitucional. 

A Constituiçio, nas suas disposiç~es 
transitdrios, previu para breve a revisio de seu texto. Se ela 
possui normas detalhadas sobre o Direito do Trabalho, ~ 
importante que primeiro se faça a revisio constitucional para que 
nio se aprove um cddigo ou uma consolidaçio que logo se torne 
inconstitucional. Depois, a sequincia ldgica imporia a revisio da 
legislaçio material ou substantiva, para chegarmos, entio, numa 
terceira etapa, ao instrumental, que ~o Direito Processual do 
Trabalho. 

H~ temas de relevo que requerem uma 
reflexio, Ja que estamos num congresso sobre direitos individuais 
do trabalho. Vou simplesmente elencar alguns deles, porquanto nio 
haveria tempo para analis~-los com profundidade. 

O primeiro deles seria a proteçio contra a 
despedida arbitr~ria prevista no art. 79, inciso I, da 
Const ituiçio Federal. A Academia Nacional do Trabalho elaborou h~ 
tempos um anteprojeto baseado na Convençio 158 da OIT e na 
Recomendaçio 166. Foi enviado ao Congresso e ao Minist~rio do 
Trabalho e deve estar em algumas gavetas. Mas, na realidade, é 
importante que o Brasil legisle sobre a despedida arbitr~ria, de 
que cogita a Const ituiçio. Segundo, a OIT, a despedida motivada, 
isto ~. aquela que nio ~ arbitr~ria, pode resultar de problemas 
relacionados com a capacidade ou a conduta do trabalhador ou 
causas tecnoldgicas, econBmicas, financeiras ou estrutural da 
empresa. As causas tecnoldgicas, econ8micas, financeiras ou 
estruturais da empresa geralmente determinam despedidas 
coletivas. E estas, segundo a Convençio da OIT e a Recomendaçio 
referidas, exigem procedimentos especiais, como aviso pr~vio 
maior, durante o qual se convoca o sindicato representativo dos 
trabalhadores da respectiva empresa e, se necess~rio, autoridades 
p~blicas, visando a remover as causas da despedida ou a 
minimizar, tanto quanto poss{vel, as despedidas. Sio 
procedimentos especiais que existem na legislaçio comparada, est~ 
em Convençio da OIT, est~ no nosso projeto da Academia, do qual 
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participei juntamente com Segadas Vianna, Arion Sayio Romita P 
Lima Teixeira Filho, mas que o Congresso Nacional e o Ministério 
do Trabalho nio cuidaram dele até agora. 

Vale acentuar que a hipertropia da Just i~a 
do Trabalho- nio preciso dizer aos senhores que convivem com ela 
-resulta a meu ver de duas causas. Uma delas é a facilidade da 
despedida. No Brasil, a facilidade da despedida é tal que a 
Just i~a do Trabalho virou a Just i~a do Desempregado. 

Outra causa é a falta 
parit~rias de concil ia~io intra-empresariais, 
conciliar ou mediar os conflitos individuais 
poupando a Just i~a do Trabalho de fazê-lo. 
Inglaterra tem 60.000 a~~es trabalhistas p(~ ano. 
de 1.500.000. Ou eles ou nds estamos errados. 

de 
cujo 

do 

comiss~es 
alvo é 

trabalho, 
A Alemanha 
Nds temos mais 

O segundo ponto para reflexio, a meu ver, ~ 
a participa~io nos lucros ou nos resultados da empresa, prevista 
na Constitui~io. Outro é o aviso prévio proporcional. Outro, a 
reformula~io do trabalho extraordin~rio, para que seja mais 
restritivo, porque no Brasil ele pode ser ordin~rio, se 
contratado. A Conven~io nQ 1 da OIT, de 1919, evidentemente nio 
ratificada pelo Brasil, disp~e sobre essa impossibilidade de se 
contratar trabalho extraordin~rio, admitindo-o somente em 
situa~~es excepcionais. 

o trabalho feminino também exige 
reformula~io, para ajust~-lo aos h~bitos culturais de hoje. 
Quanto~ insalubridade, cabe pensar se a melhor soluçio é pagar o 
adicional ou reduzir o tempo de exposi~io ao agente agressivo, 
f{sico, qu{mico ou bioldgico. E ~lt ima soluçio é a preconizada 
pela OIT. A suspensio disciplinar, que hoje pode ser até 30 dias, 
deve, ao meu ver, ser reduzida a 10 dias e ser proporcional ~ 
falta, o que significa a possibilidade de sua revisio pela 
Just ica do Trabalho. O regulamento da empresa est~ a exigir 
disciplina~io quanto~ sua formulaçio e aos seus efeitos. E a 
flexibiliza~io, tema objeto da brilhante palestra de hoje do 
Ministro Orlando Teixeira da Costa? A meu ver, ela deve ficar 
restrita ~s hipdteses que forem previstas em lei; mas sempre sob 
tutela sindical e com 1 imita~io dos respectivos efeitos na lei. 
Nio basta que a Const itui~io haja previsto três hipdteses. Ao meu 
ver a lei pode prever outras, além dessas três, sobretudo a 
altera~io do contrato em razio de inova~~es tecnoldgicas, etc. 
Contudo, h~ que disciplinar a flexibiliza~io, inclusive as 
previstas na Constitui~io. Isso nio seria inconstitucional. A 
Const itui~io enuncia preceitos, mas é preciso que se estabele~a 
os seus 1 imites e seus efeitos. Para essa discipl ina~io deve-se 
ter em vista o princ{pio da razoabilidade, tio bem exposto por 
Pl~ Rodrigues, e no da diferencia~io, muito bem lembrado por 
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Orlando Teixeira da Costa, na sua esplêndida conferência de hoje 
de manhi, tanto de n{veis de emprego, quanto de n{veis de 
empresa. Mas~ preciso, o quanto antes, uma lei disciplinando a 
flexibil iza~io, para evitar que ela seja usada com exagero, em 
detrimento de direitos impostergaveis do trabalhador, necess~rios 
~dignidade humana do homem que trabalha. 

A caracter{stica do nosso Direito Individual 
do trabalho~ o intervencionismo b~sico. E vale recordar que o 
Direito do Trabalho nasceu, ~ e ser~ intervencionista. 
Intervencionista, nio no sentido do dirigismo integral do 
contrato e sim para limitar a autonomia da vontade numa relaçio 
jur{dica entre partes desiguais. 

J~ dizia Georges Ripert, no seu 1 ivro famoso 
NO Regime Democr~tico e o Direito C{vil ModernoN, que Na 
experiência demonstra que a 1 iberdade nâo basta para assegurar a 
igualdade, pois os mais fortes depressa se tornam opressoresN. 
Esse intervencionismo, que ~ caracter{st ico da legisla~âo do 
trabalho, se reduz na razio inversa do fortalecimento da 
organiza~io sindical. Quanto mais forte a organiza~io sindical em 
termos nacionais, menor o intervencionismo, porque menor ser~ a 
necessidade da presen~a do Estado. Da{ confessar Efr~n Cdrdova, 
defensor da negocia~io coletiva e da flexibil iza~io, que NTodo 
sistema de rela~io de trabalho hoje, ~ uma mescla de autonomia e 
interven~io estatal; de coopera~âo E de confl ito.n 

Vale lembrar que o Brasil ~ um pa{s 
desigualmente desenvolvido, onde regiSes plenamente 
desenvolvidas, como Sâo Paulo e outras, convivem com reg1oes em 
vias de desenvolvimento e algumas evidentemente subdesenvolvidas. 
Da{ o intervencionismo b~sico da legisla~âo do trabalho, que, a 
meu ver, nâo pode ser rompido, e deve ser complementado pelos 
instrumentos da negocia~âo coletiva e do regulamento da empresa. 
E quando eu falo em intervencionismo b~sico, nio estou defendendo 
a CLT tal como ela est~. Eu admito que se fa~a uma revisio para 
que suas normas imperativas sejam mais gerais, visando à prote~âo 
m{nima necess~ria. 

A estat{stica brasileira, e eu termino com 
esse tr~gico depoimento, revela o que eu estou lhes dizendo: o 
Brasil ~ um pa{s desigualmente desenvolvido. Eu trouxe apenas 
dados recent {ssimos. 

O relatdrio do IPEA, que~ do Minist~rio do 
Planejamento, sobre 1992, revela que 34.000.000 de indigentes 
existem no Brasil, que vivem abaixo do n{vel internacional de 
pobreza. E a desnutriçâo lesiona 46,1% das crianças de at~ cinco 
anos, no Nordeste, P 42,3%, no Norte. Isto ~ o Brasil 
subdesenvolvido. A renda per capita brasileira, ainda segundo o 



IPEA, foi reduzida em 9% 
em 07.03.93, que 44% dos 
Bra~:; i 1 .. 

de 1989 a 1992. Ali~s, o BIRO 
pobres da América Latina 

anunciou 
v i vE~m ncl 

O Relatório do IBGE publicado na semana 
passada (23.03.93) revela que 24,2% dos trabalhadores recebem até 
um sal~rio m(nimo; 59,9% até dois sal~rios m(nimos, sd 3% recebem 
mais de vinte sal~rios m(nimos .. Entre os menores de 10 a 17 anos, 
31,7% trabalham e nio estudam, 19,5% trabalham e estudam, 25,6% 
tem carteira assinada e os demais nio; 86,2% desses menores 
recebem até um sal~rio m(nimo. Um em cada cinco menores de 10 a 
14 anos trabalha para terceiros, como na Inglaterra do final do 
~:;é cu 1 o XV I I I • 

No per(odo Sarney/Collor, a produ~io nacional 
caiu 9,6%. O sal~rio real caiu 28%. O PIB (produto interno bruto) 
levou o Brasil de oitava naçio economicamente mais forte para o 
décimo primeiro lugar. A qual idade de vida, entretanto, segundo a 
ONU, classifica o nosso pa(s em sexagésimo quinto lugar, o que 
evidencia que, se somos o décimo primeiro lugar no PIB, a nossa 
riqueza est~ muito mal distribu(da. 

Quando fui Ministro do Trabalho <1964/65), 
os sal~rios (rendimentos do trabalho) participavam com 50% na 
renda nacional; em 1973, atingiram 54%; hoje, correspondem a 
ap~-:~nas :30% .. 

Vale recordar ainda que a cultura jur(dica 
latina é no sentido de que os direitos, de um modo geral, sejam 
dispostos em lei, ao contr~rio da tradiçio anglo-san6nica, que 
1 imita a a~io da lei. 

