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REFLEXOS DO NOVO CÓDIGO CIVIL NAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

por Arnaldo Süssekind (Ministro aposentado do TST e Titular 
da Academia Brasileira de Letras Jurídicas). 

O Código Civil do doutíssimo CLÓVIS BEVILAQUA 
refletiu, com indiscutível rigor, o liberal individualismo da 
Revolução francesa, consubstanciado no Código de Napoleão. 
Já o novo código civil brasileiro, projetado por renomada 
comissão sob a presidência do emérito MIGUEL REALE, 
refletiu as tendências sociais contemporâneas, prestigiando 
princípios e normas que se sintonizam com as consagradas 
pelo Direito do Trabalho.Na esplêndida síntese do saudoso 
jurista e político JOSAPHAT MARINHO, que foi o relator do 
projeto no Senado. "O Código Novo vê o homem, integrado na 
sociedade; o antigo divisou o individuo, com seus privilégios" 
(Novo Curso de Direito Civil", de PABLO STOLGE GAGLIANO 
e RODOLFO PAMPLONA FILHO , SP, Saraiva, Vol. I, 2002, 
pág. XX). 

A diretriz mater. a iluminar as normas atinentes ao 
contrato, está inserida no art. 421. in verbis: 

"A liberdade de contratar será exercida em razão e 
nos limites da função social do contrato". 
Em esclarecedora palestra proferida no Rio de 

Janeiro, o douto Desembargador SYLVIO CAPANEMA 
acentuou: 

"De um modelo individualista, solidamente alicerçado 
nos velhos dogmas do Estado Liberal, que 
transformava os princípios da autonomia da vontade 
e da imutabilidade dos contratos em valores quase 
absolutos, passamos agora para um sistema 
profundamente comprometido coma função social do 
direito, e preocupado com a construção da dignidade 
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do homem e de uma sociedade ma1s justa e 
igualitária. 
"A boa-fé objetiva, que passa a exigir dos contratantes 
uma efetiva conduta honesta, leal e transparente, 
transformou-se me dever jurídico, em cláusula geral 
implícita em todos os contratos, substituindo o velho 
conceito de boa-fé subjetiva, que traduzia mera 
exortação ética, que pouco contribuía para garantir 
equações econômicas justas". 

Uma das características do Direito do Trabalho é a 
irrenunciabilidade de direito instituído por norma legal 
imperativa, e esse princípio alcança tanto a transação, que 
corresponde a um negócio jurídico bilateral, quando a renúncia, 
que é um ato unilateral. 

A renunciabilidade de direitos, em relação ao 
trabalhador, deve ser admitida apenas excepcionalmente, em 
face das condições especiais configuradas em cada caso 
concreto. Ainda que se trate de direito não imposto por norma 
jurídica de ordem pública,a renúncia,admitida em principio,deve 
ser examinada de conformidade com os princípios tendentes a 
restringi-la. Destarte, são irrenunciáveis os direitos que a lei, as 
convenções coletivas, as sentenças normativas e as decisões 
administrativas conferem aos trabalhadores, salvo se a renúncia 
for admitida por norma constitucional ou legal ou se não 
acarretar uma desvantagem para o trabalhador ou um prejuízo à 
coletividade; são renunciáveis os direitos que constituem o 
conteúdo contratual da relação de emprego, nascidos do ajuste 
expresso ou tácito dos contratantes,ou quando não haja 
proibição legal, inexista vício de consentimento importe prejuízo 
ao empregado. 

Consoante estatui a CLT serão nulos de pleno direito: 
a) os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 
fraudar a aplic~ção dos preceitos contidos na presente 
Consolidação" (art. 9°); b) a alteração contratual em prejuízo 
direto ou indireto ao trabalhador (art. 468), salvo nos casos 

2 



expressos previstos em lei. Esses casos, que na legislação 
trabalhista infra-constitucional eram raros, foram 
consideravelmente ampliados pela Constituição de 1988, cujo 
art. 7° facultou às convenções coletivas e aos acordos coletivo -
deles participam obrigatoriamente os sindicatos dos 
trabalhadores - a estipularem redução do salário contratual 
(inciso VI), compensação ou redução da jornada de trabalho 
(inciso XIII) e ampliação da jornada dos turnos ininterruptos de 
revezamento (inciso XIV). É evidente que essas exceções ao 
regramento geral não podem ser ampliados, razão por que não 
se estendem aos termos tratados nos demais incisos, ainda que 
atinentes a prestações de natureza salarial: salário mínimo, piso 
salarial, 13° salário, adicionais de trabalho insalubre ou perigoso 
etc. 

Por via de conseqüência, o art. 468 da CLT foi 
derrogado no que tange às alterações in pfius de que cogitam os 
incisos VI, XIII e XIV do art. 7° da Constituição. 

A transação é um negócio jurídico - ato bilateral , 
portanto - em virtude do qual, como escrevemos alhures, 

"as partes interessadas extinguem obrigações 
litigiosas ou duvidosas. Para que haja transação, é 
imprescindível que: a) duas pessoas, pelo menos, 
estejam vinculadas entre si, por força da relação 
jurídica da qual decorrem direitos e obrigações; b) haja 
incerteza no pertinente a determinado ou determinados 
direitos ou obrigações; c) a dúvida se eira a direitos 
patrimoniais, isto é, direitos incorporados ao patrimônio 
de uma das partes do contrato; c) a controvérsia seja 
extinta mediante concessões recíprocas". ("Instituições 
de Direito do Trabalho", SP, L Tr., 228

. ed., Vol.l, pág. 
118). 

Em virtude dos princípios que norteiam o Direito do 
Trabalho, a renúncia e a transação de direitos devem ser 
admitidas como exceção. Por isto mesmo, não se deve falar em 
renúncia ou em transação tacitamente manifestadas, nem 
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interpretar extensivamente o ato pelo qual o trabalhador se 
despoja de direitos que lhe são assegurados ou transaciona 
sobre eles. Aliás, no concernente à transação, o novo Código 
Civil é explícito; 

"Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente e 
por ela não se transmitem, apenas se declaram ou se 
reconhecem direitos". 