Enc:el~ro as 
palavra sobre os anteprojetos de 
trabalho recentemente divulgados. 

minhas consideraç~es com 
modernizaçio da legislaçio 

uma 
do 

Por que nio participei desta comissâo? 
inicialmente aceitei o convite para integrar a comissâo que era 
composta de mestres em Direito do Trabalho, todos meus amigos. 
Mas quando soube que ela seria instalada no Pal~cio do Planato 
pelo Presidente Fernando Collor, j~ iniciada a CPI, que logo 
evidenciou o envolvimento do Presidente, resolvi renunciar à 
Comissio. O Ministro do Trabalho, deputado Joio Melâo Neto, me 
mandou uma carta muito delicada e até sensibilizante, apelando 
para que eu continuasse na comissâo. De tal maneira me tocou, 
que fui pessoalmente a Brasil ia para dizer-lhe as raz~es pelas 
quais nâo podia aceitar a comissâo. E, na presença do seu 
Consultor Jurfdico, Joâo de Lima Teixeira Filho, disse ao 
Ministro: "Sr. Ministro, eu nio sou, nem pretendo ser, dono da 
verdade, mas a minha conciincia me diz que o Presidente da 

--- --- --- --------- --·-------·-----·-·-------------------------------~------------------------------ ·----------" 



• 

Rep~blica est~ seriamente envolvido em todo o sistema de 
corrupçio revelado na CPI. Por isto nio me sinto em condiç~es de 
participar da Comissio designada pelo Presidente Fernando Collor 
e, assim, colaborar com o seu governou O ilustre Ministro 
compreendeu e, fel izmente

1
fui dispensado da Comissio. 

Mas,nessa oportunidade, quero discordar 
frontalmente do art. 1Q do anteprojeto de relaç~es individuais do 
trabalhe, que sintetisa a diretriz doutrin~ria dessa Comissio. 
Ele est~ assim redigido: uA presente lei disciplina as relaç~es 
individuais de trabalho urbano, rural e avulso na ausincia de 
instrumento normativo que disponha de modo diverso, ressalvadas 
as garantias ccnst itucionaisu. Vale dizer: onde houver convençio 
ou acorde coletivo de trabalho, eles prevalecem sobre a lei. 
Substituir-se-ia o intervencionismo b~sico do Estado pelos 
instrumentos da negociaçio coletiva, numa inversio da hierarquia 
das fontes de Direito, em preju(zo dos trabalhadores, sobretudo 
daqueles que nio tem representaçio sindical capaz de neutralizar 
o poder econ8mico empresarial. Ou, se vingar a tese do ucontrato 
coletivo nacionalu, celebrado pelas confederaç~es e centrais 
sindicais, os legisladores eleitos pelo povo seriam subst itu(dos 
pelos dirigentes sindicais das aludidas entidades. 

Nio se trata de aplicar a norma mais 
favor~vel, princ(pio t (pico do Direito do Trabalho, mas a 
convençio ou o acordo coletivo em detrimento da lei. Para 
evidenciar o absurdo, cito apenas dois exemplos: a Const ituiçio 
Brasileira preceitua que haja férias anuais remuneradas, mas nio 
fixa a sua duraçio ; estabelece apenas que um terço ser~ de 
grat ificaçio. Isso significa que num estabelecimento pequeno ou 
médio, do interior do estado X, o empregador pode obter um acordo 
coletivo com o Sindicato, fixando em cinco dias as férias anuais. 
E os cinco dias de férias seria aplicados aos trabalhadores desse 
estabelecimento em detrimento da lei. Outro exemplo: a 
Const ituiçio manda que haja adicionais de insalubridade, 
periculosidade e penosidade. Nio diz o valor. Entio, o 
estabelecimento Y do interior do Estado Z, pode obter um acordo 
coletivo no qual o adicional corresponda a 10% do sal~rio m(nimo. 
E ele prevaler~ sobre a lei. 

Dirio os senhores: Mas isto nio é poss(vel, 
porque os dirigentes sindicais nio via concordar. ~ certo que 
mesmo no Nordeste e no Norte, os sindicatos nio concordariam. Mas 
temos de reconhecer que a real idade brasileira aponta que há 
dirigentes sindicais que nio sio l(deres autint ices. E h~ ainda 
os que, em via, tentam resistir. De maneira que eu termino a 
minha conferência com uma pergunta aos senhores, para que sobre 
ela reflexionem: Num pa(s desigualmente desenvolvido, com regi~es 
desprovidas de sindicatos capazes de neutralizar o poder 
econ8mico empresarial, onde ainda sio assassinados l(deres 



sindicais que tentam melhorar as condiç~es de vida e de trabalho 
de seus representados, será aconselhável romper com a tradiçio 
jur{dica, a fim de que acordos, convenç~es ou contratos coletivos 
substituam a lei? 



A CLT 62 anos depois 

(OAB-RJ-20.5.2005) 

1- Marcondes -Getúlio ijaneiro/42) 
I 

11- Comissã-o· desmembrada 

111- Anteprojeto-:- Sugestões - Projeto final 

IV- Objetivo 
• 

a) harmonizar 3 fases 

b) industrialização (CVRÓ...:. C'SN- SENAI) 

V- Complementação necessária 

VI- Fontes 

a) ·Cong. Bras .. de Direito Social 

e b) Pareceres CJ 

c) Convenções OIT ... ~ .... . -

d) Rerum Novarum 

e) Carta del Lavoro? 

VIl - Novidades: 

a) Contrato realidade 
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b) Despersonalização do empregador 

c) Contrato mulher 

d) Segurança e Higiene do Trabalho 

e) Inspeção do Trabalho 

f) Salário mínimo e férias para rurais 

VIII- Revisão de 1967 =limitação contrato a prazo 

e descorporativação contrato coletivo 

IX - Revisão 1977/80 = férias e Segurança e 

Medicina do Trabalho 

X- Globalização da economia: 

a) concorrência desenfreada 

b) redução dos custos 

c) Europa = produtividade 

d) América Latina = redução de direitos 

XI - Tentativa FHC = pretextos: 
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I CONGRESSO SOBRE OS EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO NOS INSTITUTOS JURÍDICOS 

(RIO DE JANEIRO- OUTUBRO DE 2001) 

por Arnaldo Lopes Süssekind 

(Ministro aposentado do TST, Titular da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e 

Presidente Honorário da Academia Nacional de Direito do Trabalho) 

1- A nova estruturação empresarial 

A revolução tecnológica dos nossos dias , associada ao fim da 

guerra fria decorrente da implosão do império soviético, possibilitou a globalização da 

economia e, a alguns países plenamente desenvolvidos, a intensa campanha em prol da 

liberalização do comércio mundial. Essa liberalização, como tem sido comprovado, vem 

favorecendo os países economicamente mais desenvolvidos, muitos dos quais opõem 

barreiras à importação de produtos capazes de concorrer vantajosamente com os similares 

nacionais. Por sua vez, os fantásticos êxitos da informática e da telecomunicação geraram 

os computadores de círculos integrados, a telemática e a robótica , acarretando profundas 

inovações no campo da estruturação empresarial e no das 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: 

1a.) a horizontalização da produção de bens ou serviços , mediante 

contratação de empresas especializadas em determinados segmentos do 

respectivo empreendimento (terceirização ); 

2a.) a ampliação das hipóteses de flexibilização de algumas normas de 

proteção ao trabalho , iniciada na década de 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 

A estruturação vertical da empresa, iniciada com o século XX, 

gerou os conglomerados empresariais: o grupo econômico ou a grande sociedade 

procurava produzir a matéria prima e sua industrialização, a respectiva distribuição e até o 

financiamento ao consumidor. Agora, a empresa concentra sua estratégia nas atividades 

caracterizadoras de seu objeto social e naquelas que, embora constituindo atividades

meio , são essenciais ao seu funcionamento . Os investimentos, as pesquisas, a formação 

e a reciclagem profissional visam à consecução do fim da empresa. A horizontalização 

rfocorre mediante contrato de terceiros especializados em atividades não pertinentes à 

verdadeira finalidade da contratante, os quais podem empreendê-los com adequada 

tecnologia e a menor custo, visto que os bens ou serviços se destinam a diversas 

empresas. 

No dizer do Ministro VANTUIL ABDALA, relator do Enunciado do 

TST sobre o tef. "a realidade sócio-econômica estava a demonstrar que era inexorável a 

adoção pelas empresas do sistema de delegar a terceiros a execução de serviços 

complementares à sua finalidade ". E, reconhecendo que nem sempre é fácil distinguir a 

atividade-meio da atividade-fim, t ndo em vista o objetivo final da empresa contratante , 

pondera que o Juiz deverá levar ' m conta as razões mais elevadas do instituto: a 

especialização, a concentração de esfo ços naquilo que é a vocação principal da empresa; 

q busca de maior eficiência na sua finalidade original; e não apenas a diminuição de 

custos" (In "Revista L Tr", n. 60. SP. 1996, págs. 587/588) 

Cumpre distinguir, todavia , em homenagem ao princípio tutelar 

do contrato-realidade, entre a terceirização legítima e a simulada em fraude à lei . Os 

serviços devem ser prestados sob o poder de comando dos dirigentes ou prepostos da 

firma terceirizada, e não sob a direção da contratante , sendo certo que os salários não 

podem ser pagos, direta ou indiretamente, por este último. Somente no trabalho 

temporário regulado pela Lei n° 6019, de 1974, é autorizada a delegação do poder de 

comando à tomadora de serviços. Sublinhe-se que o exagero da terceirização tem 

ampliado os índices de freqüência e gravidade dos acidentes de trabalho, porquanto as 

firmas terceirizadas em geral não se preocupam com a prevenção dos infortúnios 

profissionais. 