O art.166 do Código Civil, dentre os eventos 
determinantes da nulidade do negócio jurídico, preceitua que 
este será nulo quando: 

"111 - O motivo determinante, comum a ambas as 
partes, for ilícito; 
VI -tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 
VIl - A lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir a 
prática, sem cominar sanção". 

fraude como sói acontecer, pode verificar-se, tal 
como explícita o Código Civil, em virtude de simulação, que se 
caracteriza, dentre outros motivos, quando o negócio jurídico 
contiver "declaração, confissão, condição ou cláusula não 
verdadeira" (art. 167, inciso 11). Nas relações de trabalho é 
comum a simulação de modalidade contratual com o objetivo 
de encobrir inquestionável relação de emprego. E o vício de 
consentimento imposto ao trabalhador pode advir de erro, dolo, 
coação, estado de perigo ou lesão irresistível. 

Pelo Código Civil os negoc1os jurídicos são 
anuláveis.ao contrário do negócio nulo, prevalecem até que a 
nulidade seja declarada em juízo: 

a) quando as declarações de vontade emanarem de 
erro substancial que poderia ser percebido por 
pessoal de diligência normal, em face das 
circunstâncias do negócio (art. 138); 
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b) por dolo, quando este for a sua causa (art. 145), 
considerando-se doloso o silêncio intencional de 
fato ou qualidade que, se conhecido pela outra 
parte, o negócio não se teria realizado (art. 147); 

c) por coação. capaz de viciar a declaração de 
vontade de uma das partes( art. 151 ), cumprindo 
na sua análise, ter "em conta o sexo, a idade, a 
condição, a saúde, o temperamento do paciente e 
todas as demais circunstâncias que possam influir 
na gravidade dela" (art. 152); 

d) quando o estado de perigo induz a parte a assumir 
obrigação excessivamente onerosa, premida de 
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua 
família, de grave dano conhecido pela outra parte 
(art. 156); 

e) por lesão. "quando uma pessoa, sob premente 
necessidade,ou por inexperiência, se obriga a 
prestação manifestamente desproporcional ao 
valor da prestação oposta" (art. 157). 

As precitadas normas, como se infere, irradiam luz 
para a cotidiana aplicação do Direito do Trabalho, 
fundamentando a interpretação que a doutrina e a 
jurisprudência vêm dando às nulidades nas relações de 
trabalho. 

Ao ensejo do centenário de nascimento do notável 
jurista que foi ORLANDO GOMES, parece-me oportuno 
registrar alguns atos de que participou, correlacionados com a 
afirmação do Direito do Trabalho em nosso País e a sua 
influência na socialização do Código Civil de 2002. 

No inesquecível Primeiro Congresso Brasileiro de 
Direito Social, realizado em maio de 1941, na cidade de São 
Paulo e primorosamente organizado pelo eminente Professor 
CESARINO JUNIOR e o renomado advogado RUY DE 
AZEVEDO SODRÉ, fez sucesso a tese apresentada por 
ORLANDO GOMES sobre a "Influência da Legislação do 
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Trabalho na Evolução do Direto". Vale reproduzir, nesta 
oportunidade os seus primeiros parágrafos: 

"A legislação do trabalho é o mais importante 
processo normativo das sociabilização do Direito. Não 
deve ser compreendida, pois, como um simples 
fenômeno de especialização das disciplinas jurídicas. 

Os princípios que a informam contrariam os 
postulados fundamentais do sistema jurídico 
tradicional. Seus preceitos trazem o incisivo caráter 
revolucionário da concepção filosófica que os inspira. 
Suas instituições básicas têm uma feição própria, 
singular, inconfundível. Seu objeto compreende 
relações, cuja estruturação se reveste, hoje, de 
capital importância para o desenvolvimento da 
sociedade. 

Neste pressuposto, não se pode negar que as leis 
sociais estão exercendo uma profunda e decisiva 
influência na evolução do Direito, cuja intensidade 
não foi ainda devidamente sondada. 

Em verdade, constituem uma precoce manifestação 
do direito futuro". 

Profetizou,portanto, o que o novo Código Civil 
Brasileiro consagrou, tal como assinalamos nos seus trabalhos 
sobre a codificação desse ramo fundamental do Direito. 

É inquestionável que o nome de ORLANDO GOMES 
está imortalizado na história do Direito Brasileiro, como é 
induvidoso que diversas disposições do novo Código Civil se 
harmonizam com a legislação trabalhista. 
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ANEXO 11 

ACORDO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

EMPRESA: Vale S/A 
EMPREGADO: Fulano de Tal 

1. O contrato de trabalho firmado entre a Vale e o Empregado será (ou foi) interrompido, a 
partir __ / __ / __ , tendo em vista que o Empregado aceitou o convite da 
______ para trabalhar em , situada em ________ _ 

2. As partes reconhecem que as condições ajustadas oferecidas pela , no 
seu conjunto, são mais favoráveis do que as condições do contrato de trabalho firmado entre 
a Vale e o Empregado no Brasil. 

3. Para atender ao artigo 4º da Lei 7064/82, fica estabelecido que, durante a designação 
internacional mencionada na Cláusula nº01 , o Empregado receberá da as 
seguintes parcelas: 

a) Salário-Base: R$ , correspondente (ou superior, se for o caso) à última 
remuneração recebida pelo Empregado no Brasil; e 

b) Adicional de Transferência: 25% (vinte e cinco por cento) do salário-base. 