11- Os Malefícios da Globalização Econômica 

A precitada revolução tecnológica e a preocupação em reduzir 

os custos da produção geraram crise preocupante, de características estruturais , no 

concernente ao emprego. No fim do século passado, existiam 150 (cento e cinqüenta) 

milhões de desempregados e 850 (oitocentos e cinqüenta) milhões de subempregados, 

totalizando 1/3 (um terço) da população economicamente ativa mundial ("Prensa OIT"de 

21 .06.00, Genebra, págs. 1 e 2). 
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Esse desemprego vem reduzindo sensivelmente o índice de 

sindicalização, gerando evidente desequilíbrio entre os atores da negociação coletiva de 

trabalho, com predominância dos representantes empresariais. Como registrou a OIT, 

entre 1985 e 1995, a redução do número de sindicalizados correspondeu, em média, a 

25% (vinte e cinco por cento). 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 ("Prensa OIT" n°28, de 1997, Genebra, 

pág. 65). Na Alemanha, 5 (cinco) centrais sindicais dos setores de serviços, envolvendo 

trabalhadores em comunicações, transportes , comércio , bancos, seguros, serviços 

\j l públicos e correios, criaram a "União de Centrais Sindicais de Serviços" ~ERDI) , visando 

a fortalecer sua representação junto aos correspondentes empregadores ("Trabajo", n° 39, 

de 2001 , OIT, Genebra, pág. 8). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem 

demonstrado sua preocupação com a fase perversa da globalização da economia, que, ao 

invés de transformar nosso planeta num mundo só, dividiu-o entre países globalizantes e 

globalizados. No "Relatório sobre o trabalho no mundo 2.000" registrou que "só em cinco 

anos, o número de pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza em todo o 

mundo aumentou em 200 milhões, sobretudo na África subsaariana, Ásia Central, Europa 

oriental e sudeste asiático"; "a pobreza é um dos principais fatores que levam 250 milhões 

de crianças a ingressar prematuramente no mercado de trabalho, pondo em perigo sua 

freqüência à escola"; em alguns países desenvolvidos, como, por exemplo, o Canadá e o 

Reino Unido, as taxas de divórcio se elevaram em até 500% (quinhentos por cento) nos 

últimos trinta anos, acarretando o aumento dos menores que não vivem com ambos os 

pais; no mesmo período, o número de filhos de mulheres solteiras multiplicou-se por seis 

("Trabajo", n° 36, de 2000, pág. 5). Na América Latina , os salários reais pagos na indústria 

em 1995 eram 5% (cinco por cento) inferiores aos de 1980 ("O Globo" de 08.03.1998, Rio 

de Janeiro). O PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) registrou 

que a participação dos países pobres no comércio mundial encolheu da ridícula taxa de 

0,6% em 1976 para 0,3% em 1996. Como resultado de pesquisa realizada em alguns 

países, a OIT concluiu que doenças psíquicas são cada vez mais freqüentes entre os 

trabalhadores, provocadas pelas mudanças que a globalização da economia exige do 

mercado de trabalho. Exigências para o trabalhador adaptar-se rapidamente a novas 

tecnologias e métodos de trabalho, consideradas primordiais para o aumento da 

produtividade, têm causado patologias crônicas como a depressão e o stress, antecipando 

casos de invalidez ("Gazeta Mercantil" , SP, de 10.1 0.2000). 

Conforme ponderou o jurista argentino SANTIAGO 

RUBINSTEIN, "quando o trabalhador não pode cobrir suas necessidades vitais, não 

/omente se tipifica a pobreza, sendo que se abrem as comportas da exclusão social. 

Evidentemente existe no mundo uma verdadeira exclusão social, com grandes bolsões de 
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pobreza, ou seja a marginalização social cresceu de forma alarmante, vulnerando o 

desenvolvimento da economia por ausência de uma verdadeira rede de proteção social. 

Recente estatística da CEPAL afirma que na América Latina as famílias abaixo da linha de 

pobreza, que representavam cerca de 40% do total em 1990, chegam atualmente a 50%" ( 

{ 

"La Globalización del Desempleo y la Exclusión Social ", in "Revista da SociedadA_ 

Argentina de Derecho Laboral", n° 2, Buenos Aires , 1999, pág. 1 0). 

Nas palavras de EMMANUEL MOURNIER, instituiu-se "a 

~ J desordem estabelecida-a~ onde ficam sem trabalho, morrem e se desumanizam, sem 

J.A, / ( barricadas, na mais perfeita ordem, milhões de seres humanos" (Apud Rubem Ric(irero , 

"Folha de São Paulo" de 3.12.00). 

111- Advertências e Resolução da OIT 

Consoante o pronunciamento do então Diretor Geral da OIT, 

MICHEL HANSENNE, no relatório apresentado à Conferência de 1994, "a desigualdade 

entre as nações e no seio das mesmas se acentuou devido à diferente capacidade dos 

países ~'Vi€/e 6 fl.ifeF1!J.nte capeu:kiade dos paísQ:/ 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". 

Três anos depois, formulou o seguinte apelo: "Se não lograrmos pôr 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". E o atual Diretor Geral , JUAN SOMOVIA, no relatório submetido à 

Conferência do ano 2000, ponderou que "os métodos de trabalho mais flexíveis, o recurso 

cada vez mais freqüente à subcontratação (terceirização) e ao trabalho em regime de 

tempo parcial dificultam a organização dos trabalhadores para defender seus próprios 

interesses". Por sua vez, ao representar a OIT na Assembléia Geral das Nações Unidas , 

verberou: 'F\s políticas econômicas neoliberais que sobressaem na atual economia 

globalizada fracassaram na busca do que os povos necessitam: um sentimento básico de 

segurança. Para conseguirem um trabalho decente devem trocar as políticas que hoje 

guiam e configuram a economia mundializada. O Estado deve cumprir sua função de 

garantir um equilíbrio entre a força do mercado e as necessidades da sociedade". 

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 em virtude do baixo custo 

dos seus produtos. Com este objetivo , a OIT propôs à Organização Mundial do Comércio 

(OMC) a introdução da clausula social nos contratos comerciais , em virtude da qual a 

importação de bens ficaria condicionada à ratificação e observância , pelo país exportador, 



das seguintes convenções, consideradas pela Cúpula Mundial do Desenvolvimento Social 

(Copenhaguem, março de 1995) como direitos humanos fundamentais dos trabalhadores : 

85 (Liberdade sindical e proteção aos direitos sindicais); 

98 (Direito de sindicalização e de negociação coletiva) ; 

29 e 1 05 (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 trabalho). 

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. E a Conferência 

de 1998, frustrando muitas expectativas, aprovou somente uma resolução em virtude da 

qual os Estados-membros da OIT assumem o compromisso de aplicarem de boa fé as 

mencionadas convenções e se esforçarem para eliminar qualquer prática incompatível com 

os valores e princípios básicos da OIT, ao mesmo tempo que devem ser ampliados os 

programas de cooperação técnica e os mecanismos de controle das referidas convenções. 

IV- Desregulamentação ou FlexibiliM do Direito do 

Trabalho 

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 

do trabalho. Os neoliberais pregam a omissão do Estado , desregulamentando, tanto 

quanto possível , o Direito do Trabalho, a fim de que as condições df emprego sejam 

O} ditadas, basicamente, pelas leis de mercado. Já os defensores do Estado socia~esteados 
~( 1( na doutrina social de Igreja ou na filosofia trabalhista , advogam a intervenção estatal nas 

relações de trabalho, na medida necessária à efetivação dos princípios formadores da 

( 

justiça social e à preservação da dignidade humana; e;~l-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. No campo da Previdência Social , os liberais sustentam hoje a 

incidência dos seguros sociais sobre salários não excedentes de um pequeno valor, a fim 



de propiciarem a expansão das empresas de previdência privada, sendo que alguns 

pretendem, simplesmente, a implosão do sistema previdenciário estatal. O aconselhável , 

porém, é que a previdência social opere em função do nível moda! dos salários da classe 

média, com tributação universal fundada no principio da solidariedade social , além das 

contribuições das segurados e respectivos empregadores. 

/ r f7 ....... ~ Bem acentuou o sociólogo francês Q§O§Oert Cast2] que "as 

~ proteções sociais davam a segurança necessária ao trabalhador. Mas a força anárquica do 

neoliberalismo está destruindo todas essas estruturas sociais ( .. .) O mercado é 

indispensável, mas é preciso criar novos controladores (. . .) A situação está se tornando 

cada vez mais grave ( .. .) A social-democracia está meio esquecida e desacreditada, mas 

talvez seja a melhor solução para o futuro da humanidade." ( "O Globo" de 14.04.1998). 

f l 

Como se infere do exposto, a desregulamentação não se 

confunde com a flexibilização das normas de proteção ao trabalho , porque defende a 

inexistência da maioria dessas normas. E, infelizmente, cresce o contingente de seus 

defensores, numa orquestração mundial de inegável reflexo da mídia. Essa campanha 

afronta, sem dúvida, a Declaração Universal de 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 ~balho 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. 

Na lição do renomado professor JEAN-CLAUDE JAVILIER, "a 

desregulamentação não é uma solução". E não se deve confundi-la com a flexibilização , 

porque nesta "um núcleo de normas de ordem pública deve permanecer intangível" 

("Synthesis", n° 23/96, SP, ~o TRT da 2a Região, págs . 14 e 16). Afinal , a ordem 

jurídica tem o dever de proporcionar e assegurar "a dignidade da pessoa humana", que é 

um dos fundamentos do "Estado Democrático do Direito" (art. 1°, 111 , da Constituição). 

Aliás, no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos da tessoa Humana, como bem 

asseverou ANDRÉ FRANCO MONTORO, "há uma lei maior de natureza ética, cuja 

observância independe do direito positivo de cada Estado. O fundamento dessa lei é o 

respeito à dignidade da pessoa humana. Ela é a fonte das fontes do direito" ("Ética na 

virada do século", SP, L Tr, 1997, pág. 15). Aplausos , portanto , à Constituição brasileira de 

1998, 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°, §2°, 

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. 
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V- A Política Trabalhista Brasileira 

No caso brasileiro , desnecessário é enfatizar que as raízes do 

seu Direito são romano-germânicas , da lei escrita. Por seu turno, é incontestável que 

ainda somos desigualmente desenvolvidos, com algumas regiões e categorias 

profissionais destituídas de sindicatos capazes de obterem, por meio da negociação 

coletiva , razoáveis condições de trabalho para os seus representados . Nunca é demais 

recordar, com o grande civilista GEORGES RIPERT, que "a liberdade não basta para 

assegurar a igualdade, pois os mais fortes depressa se tornam opressores" ("O regime 

democrático e o Direito Civil Moderno", trad . Brasileira , SP, Saraiva, 1937, pág . 133) 

Em face do exposto , entendemos que, na oportuna atualização 

da legislação brasileira : 

1 °) os sistemas legais se constituam de regras gerais indisponíveis , que 

estabeleçam um mínimo de proteção a todos os trabalhadores , abaixo do 

qual não se concebe a dignidade do ser humano; 

2°) esses sistemas abram espaço para flexibilizar a sua aplicação ou para a 

complementação do piso protetor irrenunciável , mediante negociação 

coletiva , isto é, com a participação dos correspondentes sindicatos, aos quais 

cumpre assegurar a liberdade sindical , tal como prevista na Convenção da 

OIT n. 87; 

3°) a flexibilização tenha por objetivo: 

a) o atendimento a peculiaridades regionais , empresariais ou profissionais ; 

b) a implementação de nova tecnologia ou de novos métodos de trabalho; 

c) a preservação da saúde econômica da empresa e o emprego dos 

respectivos empregados. 

Para justificar sua política trabalhista , que não procura conciliar 

os interesses econômicos com as necessidades sociais , o Governo 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 muitos tributos não deveriam incidir sobre os 

salários, não é menos certo que estes são tão baixos em nosso País, que, em 1995, a 

média do salário-hora acrescido dos encargos sociais era muito inferior à da maioria dos 

países: apenas US$ 2, 79, enquanto que na Alemanha (de US$ 21 ,50 ; na Suécia, de US$ 

20,93 ; na Itália, de US$ 16,29; na França, de US$ 15,25; nos EEUU , de US$ 14,83; no 

Japão, de US$ 12,84;na Grã Bretanha, de US$ 12,42, na Espanha, de US$ 11 ,58, na 
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Coréia, de US$ 4, 16, em Portugal , de US$ 3,57 ("Bureau of Labor Statistics", in Folha de 

São Paulo de 14.02.1996). 

Vale sublinhar, ainda, que a participação salarial nos custos 

industriais brasileiros é de apenas 16%, sendo que essa participação na renda nacional 

vem decrescendo em escala preocupante; 

1949 ... ........ ............. ... ... . 56,6% 

1959 .......... .. ..... ...... .... ... . 55,5% 

1970 .. .. ........ .... ......... ...... 52,0% 

1990 ..... .... ....... .......... .... .45,0% 

1994 ....... .... ...... ........ ...... 40,0% 

1997 .... ......... .. ... ..... .... .... 38,2% 

Quanto ao alegado engessamento das normas trabalhistas 

brasileiras, ao contrário do que se alega, é indesmentível que o sistema legal foi objeto de 

flexibilização em importantes aspectos da relação de emprego: 

a) redução geral e transitória dos salários, até 25%, por acordo sindical , 

quando a empresa for afetada substancialmente em situações 

excepcionais da conjuntura econômica (Lei n. 4923/65); 

b) ampla liberdade patronal para despedir os empregados (Lei n. 5.017, de 

1966, que instituiu o reg ime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

agora substituída pela Lei n. 8.036, de 1990) 

c) quebra do princípio da irredutibilidade salarial por acordo ou convenção 

coletiva (art. 7°, VI , da Constituição de 1988); 

d) flexibilização das jornadas de trabalho mediante compensação de horários 

estipulada em acordo ou convenção coletiva (art. 7° Constituição, objeto 

do art 6° da Lei n. 9.601 , de 1998, que deu nova redação ao art. 59 da 

CLT). ; 

e) ampliação da jornada de seis horas nos turnos ininterruptos de 

revezamento por meio de negociação coletiva (art 7°, XIV, da 

Constituição); 

f) contrato de trabalho provisório , com ampla redução de direitos (Lei n. 

9.601 , de 1998); 
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g) redução das hipóteses de salário-utilidade((Lei n. 10.243, de 2001 , que 

deu nova redução vê artigo 458,§ 2°, da CLT). 

VI - Considerações Finais 

Num mundo em acelerada transmutação, a sabedoria do 

estadista deve consistir em conciliar o econômico com o social e o financeiro. Este visa à 

estabilidade monetária ; aquele, ao desenvolvimento social ; mas nenhuma nação pode 

viver harmoniosamente, por muito tempo, sem o atendimento das exigências sociais , entre 

as quais se insere o direito do cidadão a um trabalho capaz de assegurar-lhe, e à sua 

família , a subsistência com dignidade e a segurança de uma renda na invalidez, velhice e 

morte. 

Nesta fase em que diversos governos , inclusive o brasileiro , 

procuram rever os sistemas legais referentes ao 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 , sociológica 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. 

Como bem enunciou o magistrado CARLOS ALBERTO REIS 

DE PAULA, que integra o'TrT5unal}uperior do f'abalho , hoje é, justamente "o momento do 

Direito do Trabalho, porque todas as vezes que se acentuam as desigualdades, o 

Direito busca diminuir essas desigualdades. Ora, o Direito que cuida disso, na órbita 

da relação capital/trabalho, é o Direito do Trabalho" ("Revista AMATRA - 3", Belo 

Horizonte, set. de 2001 , pág. 03). 

Não é possível conceber a civilização à margem do Direito; mas 

tão pouco poder-se-á qualificar de civilizado um mundo ou um país em que o Direito seja 

iníquo. Urge pôr a economia a serviço da humanidade. 
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Seminário sobre Vargas 50 anos depois 

(UNICAMP) -Campinas -Setembro de 2004) 

VARGAS E A CLT 

Por Arnaldo Süssekind 

1- Janeiro de 1942 = Getúlio autoriza Marcondes Filho a 

promover a elaboração da 

Consolidação das Leis do Trabalho e 

da Previdência Social. 

rios. 

a) Comissão trabalho = L. A. Rego Monteiro, Oscar 

Saraiva, Dorval Lacerda, Segadas Vianna e eu. 

b) Surpresa minha 

Vargas, corrigindo eventuais antagonismos 

a) Fase decretos-le islativos 1930-1934 . 

1) Nacionalização de trabalho (DL-19.482/30). 

2) Organização sindical (DL-19. 770, de 19.3.31) = 
3) Carteira profissional (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). 
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b) 

c) 

• 

I . 

6) Trabalho da mulher e do menor (1932). 

7) Férias comércio (1933), bancários (1933) e indústria 

(1934). 

8) Jornada de 6 horas bancários (1933). 

9) Seguro obrigatório de acidentes do trabalho (1934). 

1 O) Ampla extensão da previdência social e criação 

dos IAP's (1931-1934). 

1934-1937 . 

1- Despedida injusta 

2- Comissões de salário mínimo 

1- Constituição. 

a) monopólio de representação sindical, 

contratos coletivos, 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). 

2- Criação da JT (1939). 

3- Organização sindical (1939). 

4- Salário mínimo (1940). 

5- Duração do trabalho geral (1940). 

6- Trabalho do menor (1941 ). 

7- Imposto sindical (1942). 

8- Senai (1942). 

2 
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f - Complementação 

sistematizado. 

necessária -- ordenamento 

1- In r du ão = princípios e definições. 

2- Contrato individual do trabalho = disposições -
gerais, salário, alteração, suspensão e 

interrupção etc. 

3- Atualiza ão e com lamenta ão das normas ----
s/segurança e medicina do trabalho, contrato 

coletivo de trabalho e inspeção do trabalho, 

além de harmonizar as demais leis das três 

fases anteriores. 

4- Compilação da legislação da véspera s/ a JT e ---
- Fontes Materiais. 

1- Conclusões 1° Congresso Brasileiro de Direito 

Social (SP-1941 ). 

2- Pareceres Consultores Jurídicos Oliveira Vianna e 

Oscar Saraiva. 

3- Convenções da OIT. 

4- Rerum Novarum. 

E a Carta del Lavoro ? 

1- Getúlio manda publicar o anteprojeto p/receber 

su estões e louva autores (5.1.43). 

3 
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2- Comissão sem Oscar Saraiva, deslocado p/ a P.S. = 

exame de quase 2.000 sugestões. 

3- Projeto entregue em 31.3.43, aprovado pelo DL-

5.452, de 1°.5.43, com vigência em 1 0.11.43. 

4- o? 
-----.~oooo.-.- ....... - --

11 - Novidades de re 

A - Empresa = elemento básico do contrato de trabalho = 

des ersonaliza ão do -
sucessão. 

B - Contrato - realidade {art. 442 e/o art 9°). 

C - ulher - contrato sem autorização do marido. 

VIII - Princi ais revisões. 

A- Descor orativação do contrato coletivo de trabalho -= convenção e acordo - Projeto c/Saad e Nério 

B- P o· eto .si§ revisão era I = restrição do contrato a 

prazo, contrato de experiência, segurança e higiene 

do trabalho, inspeção do trabalho, aproveitado 

e/algumas modificações pelo DL-229, de 22.2.67. 

C- Comissão in rministerial de Atualização da CLT, 

sob a minha presidência {Geisel). 

1- Salário - maternidade p/ a P .S. {Lei n. 6.136/7 4). 

2- Restri ões à transferência de empregado {Lei n. ---------
6.203/75). 

3- Férias simultâneas do empregado e •• estudante 
.. JU.. 

{Lei n.0 6.211/75). 

4 
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IX -

4- Novo capítulo s/férias = 30 dias, abono e férias 

coletivas (DL-1535/77) 

5- Novo capítulo s/seguran a 

trabalho = interdição de 

máquina etc. (Lei n.0 6.514/77). 

e medicina do -
estabelecimento, 

6- Anteprojeto publicado p/sugestões e decisão 

governo Figueiredo 

-Abandono da idéia. ---

implosão do 

Washington. 

••m- ia
11 

= revolução tecnológica -

império soviético - consenso de 

A - Neoliberalismo = predominância da lei do mercado, 

aplicada em mão única. 

B - Concorrência sem ética = redução dos custos da ....... .. 
produção. 

C - Flexibilização na aplicação das leis trabalhistas. 

1- Cultura jurídica romano-germânica - tradição 

anglicana. 

2- Aumento da rodutividade = crescimento 

3-

individual médio anual de O, 16°/o, até 7 anos 

(OIT -2003). 

Preferência pela redução dos direitos 

trabalhistas( ~, ~) 