4. Para atender ao artigo 5º da Lei 7064/82, fica estabelecido que a ______ _ 

a) Pagará o salário-base em (país de destino) através de depósito em 
conta bancária, 

b) Pagará o adicional de transferência em (país de destino) , e poderá ser 
subdivido nas seguintes parcelas: 

• 
• 
• 

5. Durante o período da interrupção do contrato de trabalho no Brasil todas as obrigações 
salariais serão integralmente assumidas pelo tomador de serviços em (local) 
ficando, contudo, ajustado que restará à Vale a responsabilidade de realizar os 
recolhimentos de INSS, FGTS e VALIA, tendo por base de cálculo o salário-b~~ e o 
adicional de transferência pfevista.s na Cláu~la R0 02. .. 1 ~~ syc; ~ J;t.o 
~~~ ~r~A~~ ~~~ "':,_, 
6. Visando o alinhamento às necessidades locais, caso necessário, a poderá 
pagar ao empregado outras verbas, relativas a diárias, ressarcimento de despesas ou 
indenização de gastos extras decorrentes da situação excepcional de expatriação. 

Por estarem justos e contratados, Empresa e Empregado assinam este Termo em duas vias 
de igual teor e forma, para todos os fins de direito. 

~-------_, __ de ______ de20 

VALES/A EMPREGADO 
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A globalização da economia, sobretudo a partir dos anos 80, 
incrementou 
a concorrência comercial, aconselhando a reduçaõ dos custos 
empresanms. 
Na Europa e na América Latina, a flexibilização dos sistemas de 
proteção 
ao trabalhador possui alvos diferentes. E as leis do mercado 
defendidas 
pelos neoliberais, funciona em favor dos países plenamente 
desenvolvidos. 

As conseqüências dessa globalização desumana são perniciosas, 
tanto na maioriados 
países, como no Brasil. 

Depois de abordar as diversas fases da evolução do direito do 
trabalho o 
conferencista se refere às conseqüências nefastas da 
globalização da economia 
e à redução dos direitos trabalhistas, principalmente na gestão do 
presidente 
FHC. Outrossim assinala quão equivocadas são as razões 
apresentadas pelos 
que advogam a prevalência do negociado sobre o legislado. 

Por fim, ele relaciona as suas sugestões para a anunciada 
atualização da 
legislação do trabalho. 

RESUMO DO CURRICULUM VIT AE 

1) - Ministro aposentado do TST 
2) - Titular da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, da 
Academia Nacionalde 
Direito do Trabalho e da Academia Iberoamerica de Derecho del 
Trabajo y 
de la Seguridad Social 
3) Ex-Membro do Conselho de Administração e da Comissão de 
Peritos na Aplicaçãode 
Convenções e Recomendações 
4)- Ex-Procurador Geral do Justiça do Trabalho 
5)- Ex-Ministro do Trabalho e Previdência Social 
6) - Diretor do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) 
7) - Autor e Coautor de 22 livros, totlizando 40 volumes. 
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A Construção do Direito do Trabalho no Brasil 

(Seminário do TRT da 4a Região - Porto Alegre - 5-11-2004 

I - Da independência à revolução de 1930. 
- Wii 4 

A - lm ério = Constituição de 1824 

1- liberdade para o trabalho, salvo escravos (art. 

179, n° 24). 

2- Extinção corporações de ofício (art. 179, n° 25). 

3- Abolição de escravidão (1888). 

1- Liberdade de trabalho e de associação (Const. 

91, art. 72). 

2- Férias ferroviárias da EFCB (1890) 

3- Trabalho de menor (1891 ). 

4- Sindicalização rural (1903). 

5- Sindicalização geral (1905). 

6- Seguro de acidentes do trabalho (1919). 

7- CAP de ferroviários, com estabilidade (1923). 

8- Férias de sindicalizados da indústria (1925). 

9- CAP dos Marítimos (1926). 

11 - Princieais leis dos três governos Vargas até a CLT. 
I •- z c _c __. ;a _ 



1) Nacionalização de trabalho (DL-19.482/30). 

, 
1 2) Organização sindical (DL-19. 770, de 19.3.31 ). 

( 3) Carteira profissional (DL-21.175/32). 
I 

b) 

4) Comissões Mistas de Conciliação (DL-21.396/32) 

e Juntas de Conciliação e Julgamento (DL-

22.132/32) = gênese da JT. 

5) Jornada de 8 horas comércio e indústria (1932). 

6) 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). 

Fase leis do Congresso (1934-1937). 
- 4 ---

{

1-

y 2-

Despedida injusta 

Comissões de salário mínimo 

c) Fase Carta de 1937 até dezembro 1942 . .,..... -
1- Constituição. 

a) monopólio de representação sindical, 

contratos coletivos, imposto sindical e 

funções delegadas do poder público (art. 



/ 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). 

Senai (1942). 

111 - A Justiça do Trabalho. --- -
A - Orgãos precursores 

1- C selho N ·onal ,do Trabalho - 1923 = 
~ 

legislação CAP (Lei Eloy Chaves) - Competência 

ampliada em 1934 = previdência e estabilidade 

empresas serviço público. 

2- Comissões Mistas de Conciliação (Dec. Leg. .......... --r--
21.396, de 12.5.32) - mediação conflitos 

coletivos. 

3- Juntas de Conciliação e Julgamento (Dec. Leg. 
-... . ...,.._ ~ -

22.132, de 25.11.32) = dissídios individuais, salvo 

competência do CNT - execução na Justiça 

comum (DL - 39 de 3.12.37) = só nulidades, 

pagamento e prescrição. 



8- Constituição de 1934 = Abelardo Marinho e 

Waldemar Falcão = art. 122 = JT tripartite, 

vinculada ao MTIC. 

1- Pro"eto Oliveira Viana (dez 1935) =Tertúlia com 

Waldemar Ferreira = poder normativo. 

2- Oliveira Viana = "o poder normativo é, no fundo , ---- .... 
substancialmente, uma verdadeira arbitragem 

( ... ) Não há nenhuma correlação entre 

competência normativa e regime corporativo ( ... ) 

O fundamento da normatividade é orgânico e 

não político" - Idem Piá Rodrigues. 

C- Carta Política de 1937 = Justiça do Trabalho (art. 
t ' p> e z::c.... 

139) = no MTIC, mas aplicando-se as prerrogativas 

da Justiça Comum. 

D- Comlss- e instalação da JT . ........ --
1- Comissão designada Waldemar Falcão = Oliveira 

Viana, Rego Monteiro, Geraldo Faria Batista, 

Deodato Maia e Helvécio Xavier Lopes. 

2- Criação pelo DL- 1237, de 1/5/39 e reforma CNT 

pelo DL-1346/39, regulamentados pelos Decretos 

6.596 e 6.597, de 1940. 

3- Instalação= 1° de maio de 1941 = CNT, 8 TRT'S e 

36- JCJ 



"Cumpre-lhe defender de todos os perigos a 