p~~o\.eu:JJ- Jl_ ~ ~ ~ 
~ )ç:rvtJJA.P-~~X~ c~D1.. ~ 
~~~) 
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X- Brasil. 

1- 186 ~ilhões de ~~sem=ega~1J3daPEA-
mund•al). @. ___ ~-~~·- _..:._~--~-~-----~--

2- Índice de sindicalização = redução média de 

25°/o de associados, salvo Escandinávia, 

Espanha e Africa do Sul (OIT -1997) 

B - 11 ,4°/o no nível de pobreza (- US$ 2 por dia ), 9,9 % no __.._ - ~ 

nível de miséria (US$ 1 por dia) (IBGE "O Globo de ---------
7.7.03) 

C - Apenas 26,1 °/o de sindicalizados (IPEA) - -
D - Partici a ão salarial na renda nacional. --

- 1970 - 52,6% 

- 1990 - 45,0°/o 

- 2000 - 43,2% ("O Globo de 3.8.03) 

XI - Neoliberais = flexibilização exagerada ou, se possível, 

desregulamentação da legislação 

trabalhista brasileira = Falsos argumentos 

A - Excessivos encar os sociais. 

1 - resultam da imprópria incid... c ia de tri tos sobre -- ~ 
,!_fi>lha ~salários (INSS, SESI, SESC, SENAT, 

SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-familia, 

que deviam ter outras bases de incidência. 

6 
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2 - Encar os realmente trabalhistas são poucos, 

.,.... ~ ----... 
inclusive pela Constituição de 1988. 

3 - Cál ulo divul ado não resiste a uma análise 

jurídica- LER -C 

8 - Legislação inflexível = LER = 8 

XII - Nossas su estões para a atualização da CLT - LER - O 

A prevalência absoluta das leis do mercado, ante a 

passividade estatal, "coisifica" o ser humano, porque tudo é 

considerado mercadoria. É mister a visão sociológica e 

jurídica visando a harmonizar o social com o econômico, sem 

menosprezar a força normativa da realidade. 

Não é possível conceber-se a civilização à margem do 

Direito; mas tão pouco poder-se-á qualificar de civilizada uma 

nação em que o Direito seja iníquo. 

Urge pôr a economia a serviço da humanidade. 

7 
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111 Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho em 

Belém do Pará 

(28 à 29 de Agosto de 2.003) 

Passado, presente e futuro da CLT 

por Arnaldo Süssekind 

A- 1° es acho com o Ministro Marcondes Filho (3.1.42) = mapa s/ 

legislação desordenada. 

B- etúlio = Comissão trabalho e previdência, 

bipartida na 1a reunião - Comissão trabalho = L. A. de Rego 

Monteiro, Oscar Saraiva, Dorval Lacerda, J. de Segadas 

Vianna e Arnaldo Süssekind. 

B- Objeto = harmonizar legislação vigente 

1- Decretos - legislativos de 1930-1934. 

2- Leis de 1934-1937. 

3- Decretos-leis de 1937-1941. 

1- Introdução = princípios e definições. 

2- Contrato individual do trabalho = disposições gerais, salário, 

alteração, suspensão e interrupção etc. 

3- Atualização e complementação das normas s/segurança e 

medicina do trabalho, contrato coletivo de trabalho e inspeção 

do trabalho, além de harmonizar as demais leis das três fases 

anteriores. 

4- Compilação da legislação da véspera s/ a JT e a Organização 
'-

sindical (Carta de 37 vigente). 

D- Fontes materiais. 

1- Conclusões 1° Congresso Brasileiro de Direito Social (SP-

1941). 
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2- Pareceres Consultores Jurídicos Oliveira Vianna e Oscar 

Saraiva. 

3- Convenções da OIT. 

4- Rerum Novarum. 

5- E a Carta del Lavoro ? - Ler e analisar. 

1- Getúlio manda publicar o anteprojeto p/receber sugestões e 

louva autores (5.1.43). 

2- Comissão sem Oscar Saraiva, deslocado p/ a P.S. = exame de 

quase 2.000 sugestões. 

3- Projeto entregue em 31.3.43, aprovado pelo DL- 5.452, de 

1°.5.43, com vigência em 10.11.43. 

4- Por que consolidação e não código ? 

IV - Novidades de relevo 

( 

despersonalização do empregador- sucessão. 

1- Art. 2° = redação imperfeita na tentativa de conciliar 

institucionalistas e contratualistas. 

C-... ._- contrato sem autorização do marido. 

1) 

2) 

redu ão geral e transi~ria dos f alários até 25%, por 

acord sindical, quándo a ( mpresa for afetada 

substa ialmente em situações excepcionais da 
I 

conjuntu econômica (Lei n.0 4923/65); 

quetrr{ do princípio da irredutibilidade salarial por 

cordo ou onvenção col tiva (art. 7o VI da 
' ' 

2 
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Constituição de 1988); 

3) flexibilização das jornadas de 

pensação de horários 

venção e letiva (art 7° stituição, objeto do art 6° 

d Lei n.0 9.601, d1 f9 , que deu nova redação ao art. 

4) horas nos turnos 

V- Globalização da economia e flexibilização da legislação do 

trabalho 

A-Casamento da revolução tecnológica com a implosão do 

império soviético. 

1-neoliberalismo fundado nas leis do mercado, salvo quando 

prejudicial à economia dos países mais fortes. 

2-Fiexibilização ampla ou desregulamentação = incidência 

diversa conforme tradição jurídica 

B-incremento da concorrência comercial entre países e entre 

empresas: maior produtividade e redução dos custos. 

1- Horizontalização da estrutura empresarial = terceirização 

legítima ou simulada. 

2- Redução de direitos e condições contratuais de trabalho. 

VI- Conseguências perniciosas 

A- Desemprego estrutural = 180 milhões + 1 bilhão 

subempregados 1/3 da PEA. (DG da OIT- Conf. 2003) 

B- Dois bilhões no nível de pobreza (US$ 2 por dia) e um bilhão 

no de miséria (US$ 1 por dia) = metade da população mundial 

- (OIT, idem) 

C- Redução do índice de sindicalização = 25 °/o em dez anos, 

salvo Escandinávia, Espanha e África do Sul (OIT). 

D- Brasil = 11,4% - pobres; 9,9% menos US$ 1 (IBGE- O Globo de 

3 
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7. 7.03) 

E- Salários reais na indústria = 17 meses em queda = 5/02 ~5/03-

7% (IBGE- J.C. de 19.6.03) 

F- Participação salarial na renda nacional: 

1970 52,6% 

1990 45,0% 

2000 43,20% (O Globo de 3.8.03) 

2003 33% (O Globo de 7.7.03) 

VIl- Flexibilização no Brasil 

A- CLT (estatuto básico) = 1943 = intervencionismo amplo em 

razão da geo-política e condições sócio-econômicas. 

B- Mundo mudou - Brasil mudou = de um continente com 

cidades ilhadas e predominância da economia agrícola e 

raros sindicatos c) interação e intercomunicação nacional, 

economia diversificada e muitos sindicatos (até demais). 

C- Atualização legislação trabalhista divide correntes político

filosóficas (LER-An. A). 

D- Razões invocadas neoliberais, consubstanciais no Projeto 

de Lei 5.483/01 de FHC- felizmente já retirado por Lula: 

1- engessamento gestão empresarial (LER-An. B) 

2- elevados encargos sociais (LER- An. C) 

3- Redução do desemprego = só com o desenvolvimento 

econômico (OIT e OCDE- Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico da ONU) 

a) no mundo e no Brasil, a flexibilização, ampla ou 

limitada, da legislação trabalhista não reduziu o 

desemprego 

b) Brasil 

- ~ = 964 mil desempregados. 

- 2002 = 11 milhões, 454 mil (OIT -BIRD-FMI (O Globo 
~ 

de 29.5.02) 

4 
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VIII- Nossas sugestões: 

A- Pressuposto essencial = reforma do art 8° da Const. para 

assegurar a liberdade sindical no seu tríplice aspecto. -

15.983 Sindicatos em 2001 (IBGE)- Alemanha = 15 

8- 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. 

C-~ Regulament«• a flexibilização em matéria de 

salário e duração do trabalho prevista; no art. 7°, VI, XIII e 

XIV, da Constituição. 

D- Admitir a flexibilização das condições contratuais estipuladas 

supra ou extra lex desde que visem: 

1- à implementação de nova tecnologia ou novos métodos 

de trabalho- peculiaridades; 

2- à recuperação da saúde econômica da empresa e 

preservação dos respectivos empregos. 

E- Trabalho extraordinário= limitação conforme Convenção OIT 

-1/19. 

F-Trabalho insalubre = eliminação ou neutralização dos agentes 

agressores, invés dos adicionais remuneratórios. Se não, 

redução do tempo de exposição conforme níveis de tolerância. 

G- Regulamentações profissionais por convenções coletivas 

nacionais, observadas certas normas legais. 

H- Regulamentações Especiais 

1- Altos em pregados 

2- Empresas de pequeno porte 

1- Tributação = substancial redução da incidência sobre os 

salários. 

J- Justiça do Trabalho = causas da hipertrofia: conscientização 

de rurais e domésticos; alta rotatividade da mão-de-obra; 

contratos simulados; empregados não registrados; litigância 

de má fé, sobretudo da administração pública federal, 

5 
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estadual e municipal; legislação violadora do bom direito. 

1- Abolição dos privilégios das entidades de direito público 

(cerca de 40% dos 2.500.000}, inclusive o recurso ex

offício: 

- Processos de rito umári = RO co
7
ndicio do à violação 

I .., /..tl t" ,.,:. I "" , I d . . prece• o norma 1 o u.Y...--ue sumu e JU-r spru 
I v '-" 

uniforme. 

K- Execução 

1- Sentença condenatória com valor líquido, salvo quando 

impossível. 

2- Ampliação significativa do depósito da condenação, 

facultada a sua redução pelo Juiz, em situações 

especiais, sobretudo em razão das possibilidades 

financeiras do devedor. 

3- Majoração dos juros de mora até a liquidação da 

sentença. 

L- Dissídios coletivos -transformar o poder normativo em 

poder arbitral, limitando o ajuizamento do litígio coletivo de 

natureza econômica às seguintes hipóteses: 

1) por consenso das partes, desde que não hajam optado 

pela arbitragem privada; 

2) pelo MPT em caso de greve capaz de impedir o 

atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. 

3) Por qualquer das partes, após o decurso do prazo de 60 

dias, durante o qual tenha malogrado a negociação 

direta, seguida de mediação. 

VI -Considerações finais 

A- No momento em que se cogita da atualização da legislação 

trabalhista brasileira, convém ponderar que, para a 

necessária harmonização do social com o econômico é 

mister a visão sociológica e jurídica dos problemas 

estruturais e conjunturais, sem menosprezar a força 

6 
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normativa da realidade. 

8- O grande equívoco da maioria das economistas, sobretudo 

dos portadores de diplomas PHD, é pretender que a 

realidade se amolde às suas teorias, quando estas é que 

devem se sintonizar com a realidade, no tempo e no espaço. 

Para os que pretendem reduzir os direitos do trabalhador, 

convém recordar, com John Steinbeck, que 

"Quando uma luz se apaga, fica muito mais escuro do que se 

ela jamais houvesse brilhado." 

7 
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B -Cl§ busca l: 

CLT: mudança sem radicalismo 

SOssekind admite atualização da lei aprovada há 60 anos, mas 
de acordo com certos critérios 

LUIZ ORLANDO CARNEIRO 

Aos 86 a nos, Arnaldo .--.,------------J_o....,ão-.Pa-=u,.....lo_ E-'ng'-:e,-lb_r....,e,...ch_t_, 

Süssekind é o único 
sobrevivente da comissão lliii-~~~~*.::~~~ 
responsável pelo projeto 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que 

entrou em vigor há exatos 
60 anos: 10/11/1943, 
ainda no governo Getúlio 
Vargas. Ministro do 
Trabalho do primeiro 
presidente militar, general 

Castello Branco (1964-
65), foi logo depois 
nomeado para o Tribunal 
Superior do Trabalho, 
onde atuou por dez anos. 

Süssekind não gosta de falar 
flexibilização na CLT sem situar o 

no contexto histórico 

A partir de 1975, integrou conselhos e comissões da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) . Cuidadoso com a saúde, animado, faz ginástica diariamente e 
nada duas vezes por semana . Depois do almoço, segue para o escritório, no 170 

andar de um edifício na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio de Janeiro, 
onde trabalha nos seus livros, pareceres e palestras. Adora música, 
principalmente clássica, samba-canção e bossa nova. Acaba de ser nomeado 
presidente de honra da Comissão Nacional de Direito e Relações do Trabalho, 
instituída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para estudar a revisão e a 
"flexibilização" da CLT, que já passou por mais de 900 alterações nestes 60 
anos. Como especialista de reputação mundial em Direito do Trabalho, 
Süssekind não gosta de falar sobre mudanças na CLT ou desregulamentação da 
legislação trabalhista sem situar o tema num contexto histórico - nacional e 
internacionalmente. Em entrevista ao Jornal do Brasil, reconhece que, em 