nossa modelar legislação social-trabalhista, 

aprimorá-la pela jurisprudência coerente e 

pela retidão e firmeza das sentenças. Da nova 

magistratura outra coisa não esperam o 

Governo, empregados e a esclarecida opinião 

nacional." 

4- Natureza quase judiciária: 
/ ---

"essa justiça especial, autônoma, que gravita 

fora da influência da Justiça comum, pode 

aplicar também preceito constitucional ou 

deixar de aplicá-lo. Ora, só quando suas 

decisões ferem preceito constitucional - só 

então - é que caberá recurso extraordinário 

para o Supremo Tribunal" (Ac. do STF, 2° T., 

no RE- 6.31 O, DJ de 30.9.43). 

- arbitragem compulsória 
r ' ,. .... 

institucional. - ..... 

1- Em 1939 = Nova Zelândia (1904), Austrália, 

Dinamarca, Itália, México, Noruega e Turquia. 

2- Em 1994- OIT: 

"A arbitragem compulsória dos conflitos de 

interesse constitui também um procedimento 

atrativo naqueles países em que o 

desequilíbrio entre o poder dos 



negociação coletiva" (Doc. GB - 262 (177 -2, 

págs. 41/2). 

"Em 29 países de todos os continentes a 

arbitragem obrigatória compete a órgãos 

administrativos comumente presididos por 

magistrados, enquanto que, em outros, os 

tribunais do trabalho são competentes para 

arbitrarem os litígios coletivos econômicos 

(Conciliação y arbitrage en los conflitos del 

trabajo" (Genebra, OIT, 23 ed., págs. 175/180). 

F- lnte ração no Poder Judiciário = Constituição de 
--. # 

1946 - Geraldo Bezerra de Menezes - Dutra - Atílio 

Vivacqua (art 94)- DL- 9.797, de 9-9-46 =Geraldo e 

Délio. 

G- Constituição de 1967/69 = poder normativo -,......,.. 
composição paritária - acesso magistrados, MP e 

advogados - limitações recursos ao STF. 

H- Constitui ão de 1988 = manteve as normas da de ........_, 

67/69 e admitiu a arbitragem facultativa como 

excludente da competência da JT para os dissídios 

coletivos. Emenda 24, de 9.12.99, extinguiu 

classistas. 



IV -A Consolidação das Leis do Trabalho . 
......_. ---- - ..-. -------
A- Janeiro de 1942 = Getúlio autoriza Marcondes 

Filho a promover a elaboração da Consolidação 

das Leis do Trabalho e da Previdência Social. 

8- Comissão bipartida = princípios e objetivos 

próprios. 

a) Comissão trabalho = L. A. Rego Monteiro, 

Oscar Saraiva, Dorval Lacerda, Segadas 

Vianna e eu. 

b) Surpresa minha 

C- Ob"eto =ordenar a legislação das 3 fases do 

período Vargas, corrigindo eventuais 

antagonismos 

O- Com lementação necessária - ordenamento 

sistematizado. 

, 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, 

co~trato coletivo de trabalho e inspeção do 
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trabalho, além de harmonizar as demais leis 

das três fases anteriores. 

Compilação da legislação da véspera s/ a JT 

e a Organização sindical (Carta de 37 

vigente). 

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 

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 1 0.11.43. 

4- Por que consolidação e não código ? 



G- Novidades de relevo. .. . 
A - Empresa = elemento básico do contrato de 

trabalho = despersonalização do 

empregador- sucessão. 

8- Contrato - realidade (art. 442 elo art 9°). 

C- Mulher- contrato sem autorização do marido. 

D- Limitação do contrato a prazo (Arts. 443, 451 e 

452) 

E- Nulidade da despedida obstativa da estabilidade 

(Art. 499, § 3°) 

H- Principais revisões. 

A- Descorporativação do contrato coletivo de 

trabalho = convenção e acordo - Projeto c/Saad 

e Nério 

8- Projeto de revisão geral = 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 interministerial de Atualização da 

CLT, sob 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.0 6.514/77). 

6- Anteprojeto publicado p/sugestões e decisão 

governo Figueiredo 

- Abandono da idéia. 

I - Globalização da economia = revolução tecnológica ,. ......-. ' 
- implosão do império soviético - consenso de 

Washington. 

produção. 

C- Flexibilização na a licação d s leis trabalhistas. 
__,.. ---

1- Cultura jurídica romano-germânica tradição 

anglicana. 
. 

2- Aumento da produtividade = crescimento 

individual médio anual de O, 16°/o, até 7 anos 

(OIT -2003). 

3- Preferência pela redução dos direitos 

trabalhistas. 



" . 
Os princípios sociais-trabalhistas na Constituição brasileira 

por Arnaldo Süssekind 

(Ministro aposentado do Tribunal Superior do 

Trabalho, membro de número da Academia 

lberoamericana de Derecho del Trabajo Y de la 

Seguridad Social e Presidente honorário da 

Academia Nacional de Direito do Trabalho 

I - Considerações Gerais 

MANUEL ALONSO OLEA, notável e sempre lembrado 

jurista, jamais concordou com aqueles que vêm nos princípios 

mera fonte subsidiária de direito, somente invocável para 

sanar omissões do sistema legal aplicável a um caso concreto. 

Conforme assinalou na sua aplaudida "lntroducción ai Derecho 

del Trabajo", "O princípio geral de direito é mais do que uma 

fonte supletiva para ser aplicada na omissão ou imprecisão da 

lei ou do costume; é, na verdade, um critério geral de 

ordenação, que inspira todo o sistema, com múltiplos 

efeitos"(1 ). 

No mesmo sentido, AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, autor da 

mais festejada monografia sobre o tema, define os princípios 

como "linhas dir,etrizes que informam algumas normas e 

inspiram direta ou indiretamente uma série de soluções, pelo 

que podem servir para promover e embasar a aprovação de 

novas normas, orientar a interpretação das existentes e 



. 
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A circunstância de o direito positivo explicitar que os 

princípios gerais de direito podem, ou devem, sanar omissões 

da lei (Art. 4° da Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, 

art. 126 do Código de Processo Civil e art. 8° da Consolidação 

das Leis do Trabalho não significa que o seu campo de 

atuação esteja assim limitado. Daí entendermos que os 

princípios são enunciados genéricos, explicitados ou 

deduzidos do ordenamento jurídico pertinente, destinados a 