1943, as condições geopolíticas do Brasil "aconselhavam um intervencionismo 
amplo nas relações de trabalho". Opõe-se, contudo, aos que defendem a 
desregulamentação radical do Direito do Trabalho. 

- A CLT, com centenas de alterações através dos tempos, precisa 
mudar? 

L 
c 
I compr 

c 
LE 

C onteÚ • 
seniÍ!;O~ 

para lei 
cadastr. 

Rio: 
(21) 23 

De ma i! 
0800-71 

Horáric 

• Segur 
6h30 às 

• Sábac 
feriados 
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- A pretendida reforma da nossa legislação trabalhista deveria regulamentar a 
flexibilização em matéria de salário e de duração do trabalho previstas nos 
incisos 6, 13 e 14 do artigo 7° da Constituição. Ou seja, os dispositivos que 
garantem "irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo"; "duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 44 
horas semanais"; "jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento". Esses dispositivos precisam ser bem 
regulamentados porque há sindicatos fortes e outros fracos. Além disso, admitir 
a flexibilização das condições contratuais estipuladas acima ou fora da lei, desde 
que visem à implementação de nova tecnologia, de novos métodos de trabalho 
ou à recuperação da saúde econômica da empresa e a preservação dos 
respectivos empregos. 

- Como analisa a legislação trabalhista brasileira - cuja base é a a CLT 
de 1943- no mundo globalizado? 

- A globalização da economia acirrou a polêmica entre os defensores do Estado 
Social e os adeptos do Estado liberal que adotaram, obviamente, caminhos 
distintos a respeito da posição dos poderes públicos em face das relações de 
trabalho. Os neoliberais pregam a omissão do Estado, desregulamentado, tanto 
quanto possível, o Direito do Trabalho, para que as condições de emprego sejam 
ditadas basicamente pelas leis do mercado. Os defensores do Estado Social, com 
base sobretudo na doutrina social da Igreja, advogam a intervenção estatal nas 
relações de trabalho, na medida necessária à efetivação da justiça social. 

- Qual a vertente predominante no mundo de hoje? 

- Nos países de cultura jurídica anglicana, como os Estados Unidos, não foi 
preciso modificar o sistema legal de proteção ao trabalho, porque neles vigoram 
poucas leis sobre condições individuais de emprego, cabendo aos contratos 

coletivos, firmados entre sindicatos e empresas, preencherem o vazio legislativo. 
Nos países de cultura romano-germânica, na maior parte da Europa e na 
América Latina, a legislação regula a maior parte das condições de trabalho. Aí, 
cabem às convenções ou acordos coletivos e aos contratos individuais 
complementarem as normas legais. 

- Mas voltando ao Brasil de ontem e o de hoje ... 

- Em 1943, quando teve início a vigência da CLT, a geopolítica e as condições 
socioeconômicas brasileiras aconselhavam um intervencionismo amplo nas 
relações de trabalho. Desde então, é evidente que o Brasil mudou. Era um 
território de dimensões continentais, com cidades ilhadas e raros sindicatos, 
numa economia predominantemente agrícola. Hoje, existe uma interação e uma 
intercomunicação nacionais numa economia diversificada, e muitos sindicatos. 
Nem todos, porém, capazes de negociar, em pé de igualdade, com o 
empresariado. Os que pregam a desregulamentação do Direito do Trabalho, sob 
a alegação de que as normas legais engessaram a gestão empresarial, 
esquecem que o Brasil é um dos países que mais flexibilizaram o ordenamento 
legal. 

- A impressão generalizada é a de que a CLT é um compêndio de leis 

http://jbonline. terra. com. br/jb/papellbrasiV2003/ 11 /09/jorbra200311 09002.html 
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superaaas. em que pontos se moaermzou ao 1ongo ao tempo r 

- A lei que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 
1966, deu ampla liberdade patronal para despedir os empregados. Outros 
exemplos que me ocorrem: quebra do princípio da irredutibilidade salarial por 
acordo ou convenção coletiva; flexibilização das jornadas de trabalho, facultada 
a redução, ou a compensação de horários por acordo ou convenção coletiva; 
contratos de trabalho provisório com ampla redução de direitos; trabalho a 
tempo parcial e terceirização de serviços em determinadas hipóteses; redução 

das hipóteses de salário-utilidade; suspensão de dois a cinco meses do contrato 
de trabalho, conforme a Medida Provisória 2164/01. 

- Diz-se que a legislação trabalhista protege para valer, hoje, um terço 
dos 75 milhões de trabalhadores brasileiros. Esse, aliás, é o principal 
argumento dos que defendem uma CLT mais flexível, com maior 
desoneração dos encargos sociais, como forma de diminuir o 
desemprego ... 

- Conforme ponderou o renomado jurista da OIT, Oscar Ermida Uriarte, na 
Conferência Internacional sobre a Flexibilização do Direito do Trabalho, realizada 
em Brasília, em maio: o desemprego aumentou nos países que flexibilizaram a 
legislação trabalh ista . Só o desenvolvimento econômico reduz o desemprego e 
impõe ao empresário a necessidade de contratar novos empregados para 
ampliar o negócio, independentemente do nível de proteção legal. A economia 
informal, com milhões de trabalhadores, resulta da falta de emprego, e não do 
nível de proteção embutido na CLT e na legislação complementar. Aliás, as 
excessivas contribuições que incidem sobre a folha de salários não têm nada a 
ver com a CLT, nem foram instituídas pela legislação da época de Getúlio 
Vargas. Por outro lado, o pecado mortal de manter empregado sem registro, que 
deve ser rigorosamente penalizado, e a simulação dos contratos com 
cooperativas, independem da CLT. Ao contrário, o artigo 9° da CLT propicia a 
anulação dessas violações legais e o artigo 442 consagra o princípio do contrato
realidade, independentemente do rótulo que se dê. Está lá : "Contrato individual 
de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de 
emprego" . 

A lei sempre remendada 
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A Reforma da legislação trabalhista 

(Congresso da ACAT - Florianópolis - Outubro de 2.003) 

por Arnaldo Süssekind 

I - Globalizacão da economia 

A- Casamento revolução tecnológica com implosão do 

império soviético. 

B- neoliberalismo fundado nas leis do mercado, salvo • 

quando prejudicial à economia aos países mais 

fortes. 

C-Flexibilização das leis trabalhistas. Incidência 

conforme tradição jurídica. 

D- Incremento da concorrência comercial = maior 

produtividade e redução dos custos. 

1- Horizontalização da estrutura empresarial = 
terceirização legítima ou simulada 

(Cooperativas). 

2- Redução de direitos e condições contratuais de ., 

trabalho. 

11 - Conseqüências perniciosas 

A- Desemprego estrutural = 180 milhões + 1 bilhão 

subempregados 1/3 da PEA. (DG da OIT- Conf. 2003) . 

.1 



B- Dois bilhões da PEA = nível de pobreza (US$ 2 por 

dia) e um bilhão no de miséria (US$ 1 por dia) = 
metade da população mundial - (OIT, idem). 

C- Redução do índice de sindicalização = 25 % em dez 

anos, salvo Escandinávia, Espanha e África do Sul 

(OIT). 

D- Brasil = 11 ,4o/o - pobres; 9,9% menos US$ 1 (IBGE - O 

E-Globo de 7.7.03)~,{~,qd .::::=.94IKJ .. o~o (";7C..-2.6.X.e?) 
f- ~á'ri:;'Te'ai~a indú«ria = 47 meses em queda = 

~ _ 5/02 =<> 5/03 - 7°/o (IBGE - J.C. de 19.6.03) . 
.... s~ ~ ~-:::.-'lat.o~-~.f)~=-1~,"3%' 

F- Participação na renda nacional: 

- 1990 52.3°/o 

-1994 45,82% 

-2000 43,2°/o (O Globo de 3.8.03) 

- 2003 (Junho) = Joemir Beting = 33°/o (O Globo 

de 7.7.03). 

G- Flexibilização não reduz desemprego = URIARTE = 
ler An. E. 

H- Redução só com desenvolvimento econômico 

(Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico da ONU). 

1- Preocupação da OIT = ler An. F 

111 - Flexibilização no Brasil 

A- CLT (estatuto básico) = 1943 = intervencionismo 

amplo em razão da geo-política e condições sócio-.. 
econômicas. 

B- Mundo mudou - Brasil mudou = de um continente 

com cidades ilhadas e predominância da economia 
2 



agrícola e raros sindicatos c:) interação e 

intercomunicação nacional, economia diversificada 

e muitos sindicatos (até demais). 

C- Atualização legislação trabalhista divide correntes 

político-filosóficas (LER-An. A). 

D- Razões invocadas neoliberais, consubstanciais no 

Projeto de Lei 5.483/01 de FHC - felizmente já 

retirado por Lula: 

1- engessamento gestão empresarial (LER-An. B) 

2- elevados encargos sociais (LER- An. C) 

IV- Nossas sugestões s/ relações individuais do trabalho. 

A- Pressuposto essencial = reforma do art 8° da Const. 

para assegurar a liberdade sindical no seu tríplice 

aspecto. 

B- 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. 

C- Inserir nessa regulamentação a flexibilização ert:J 

matéria de salário e duração do trabalho previstas no 

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

D- Admitir a flexibilização das condições contratuais 

estipuladas supra ou extra I ex desde que visem: 

1- à implementação de nova tecnologia ou novos 

métodos de trabalho; 
3 



2- à recuperação da saúde econômica da empresa e 

preservação dos respectivos empregos. 

E- Trabalho extraordinário = limitação conforme 

Convenção OIT- 1/19. 

F- Trabalho insalubre = eliminação ou neutralização dos 

agentes agressores, invés dos adicionais 

remuneratórios. Se não, redução do tempo de 

exposição conforme níveis de tolerância. 

G- Regulamentações profissionais por convençõe~ 

coletivas nacionais, observadas certas normas 

leg~is. 

H- Regulamentações especiais altos empregados e 

empresas de pequeno porte (Emenda 

constitucional);. 

1- Reformulação do direito penal do trabalho = Código 

de 1940 = Condenação à fraude na relação de 

emprego (simulação com outras modalidades 

contratuais), trabalho escravo ou forçado, trabalho 

infantil, empregado sem registro e apropriação 

indébita de contribuições descontadas e não 

recolhidas ao INSS; 

J- Tributação= substancial redução da incidência sobre 

os salários. 

V- Nossas sugestões sobre a Justiça do Trabalho. 

A- Causas da hipertrofia: conscientização dos 

direitos trabalhistas pelos empregados rurais e 

domésticos; alta rotatividade da mão-de-obra; 
~ 



contratos simulados; empregados não 

registrados; litigância de má fé, sobretudo da 

administração pública federal, estadual e 

municipal; legislação violadora do bom direito. 

B- Abolição dos privilégios das entidades de direito 

público (cerca de 40% dos 2.000.000), inclusive ó 

recurso ex-offício: 

C- Redução dos recursos. 

0- Execução 

1- Sentença condenatória com valor líquido, salvo 

quando impossível. 

2- Ampliação significativa do depósito da 

condenação, facultada a sua redução pelo Juiz, 

em situações especiais, sobretudo em razão das 

possibilidades financeiras do devedor. 

3- Majoração dos juros de mora até liquidação da 

sentença. 

E- Dissídios coletivos -transformar o poder normativo 

em poder arbitral, limitando o ajuizamento do 

litígio coletivo de natureza econômica às seguintes 

hipóteses: 

1) por consenso das partes, desde que não 

hajam optado pela arbitragem privada; 

2) pelo MPT em caso de greve capaz de impedir o 

atendimento às necessidades inadiáveis da 

comunidade. 

3) Por qualquer das partes, após o decurso do 

prazo de 60 dias, durante o qual tenha 

5 



malogrado a negociação direta, seguida de 

mediação. 

VI - Considerações finais 

A- No momento em que se cogita da atualização da 

legislação trabalhista brasileira, convém ponderar 

que, para a necessária harmonização do social com 

o econômico é mister a visão sociológica e jurídica 

dos problemas estruturais e conjunturais, sem 

menosprezar a força normativa da realidade. 

8- O grande equívoco da maioria das economistas_, 

sobretudo dos portadores de diplomas PHD, é 

pretender que a realidade se amolde às suas teorias, 

quando estas é que devem se sintonizar com a 

realidade, no tempo e no espaço. 

C- Para os que pretendem reduzir os direitos do 

trabalhador, convém recordar, com John Steinbeck, 

que 

"Quando uma luz se apaga, fica muito mais escuro 

do que se ela jamais houvesse brilhado." 

• 
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An. C 

QUADRO 1- ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS 

1- Encargos Sociais (Previdência Social, FGTS, 
Sesi/Sesc/Sest, Senai/Senac/Senat, Sebrae, lncra e Salário-
Educação) 36°/o 

11- Encargos Trabalhistas 
a) 13° Salário 
b) Gratificação de Férias 
c) Incidência de I s/11 

10,91 °/o 
' 3,64% 
5,36 °/o 

19,91 °/o 

e 111- Percentuais inseridos quase sempre, total ou parcialmente, 
no salário mensal já computado: 
1) Repouso semanal 18,91 °/o 
2) Feriados 4,36°/o 
3) Férias anuais .;.;9,r....;.4.;;;.5..;.;:0/o;...._ __ _ 

IV- Despesas decorrentes de despedidas imotivadas, nem 
sempre devidas; 
1) Indenização de aviso prévio não concedido 1 ,32°/o 
2) Multa s/o FGTS por despedida s/justa causa ..;;..3~,2;,;;.0 ..... 0/o.;;....._ __ 

V- Despesa aleatória = salário enfermidade 

VI- Incidência de I s/111 e V 

4,42o/o 

0,55% 

8,59o/o . ., .• 
ct.~'t% 

TOTAL .............................................................................. 102,19°/o 
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CACO - 26/3/03 

Ori ens e AtuaJiza ão da CLI 

2-

3- Abolição 

a, ·o {art. 179, n.0 25). 

escravidão {1888). 
e 

1- Liberdade de trabalho e de associação {Const. 

91, art. 72). 

2- Férias ferroviárias da EFCB {1890) . 

3- Trabalho do menor {1891 ). 

4-

5-

6-

7-

8-

9-

Sindicalização rural {1903). 

Sindicalização geral {1905). 

Seguro de acidentes do trabalho {1919) . 

...,C•A•P• d,os ferroviários, com estabilidade {1923). 

... -.a -
Férias de sindicalizados da indústria {1925). 
' CAP dos Marítimos {1926). --------



li-

1- Nacionalização de trabalho {DL-19.482/30). 

2- -o sindi I {DL-19. 770, de 19.3.31) -

Mussolini ou Lenine ? 

3- Carteira profissional {DL-21.175/32). 

4- Comissões Mistas de Conciliação {DL-21.396/32) 

e Juntas de Conciliação e Julgamento {DL-

22.132/32) = gênese d JT. 

5- Jornada comércio e indústria {1932). 

6- Trabalho da mulher e do menor {1932). 

7- Férias comércio {1933), bancários {1933) e 

8- Jornada de 6 horas bancários {1933). 

9- Seguro obrigatório de acidentes do trabalho ---· {1934). 

10- Ampla extens-o a previdência social e criação --IAP's {1931-1934). 

1- Constituição. 

a) mesclou representação política pelo voto 

direto com a corporativa, designada pelas 

associações sindicais. 

b) elencou diversos direitos sociais. 

c) previu a criação da JT. 

2 
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2 - Despedida injusta e estabilidade {Lei 62/35). 

3 - Comissões de Salário Mínimo {Lei 185/36). 

1- Constit · ão. 

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

a) 

b) 

c) 

d) 

mono ólio de representação sindical, 
~ 

contratos coletivos, imposto sindical e 

funções delegadas do poder público {art. 

138) . 

a.Ll {art 139). 

proibição da greve e do locaute {art. 139). 

repetiu o elenco de direitos sociais. 

Criação da JT {1939). 

Organização sindical {1939). 

Salário mínimo {1940). 

Duração do trabalho ... eral {1940). 

Trabalho do me r {1941). -Imposto sindical {1942). 

Senai {1942). 

A- 1° des acho com o Ministro Marcondes Filho 

{3.1.42) = mapa s/ legislação desordenada~ -t ?$. 
B - Autoriza ão Getúlio = Comissão trabalho e 

previdência, bipartida na 1 a reunião - Comissão 
3 



trabalho = L. A. de Rego Monteiro, Oscar Saraiva, 

Dorval Lacerda, J. de Segadas Vianna e Arnaldo 

Süssekind. 

1- Introdução = princípios e definições. 

2- Contrato ind" · do trabalho = disposições 

gerais, salário, alteração, suspensão e 

interrupção etc. 

3- Atualização e complementação das normas 
~ 

s/segurança e medicina do trabalho, contrato 

coletivo de trabalho e inspeção do trabalho, além 

de harmonizar as demais leis das três fases 

anteriores. 

4- ão da legislação da véspera s/ a JT e a -Organização sindical (Carta de 37 vigente). 

D- Fontes mat 

1- Conclusões 1° Congresso Brasileiro de Direito 

Social (SP-1941 ). 

2- Pareceres Consultores Jurídicos Oliveira Vianna 

e Oscar Saraiva. 

3- Convenções da OIT. 

4- Rerum Novarum. 

5- E a Carta del Lavoro ? - Ler e analisar. - ~ --
---~.~ 

4 



1- Getúlio manda publicar o anteprojeto p/receber 

sugestões e louva autores (5.1.43). 

2- Comissão sem Oscar Saraiva, deslocado p/ a 

P.S. =exame de quase 2.000 sugestões. 

3- Projeto entregue em 31.3.43, aprovado pelo DL-

5.452, de 1°.5.43, com vigência em 10.11.43. 

4- Por que consolidação e não código ? 

A- Em resa = elemento básico do contrato de 

trabalho = despersonalização do empregador -

sucessão. 

1- Art. 2° = redação imperfeita na tentativa de 

conciliar institucionalistas e contratualistas. 

2- Comentários. LE-R L l 1/ R O C L...\: 

a) eu (pág. 20). 

b) Evaristo (pág. 21 ). 

c) Durand e Vitú (pág. 21 ). 

B- Contrato - realidade (art. 442 e/o art 9°). 

C- Mulhe ~ contrato sem autorização do marido. 

CLT criados quase simultaneamente. 
5 



1- Predominância agricultura, mas sem condições 

de aplicar CLT (só salário mínimo e férias). 

2- Desenvo · o industrial- Celso Fu o (pág. 

·~ 

A- Descor orativação do contrato coletivo de trabalho = 
convenção e acordo - Projeto c/Saad e Nério 

a prazo, contrato de experiência, 

segurança e higiene do trabalho, inspeção do 

trabalho, aproveitado e/algumas modificações pelo 

DL-229, de 22.2.67. 

C- Comissão inteiministeri 

a minha presidência (Geisel). 

1- Salário - maternidade p/ a P .S. (Lei n. 6.136/7 4). 

2- Restrições à transferência de empregado (Lei n. 

6.203/75). 

3- Férias simultâneas do empregado e do estudante 

(Lei n.0 6.211/75). 

4- Novo capítulo s/férias - 30 dias, abono e férias 

coletivas (DL-1535/77) 

5- Novo capítulo s/segurança e medicina do trabalho 

= interdição de estabelecimento, máquina etc. (Lei 

n. o 6.514/77). 

6- Anteprojeto publicado p/sugestões e decisão 

governo Figueiredo 

- Abandono da idéia. 
6 
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A- Globaliza_ção da economia = revolução tecnológica + 

implosão do império soviético = expansão do 

neoliberalismo, e/predominância da lei do mercado. 

1-Concorrência desenfreada - ampliação da 

produtividade e redução dos custos. 

2-Redução dos direitos trabalhistas. 

3-180 milhões de desempregados e 800 milhões de 

subempregados {1/3 da PEA mundial). k:Mt8 .::: ck
~~ ~ ~ ~ -11\-'tS"tt ~~~o. 

B- Posição das escolas P.Oiítico-filosóficas = LER texto 

livro ~.ft 
C- Desregulamentação = revogação de leis e 

prevalência dos contratos coletivos ou individuais. 

D- Flexibilização 

1- Hipóteses autorizadas por normas legais 

flexíveis. 

2- Adaptação de normas legais a situações 

previstas. 

E- Pro"eto de Lei n.0 5.483/01 {FHC) = eficácia da lei só ... 
na ausência da convenção ou acordo coletivo, salvo 

algumas exceções - Fundamentos equivocados: 

1- Redu~o.tlidilíiísiMIIIIIIIíl' 

a) Tributos intocáveis incidentes sobre os 

salários. 

b) Valor desarrazoado dos encargos sociais = 
LER. ftM.C 
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c) 

d) Participação salarial na renda nacional: 

1949 .................... 56,6%, 

1959 .................... 55,5°/o 

1970 .................... 52,0°/o 

1990 .................... 45,0°/o 

1994 .................... 40,0°/o 

1997 .................... 38,2°/o 

e) Queda do salário real: 1999 = 5,5°/o; 2001 -

3,9°/o (IBGE-"0 Globo de 1 0.3.02)~ Cj_. o 0:2~ 
~~ '{t:J,t ~ 

F- Êxito da negociação coletiva. 

1- Sindicatos fo = espírito sindical 
,. t -concen raçao operária desenvolvimento 

econômico. 

2- Desequilíbrio entre a procura e a oferta de 

trabalho (DesemJ>re 

3- Redução das taxaâ ia sindicalização (OIT = 
a 

menos 25°/o de 1985 a 1995) 

- Flexibilização "á instituídj : 
c 

1) redução geral e transitória dos salários até 25°/o, 

por acordo sindical, quando a empresa for 

afetada substancialmente em situações 

excepcionais da conjuntura econômica (Lei n.0 

4923/65); 
8 



2) ampla liberdade patronal para despedir os 

empregados (Lei n,0 5,017, de 1966, que instituiu 

o regime do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço agora substituída pela Lei 8,036, de 

1990); 

3) quebra do princípio da irredutibilidade salarial 

por acordo ou convenção coletiva (art 7°, VI, da 

Constituição de 1988); 

4) flexibilização das jornadas de trabalho mediante 

compensação de horários estipulada em acordo 

ou convenção coletiva (art zo Constituição, 

objeto do art 6° da Lei n,0 9,601, de 1998, que deu 

nova redação ao art, 59 da CLT); 

5) ampliação da jornada de seis horas nos turnos 

ininterruptos de revezamento por meio de 

negociação coletiva (art,7°, XIX, da Constituição); 

6) contrato de trabalho provisório com ampla 

redução de direitos (Lei n,0 9,601, de 1998); 

7) reduÇão das hipóteses de salário-utilidade (Lei n,0 

10,243, de 2001 ); 

8) suspensão de 2 a 5 meses do contrato de trabalho 

(MIItl<tJ...,•IB!ifJJ ~ -~ A(9' M. 'P- !),,t6 '( (2 ~01} 

'1iíilliiíM•I~ art, zo da Constituição - Exceções 
- v ... 
não se ampliam (incisos VI, XIII, e XIV), 

2) Pronunciamentos "Encontro de Magistrados e 

Procuradores do Trabalho" (Brasília, janeiro de 
9 



2002) e do 11 o Congresso Nacional dos 

Magistrados do Trabalho" (Biumenau, maio de 

2002). 

A- Mundo mudou, Brasil mudou = atenuação do -
B-

intervencionismo estatal, liberdade sindical e 

flexibilização nos termos da lei e não contra ela. 

pela Conferência Nacional dos Advogados 

(Salvador, novembro de 2002): 

Reforma do .. a.rt •. • s0. da Constituicão para assegurar 
&69 a 

a liberdade sindical no seu tríplice aspecto: 

a) coletiva, do grupo de trabalhadores ou de 

empresários exercentes de atividades idênticas, 

similares ou conexas; 

b) individual, dos integrantes desses grupos; 

c) institucional, compreendendo a autonomia da 

associação e o direito de constituir federações, 

confederações e centrais sindicais. 

Justificação: o monopólio da _:riiíeiiípilreiiíisiíieiinilitiiailc8ão sindical, ___ .. _.$ 
justificável nas décadas de 30 e 40, quando a economia 

lO 



brasileira era preponderantemente agrícola, não mais se 

justifica. Segundo o IBGE, existiam 15.963 sindicatos em 

2001. A grande maioria inexpressivos, constituídos apenas 

para gerar a estabilidade no emprego dos seus dirigentes e 

a percepção das contribuições compulsórias, tal como 

estatuído no precitado comando constitucional. Demais 

disto, as centrais sindicais, que dirigem, na realidade, o 

movimento sindical brasileiro, não são consideradas 

entidades sindicais pela Constituição vigente. A liberdade 

sindical coletiva, com a proteção aos dirigentes estipulada 

em convenção coletiva, aglutinará os sindicatos e 

fortalecerá sua representatividade. 

A contribuição sindi I compulsória, mais conhecida como 

imposto sindical, deveria ser substituída pela "quota de ---solidariedade", que já é praticada, dentro outros países, 

pela Argentina, Colômbia, Espanha, Grécia, e Reino Unido. 

Como escrevi alhures, o Comitê de Liberdade Sindical da 

OL T admite ã estipulação de uma quota de solidariedade, 

ou canon de participação, na convenção coletiva ajustada 

pelo sindicato, como decorrência da aplicação erga omnes 

das vantagens estabelecidas no instrumento negociado ou 

arbitrado, a ser paga exclusivamente pelos não

associados". ("Direito Constitucional do Trabalho", Rio, 2a 

ed. 2001, Ed. Renovar, pág. 399). 
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C- Tributa ão 

Os tributos incidentes sobre os salários devem, em 

sua maioria, ter outra b de cálculo. --
Justificação: as contribuições que incidem sobre a folha de 

salários, totalizando quase 40°/o, 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. 

111 - Trabalbo Extraordinário 

As hipóteses de trabalho extraordinário devem ser 

limitad tomando-se por base o disposto nas convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Justificação: o trabalho extraordinário, em muitas empresas, 

tornou-se ordinário, aumentando, em conseqüência, o 

desemprego, reduzindo a capacidade de trabalho, ampliando 

os acidentes de trabalho e as enfermidades profissionais, com 

prejuízo para a economia da previdência social. Cumpre 

limitar, em cada ano, o número de horas além da jornada 

normal, salvo em casos de força maior ou necessidade 

imperiosa. 
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IV- Flexibilização ~ 5~~ ~ ~ ~
~~~~~ 