iluminar tanto o legislador, ao elaborar as leis dos respectivos 

sistemas, como o intérprete, ao aplicar as normas ou sanar 

omissões. 

Esse conceito abrangente corresponde ao entendimento de 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, para quem o 

princípio constitui "mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que irradia 

sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo 

de critério para sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 

harmonioso". (3) 

Além dos princípios gerais de direito, certo é que os 

diferentes ramos da ciência jurídica possuem princ1p1os 

próprios, sem os quais seria duvidoso afirmar-lhes a 

autonomia. Como bem assinalou ANTÔNIO VAZQUEZ 

VIALARD, "dadas suas características, impostas pela 

finalidade que persegue, o Direito do Trabalho foi elaborando 

um corpo de doutrina que contém princípios comuns, 

correspondentes a diretrizes que inspiram o sentido das 



de FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA, "o Direito do 

Trabalho, obedecendo à Lei Universal, partiu de princípios, 

seguiu pelos meandros legais e almeja o ponto de chegada, 

que é o mesmo da partida, composto pelos princípios que o 

orientam" (5). 

Tratando dos princípios do Direito do Trabalho, ALFREDO 

RUPRECHT deduz as seguintes conseqüências: "1) têm o 

caráter de preceitos jurídicos que podem ser aplicados por 

autoridade judicial; 2) têm caráter normativo, pois se aplicam a 

situações de fato e de direito; 3) são eles os preceitos que 

sustentam e tipificam o Direito do Trabalho; 4) orientam a 

interpretação da lei e solucionam situações de dúvida ou não 

previstas; 5) dão unidade e confiança à disciplina"(&). 

11 - Princípios constitucionais gerais 

Na lição do magistrado do Tribunal Constitucional da 

Espanha, MIGUEL RODRÍGUEZ PINERO, "a dignidade, a 

liberdade, a privacidade, o livre desenvolvimento da 

personalidade devem ser tutelados não apenas em face do 

Estado e dos poderes públicos, mas também em face dos 

particulares, pois doravante ninguém escapa da sua longa 

manus" (7). 

A Constituição brasileira de 1988, no Titulo 11, atinente aos 

direitos e garantias fundamentais, dispôs no seu art. 5°: 

"§2° Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do 
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tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte"(S). 

Conferiu, assim, aos princípios que consagrou uma 

hierarquia de relevo. Daí asseverar CELSO RIBEIRO BASTOS 

que, "se houver rigor em extrair-se as conseqüências 

implícitas de todos os artigos que explicitamente a 

Constituição encerra, certamente será possível emprestar 

força a um rol de direitos não expressos. É uma questão de 

coragem hermenêutica e de coerência com a aceitação dos 

princípios". 

Essa Carta Magna, nos seus arts. 1 o e 5°, deu hierarquia 

constitucional a relevantes princípios, sejam de caráter geral 

sejam de Direito Civil e de Direito Penal; e, em outros tópicos, 

relacionou princípios de Direito Internacional (art 4°), da 

atividade econômica (art. 170) e da seguridade social (art.194). 

Nos precitados artigos consagrou princípios gerais que se 

aplicam adequadamente ao Direito do Trabalho: 

"Art. 1°- A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos: 

........................................................................................... ... .. 

111 - a dignidade da pessoa humana; 

IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa" 



... . 
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"Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: 

................................................................................................ 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que 

a lei estabelecer; 

•...••••••••.•...•....•.••••••.••••••••.•••.••.•••••••••..•................•••...........••.•... 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins 

lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

................................................................................................ 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado; 

" •...•••••••••....••••••••••••••••..............................•••••••••........••••••.......• 

Cumpre ponderar neste ensejo, como bem asseverou o 

jurista e político brasileiro ANDRÉ FRANCO MONTORO, que 

"há uma lei maior da natureza ética, cuja observância 

independa 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"(9). Aplausos, portanto, à 

Constituição brasileira de 1988, quando ressalta no seu art. 1°, 

que "a dignidade da pessoa humana" é um dos fundamentos 

do "Estado democrático de Direito" - princípio que, nos 

termos do art. 5°, § 2°, se traduz num dos direitos e garantias 

do cidadão, O respeito à dignidade do ser humano se insere na 
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direitos naturais, cuja observância não deve depender da 

vigência de tratados internacionais ou leis nacionais. A 

verdade é que os princípios gerais de direito são induzidos dos 

sistemas jurídicos pela filosofia do Direito, adquirindo feição 

universal (1 0). 

Demais disto, ao relacionar os princípios gerais da 

atividade econômica, a Constituição brasileira enunciou, no 

seu art. 170: 

"valorização do trabalho humano" (caput); 

"justiça social"(caput); 

"função social da propriedade"(n. 11); 

"busca do pleno emprego" (n. VIII). 

A condenação do trabalho forçado, objeto das 

Convenções n.0s. 29 e 105 da OIT, e por esta classificadas no 

elenco dos tratados sobre direitos humanos fundamentais, 

sintoniza-se com o estatuído nos arts. 1°, 111 e IV, e 170, caput, 

supratranscritos. Também o princípio da isonomia , afirmado 

pelo art. 5°, I, da Constituição, corresponde às Convenções da 

OIT n°s. 100 e 111, incluídas no mencionado elenco. 

111 - Princípios constitucionais alusivos ao Direito do Trabalho 

Os arts. 7° e 8° da Constituição brasileira, que relacionam 

os direitos fundamentais do trabalhador, referem alguns 

princípios de relevo: 