A CLT deve ser atualizada, a fim de a ... u. e.: • te~,~ ------ ---·· 
I) 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 a dignidade do ser humano; 

11) 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 

participação dos correspondentes sindicatos, aos 

quais cumpre assegurar a liberdade sindical, tal como 

prevista na Convenção da OIT n° 87; 

111) a flexibilização deve visar à adaptação das normas 

gerais para: 

a) o atendimento a peculiaridades regionais, 

empresariais ou profissionais; 

b) a implementação de nova tecnologia ou de novos 

métodos de trabalho; 

c) a preservação da saúde econômica da empresa e 

dos respectivos empregos. 

Justificação: a apregoada flexibilização da legislação 

trabalhista deve ocorrer na conformidade da previsão legal 

e não para tornar a lei inaplicável. O exemplo dos Estados 
13 
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Unidos é impertinente, porque lá os contratos coletivos 

preenchem o vazio legislativo; não dispõem contra a norma 

legal. Outrossim, é sabido e proclamado que o desemprego 

se reduz com o desenvolvimento econômico e não com a 

redução dos direitos do trabalhador. Ror fim, cabe 

a~sjnalar que a si&tama legal trabalhi5ta já faj flexibilizado ' 
~ . 

com a quebra do priAGípie eta iFre6twtibilidade salariaJ (Art.0 1 

' 7° VI da C balho 

(Art.0 7° 

facu ldade patronal ente o 

e~m~p~re~g~a~d~o~L~eui~~~~nrt~ftürcrarpemrt~~~~); o 

contrato de trabalho provisó · la redução de 

direitos (Lei 9.601/98 · 

~17~0=9~/9~8~)~; !a~r!e~du~ç~ã~o~d~as~hwi~,~~~~~~~mnrcm~Lei 

10.243/01 ); a sus e a 5 

rueses (MP 2.164!'9~ 

\1-~ ~ DissJdio CoJetivo 

O ajuizamento de dissídio coletivo de natureza 

econômica perante os tribunais do trabalho dar-se-á: 

I) pelo consenso das partes, que escolherão a via 

judicial ou a arbitragem privada; 

11) pelo Ministério Público do Trabalho, em caso de 

greve capaz de impedir o atendimento às 

necessidades inadiáveis da comunidade; 
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111) por qualquer das partes, após o decurso do prazo de 

sessenta dias, durante o qual tenha malograda a 

negociação direta, seguida da realizada com 

mediação. 

Justificação: a Constituição faculta aos sindicatos a 

instauração da instância nos dissídios coletivos, desde que · 

as partes se recusem à negociação ou à arbitragem (art. 

114, § 2°). Essa disposição tem prejudicado a persistência 

das partes na negociação coletiva, sendo responsável pela 

multiplicação das ações judiciais coletivas. 

A manutenção do poder normativo da Justiça do Trabalho, 

transformado em poder arbitral e com as limitações 

sugeridas, é imprescindível para que um conflito coletivo 

não permaneça aberto, sem solução. 

A prevalência absoluta das leis do mercado, ante a 

passividade estatal, "coisifica" o ser humano, porque tudo é 

considerado mercadoria. É mister a visão sociológica e jurídica 

visando a harmonizar o social com o econômico, sem 

menosprezar a força normativa da realidade. 

Não é possível conceber-se a civilização à margem do 

Direito; mas tão pouco poder-se-á qualificar de civilizada uma 

nação em que o Direito seja iníquo. 

Urge pôr a economia a serviço da humanidade. 
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' · 
ANEXO- B 

O Diretor Geral da Organização Internacional do Trabalho, 

JUAN SOMOVIA, ao representar a OIT na Assembléia Geral das 

Nações Unidas, asseverou: "As políticas econômicas 

neoliberais que sobressaem na atual economia globalizada 

fracassaram na busca do que os povos necessitam: um 

sentimento básico de segurança. Para conseguirem um 

rabalho decente devem trocar as políticas que hoje guiam e 

onfiguram a economia mundializada. O Estado deve cumprir 

sua função de garantir um equílibrio entre a força do mercado 

e as necessidades da sociedade". E, na Conferência 

Internacional do Trabalho de junho deste ano {2.002), advertiu 

que a globalização deve dar prioridade à criação de emprego 

decente e à redução da pobreza. "O trabalho decente para 

todos - concluiu - é a âncora da segurança familiar, essencial 

ara que tenhamos comunidades vivendo em paz" {"Prensa 

OIT" de 20.6.02 - Genebra). 



A denúncia da ratificação, na forma estipulada no tratado ou determinada 

no estatuto básico da organização que o aprovou , constitui o meio adequado 

para o Estado desobrigar-se do cumprimento de suas cláusulas ou da 

aplicação de suas normas. Somente com a denúncia formal - ressalvada a 

hipótese de ratificação eivada de inconstitucionalidade (art. 46 do Tratado de 

Viena citado) - cessa a responsabilidade internacional do Estado em relação 

ao tratado por ele ratificado. A circunstância de o Poder Judiciário considerar 

a norma internacional revogada por lei nacional posterior não exclui essa 

responsabilidade, seja em face de outro ou outros Estados que firmaram o 

tratado-contrato, seja frente à organização internacional que aprovou a 

tratado normativo e vela por sua fiel aplicação. Daí acentuar PAUL DE 

VISSCHER que, se o juiz aplicar a lei interna contrária ao tratado em vigor, 

sua. decisão irá "comprometer a responsabilidade internacional do seu 

Estado" ("Les tendances internationales des Constitutions modernes", Paris, 

1952, vol. I, pág. 531 ). 