... 

salário por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 

7°, XXX), ou de critério de admissão e de salário em 

razão de deficiência física (art. 7°, XXXI) e, bem assim, 

que se distinga, na aplicação das normas gerais, entre 

os respectivos profissionais (art. 7°, XXXII). Este 

princípio, consagrado pelo Direito Internacional (11 ), 

deve, entretanto , ser aplicado tendo em conta que não 

fere a isonomia tratar-se desigualmente situações 

desiguais; 

b) o princípio da continuidade da relação emprego, o qual, 

embora não seja inflexível, posto que a Constituição de 

1988 não consagrou a estabilidade absoluta do 

trabalhador no emprego, emana, inquestionavelmente, 

das normas sobre a indenização devida nas despedidas 

arbitrárias, independentemente do levantamento do 

FGTS (art. 7°, n.0 l)e do aviso prévio para a denúncia do 

contrato de trabalho proporcional à antigüidade do 

empregado (art. 7°, n.0 XXI). 

c) Liberdade sindical (art. 8° , caput). 

Pena é que esse artigo, depois de enunciar que "É livre a 

associação profissional ou sindical", tenha imposto a 

unicidade de representação sindical por categoria 

profissional ou econômica (art. cit., n° 11) e estabelecido 

a tributação compulsória dos integrantes das 

correspondentes categorias (art. cit., n.0 IV), que 

afrontam o conceito de liberdade sindical consagrado 

pelo direito comparado, inclusive OIT. 
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direitos individuais e coletivos do trabalho e, bem assim, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de algumas leis 

trabalhistas complementares. 

Os princípios gerais do direito comum - cumpre ressaltar -

são aplicáveis ao Direito do Trabalho somente na medida em 

que sejam compatíveis com as finalidades e os princípios 

fundamentais desse setor do mundo jurídico. É que, conforme 

precisou DEVEALI, o Direito do Trabalho, por ser especial, 

distingue-se do direito comum, sobretudo porque, enquanto 

este supõe a igualdade das partes, ele pressupõe uma 

desigualdade que visa a corrigir com desigualdades de 

natureza jurídica (12). 

Por via de conseqüência, o princípio protetor, ou da 

proteção do trabalhador, erige-se como o mais importante e 

fundamental para a construção, interpretação e aplicação do 

Direito do Trabalho. A proteção social aos trabalhadores 

constitui a raiz sociológica do Direito do Trabalho e é imanente 

a todo o seu sistema jurídico. Na observação de KASKEL, as 

normas jurídicas públicas e as privadas coexistem nesse ramo 

do Direito, "uma ao lado das outras, não em forma mutuamente 

excludente, senão reforçando-se reciprocamente; ambas 

baseadas no princípio protetor do direito social como ponto de 

partida e como elemento diretor para o desenvolvimento e a 

interpretação" (13). Também o já citado PLÁ RODRIGUEZ elege 

o princípio protetor como o de maior relevo no quadro do 

Direito do Trabalho, desdobrando-o em outros princípios, que 

constituem ramificações do mesmo tronco. 

O princípio protetor do trabalhador resulta das normas 
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visando a opor obstáculos à autonomia da vontade. Essas 

regras cogentes formam a base do contrato de trabalho - uma 

linha divisória entre a vontade do Estado, manifestada pelos 

poderes competentes, e a dos contratantes. Estes podem 

complementar ou suplementar o mínimo de proteção legal. Daí 

decorre o princípio da irrenunciabilidade (indisponibilidade ou 

inderrogabilidade), consagrado no Brasil pelo art. go da CLT, 

que é intenso na formação e no curso da relação de emprego, 

e que se não confunde com a transação, quando há res dubia 

ou res litigiosa no momento ou após a cessação do contrato 

de trabalho. 

Contudo, com a globalização da economia, resultante do 

casamento da revolução tecnológica acelerada com a implosão 

do império soviético, muitos países - mesmo os de tradição 

jurídica romano-germânica - têm flexibilizado a aplicação das 

normas legais trabalhistas e abriram fendas no princípio da 

irrenunciabilidade. Na maior parte das vezes, como no Brasil, 

além da adoção de disposições legais flexíveis, permite a 

alteração de condições de trabalho, restrita a determinadas 

hipóteses, quase sempre mediante participação dos sindicatos 

representativos dos trabalhadores. 

O princípio protetor tem raízes históricas, pois a legislação 

do trabalho nasceu intervencionista, como reação aos 

postulados da Revolução Francesa (1789), que asseguravam a 

completa autonomia da vontade nas relações contratuais, 

permitindo a exploração do trabalhador, numa fase histórica 

em que a Revolução Industrial propiciava o fortalecimento da 

empresa. Como bem acentuou RIPERT, a experiência 



igualdade, pois os mais fortes depressa tornam-se 

opressores"(14). 

Hoje , a maior ou menor intervenção do Estado nas 

relações de trabalho depende, não apenas do sistema 

econômico adotado pelo respectivo regime jurídico-político, 

mas também da possibilidade real de os sindicatos, por meio 

dos instrumentos da negociação coletiva, conseguirem a 

estipulação de condições adequadas de trabalho ou a 

complementação da base mínima fixada por lei. Poder-se-ia 

afirmar que, nos países de economia de mercado, o 

intervencionismo estatal nas relações de trabalho reduz-se na 

razão inversa do fortalecimento da organização sindical. 

Os fundamentos jurídico-políticos e sociológicos desse 

princípio-matar geram outros, que dele são filhos legítimos: 

a) o princípio in dubio pro operaria, que aconselha o 

intérprete a escolher, entre duas ou mais interpretações 

viáveis, a mais favorável ao trabalhador, desde que não 

afronte a nítida manifestação do legislador, nem se trate 

de matéria probatória; 

b) o princípio da norma mais favorável, em virtude do qual; 

independentemente da sua colocação na escala 

hierárquica das normas jurídicas, aplica-se, em cada 

caso, a que for mais favorável ao trabalhador; 

c) o princípio da condição mais benéfica, que determina a 

prevalência das condições mais vantajosas para o 

trabalhador, ajustadas no contrato de trabalho ou 

resultantes do regulamento de empresa, ainda que 
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prescrevendo menor nível de proteção e que com esta 

não sejam elas incompatíveis; 

d) o princípio da primazia da realidade, em razão do qual a 

relação objetiva evidenciada pelos fatos define a 

verdadeira relação jurídica estipulada pelos 

contratantes, ainda que sob capa simulada, não 

correspondente à realidade; 

e) o princípio da inalterabilidade do contrato em preJUIZO 

do trabalhador, que reflete o pacta sunt servanda (art. 

468 da CLT), excepcionalmente atenuado pela teoria da 

flexibilização sob tutela sindical ou revisão judicial; 

f) os princípios da integralidade e da intangibilidade, que 

visam a proteger o salário de descontos abusivos, 

preservar sua impenhorabilidade e assegurar-lhe 

posição privilegiada em caso de insolvência do 

empregador. 

Do sistema legal brasileiro, atinente às relações individuais 

e coletivas de trabalho podem ainda ser aferidos outros 

princípios, como o da prevalência do interesse público ou 

coletivo sobre o de classe ou individual, o da razoabilidade e 

boa fé, o da equivalência entre a justa remuneração do 

trabalhador e a justa retribuição das empresas, o da assunção 

do risco da atividade para caracterizar a condição de 

empregador etc. 

Na monografia que escreveu para o "Proyecto RELASUR", 

LIMA TEIXEIRA relaciona inúmeros acórdãos do Tribunal 

Superior do Trabalho que aplicaram os princípios da realidade, 
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(Seminário do TRT da 43 Região - Porto Alegre - 5-11-2004 

I - Da independênci:_ ~revolução <1.2 1930. 

A - lm ério = Constituição de 1824 

1- liberdade para o trabalho, salvo escravos (art. 

179, n° 24). 

2- Extinção corporações de ofício (art. 179, n° 25). 

t 3- Abolição de escravidão (1888). 

1- Liberdade de trabalho e de associação (Const. 

91, art. 72). 

2- Férias ferroviárias da EFCB (1890) 

3- Trabalho de menor (1891 ). 

4- Sindicalização rural (1903). 

5- Sindicalização geral (1905). 

6- Seguro de acidentes do trabalho (1919). 

7- CAP de ferroviários, com estabilidade (1923). 
-~V'M7~ ~. cMJ ~u'\.6 . 

8- Férias de sindicalizados da indústria (1925). 

9- CAP dos Marítimos (1926). 

-~~~~~ 

11- Efi~cipais, l,eis d~ três eovernos ~araas ~ ~~· 
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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). 

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 ( ~ G'L/~":J) 
2- Comissões de salário mínimo 

1- Constituição. 

a) mono ólio de representação sindical, -contratos coletivos, im osto · I e 

funções delegadas do poder público {art. 



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). 

Senai (1942). 

111 - A Justiça do Trabalho. 
~ - a._. 

1- Conselho Nacion I do Trabalho - 1923 = --legislação CAP (Lei Eloy Chaves) -Competência 

ampliada em 1934 = previdência e estabilidade 

empresas serviço público. 

2- Comissões s de Conciliação (Dec. Leg. -
21.396, de 12.5.32) - mediação conflitos 

coletivos. 

J mento (Dec. Leg. 

22.132, de 25.11.32) = dissídios individuais, salvo 

competência do CNT - exe na Justi a -----
(DL - 39 de 3.12.37) = só nulidades, 

pagamento e prescrição. 
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B- Constitui ão de 1934 = Abelardo Marinho e -
Waldemar Falcão = art. 122 = J tri artite, 

vinculada ao MTIC. --
1- Projeto Oliveira Viana (dez. 19,35) = Tertúlia com 

Wa ar Ferreira = poder normativo. 

2- Oliveira Viana = "o poder normativo é, no fundo , 

substancialmente, uma verdadeira arbitragem 

( ... ) Não há nenhuma correlação entre 

competência normativa e regime corporativo ( ... ) 

O fundamento da normatividade é orgânico e 

não político" - Idem Piá Rodrigues. 

C- Carta Política de 1937 = Justiça do Trabalho (art. 
~--139) = no MTIC, mas aplicando-se as prerrogativas 

da Justiça Comum. 

D- Comissão e instai - da JT. 
--~ 

-o = Oliveira .._....,.. 
Viana, Rego Monteiro, Geraldo Faria Batista, 

Deodato Maia e Helvécio Xavier Lopes. 

2- Cria ão pelo DL- 1237, de 1/5/39 e reforma CNT 

pelo DL-1346/39, regulamentados pelos Decretos 

6.596 e 6.597, de 1940. 

3- Instala ão = 1° de maio de 1941 = CNT, 8 TRT'S e ---36-



"Cumpre-lhe defender de todos os perigos a 

nossa modelar legislação social-trabalhista, 

aprimorá-la pela jurisprudência coerente e 

pela retidão e firmeza das sentenças. Da nova 

magistratura outra coisa não esperam o 

Governo, empregados e a esclarecida opinião 

nacional." 

4- Natureza quase judiciária: 

"essa justiça especial, autônoma, que gravita 

fora da influência da Justiça comum, pode 

aplicar também preceito constitucional ou 

deixar de aplicá-lo. Ora, só quando suas 

decisões ferem preceito constitucional - só 

então - é que caberá recurso extraordinário 

para o Supremo Tribunal" (Ac. do STF, 2° T., 

no RE- 6.31 O, DJ de 30.9.43). 

E- Poder normativ - arbitra em com ulsória 

instituci 

1- Em 1939 = Nova Zelândia (1904), Austrália, 

Dinamarca, Itália, México, Noruega e Turquia. 

2- Em 1994- OIT: -"A arbitragem compulsória dos conflitos de 

interesse constitui também um procedimento 

atrativo naqueles países em que o 

desequilíbrio entre o poder dos 



negociação coletiva" (Doc. GB - 262 (177 -2, 

págs. 41/2). 

de todos os continentes a 

arbitra em obrigatória com ete a ór ãos 
~ 

administrativos comumente presididos por 

magistrados, enquanto que, em outros, os 

.....,. ... ....,·. do trabalho são competentes para 

arbitrarem os litígios coletivos econômicos 

(Conciliação y arbitrage en los conflitos del 

trabajo" (Genebra, OIT, 2a ed., págs. 175/180). 

F- IQ!egração Poder Judiciário = Constituição de 

1946 - Geraldo Bezerra de Menezes - Dutra - Atílio 

Vivacqua (art 94)- DL- 9.797, de 9-9-46 =Geraldo e 

Délio. 

G- Constitui ão de 1967/69 = poder normativo -

composição paritária - ac MP e 

advogados - limitações recursos ao STF. 

H- Constituição ~ 111i911i181i11118 .. - manteve as normas da de 

67/69 e admitiu a arbi m facultatt,xa como 
$ 

excludente da competência da JT para os dissídios 

coletivos. Emenda 24, de 9.12.99, extin uiu -
classistas. 
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IV - A Consolidação das Leis do Trabalho. 
..... - ....- .... 

Filho a promover a elaboração da Consolidação 

das Leis do Trabalho e da Previdência Social. 

8- Comissão bi artida = princípios e objetivos 

próprios. 

a) Comissão trabalho = L. A. Rego Monteiro, 

Oscar Saraiva, Dorval Lacerda, Segadas 

Vianna e eu. 

b) Surpresa minha 

C- Ob"eto =ordenar a legislação das 3 fases do 

período Vargas, corrigindo eventuais 

antagonismos 

necessária - ordenamento 

sistematizado . 

. ...._....,.iioiíioiilll._ão = princípios e definições. 

individual do trabalho 

disposições gerais, salário, alteração, 

suspensão e interrupção etc. 

3- Atualização e complementação das normas 
--------~- ----------~ 

e medicina do trabalho, 
.,._. -

contrato coletivo de trabalho e inspeção do -



,' . •' 

trahaJ.tlo, além de harmonizar as demais leis 

das três fases anteriores. 

4- Com ila ão da legislação da véspera s/ a JT --e a Organização sindical {Carta de 37 

vigente). 

>- ~~~~~ 
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 ? 

F- Su estões e 

1- Getúlio manda publicar o anteprojeto p/receber 

sugestões e louva autores {5.1.43). 

2- Comissã 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- Por ue consolidação e não códi o ? - --
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trabalho despersonalização do 

empregador- sucessão. 

B- Contrato - realidade (art. 442 e/o art 9°). 

C- M er - contrato sem autorização do marido. 

D- Limitação do contrato 

452) 

(Arts. 443, 451 e 

(Art. 499, § 3°) 

H- Princi ais revisões. 

A- Descor orativação do contrato coletivo de - ----- ---trabalho = convenção e acordo - Projeto c/Saad 

e Nério 

B- Projeto de revisão geral = 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- omissão interministerial de Atualização da .. 
CLT, sob a minha presidência (Geisel}::. .(Cl1-? j"::j-q} 

- alário - maternidade la P .5. (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.0 6.514/77). 

6- Anteprojeto publicado p/sugestões e decisão 

governo Figueiredo 

- Abandono da idéia. 

I - Globaliza ão economi = revolução tecnológica 

- implosão do império soviético - consenso de 

Washington. 

A- Neoliberalismo = predominância da lei do 

mercado, aplicada em mão única. 

8- Concorrência sem ética = redução dos custos da ------
produção. 

C- Flexibiliza ão na licação das leis trabalhistas. --- ............... -
1- Cultura jurídica romano-germânicaM!:adição 

anglicana. <~ J 
2- Aumento da produtividade = crescimento ....., . _____ _ 

individual médio anual de O, 16%, até 7 anos 

(OIT -2003). 

3- Preferência pela redução dos direitos __ .__ -
trabalhistas. 



.. 

Palavras Finais 

O que pretendem os neoliberais é, na realidade, a 

faculdade do patronato para reduzir os direitos sociais

trabalhistas, com esteio na lei do mercado, que favorece 

o mais forte. 

Os anos que sucederam a Revolução Francesa, com a 

exaltação do laisser faire, evidenciarem que, sem a 

intervenção do Estadofas relações de trabalho, por meio 

de leis de ordem pública , para assegurar os direitos 

fundamentais do trabalhador, generalizou-se a miséria 

social, tão bem retratada na literatura de Zolá e Dickens. 

E, como sentenciou o inolvidável Goethe, "Quem 

ignora o passado está se condenando a repeti-lo." 
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Seminário sobre Vargas 50 anos depois 

(UNICAMP) -Campinas -Setembro de 2004) 

VA EACLT 

Por Arnaldo Süssekind 

R- Janeiro de 1942 = Getúlio autoriza Marcondes Filho a 

r:_--= ~ dparoPmreovviedre-nciaaSociealla. boração da \=- ------:: Consolid~ção das Leis do Trabalho e 

j5 41.11 - Comissão bipartida = princípios e objetivos próprios. 

a) Comissão trabalho = L. A. Rego Monteiro, Oscar 

Saraiva, Dorval Lacerda, Segadas Vianna e eu. 

b) Surpresa minha 

.dJ1 - Objeto = ordenar a legislação das 3 fases do período 

Vargas, corrigindo eventuais antagonismos 

ciJ Q Fase decretos-legislativos (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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) 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). 

10) Ampla extensão da previdência social e criação 

dos IAP's (1931-1934). 

b) Fase leis do Congresso (1934-1937). 

1- Despedida injusta 

2- Comissões de salário mínimo 

c) Fase Carta de 1937 até dezembro 1942. 

1- Constituição. 

<R----1-"J a) monopólio de representação sindical, 

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

contratos coletivos, imposto sindical e 

funções delegadas do poder público (art. 

138). 

b) instituição da JT (art 139). 

) proibição da greve e do locaute (art. 139). 

Criação da JT (1939). 

Organização sindical (1939). 

Salário mínimo (1940). 

Duração do trabalho geral (1940). 

Trabalho do menor (1941 ). 

Imposto sindical (1942). 

Senai (1942). 
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~O - Complementação 

"---- sistematizado. 

necessária -- ordenamento 

.........___ 

1-

2-

Introdução = princípios e definições. 

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). 

, f tr' -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 ? 

f *- Sugestões e projeto final. 

1- Getúlio manda publicar o anteprojeto p/receber 

sugestões e louva autores (5.1.43). 
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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- Por que consolidação e não código ? 

fU - Novidades de relevo. 

A - Empresa = elemento básico do contrato de trabalho = 
despersonalização do empregador -

sucessão. 

B - Contrato - realidade (art. 442 e/o art 9°). 

C - Mulher - contrato sem autorização do marido. 

bf -- Principais revisões. 

A- Descorporativação do contrato coletivo de trabalho 

= convenção e acordo - Projeto c/Saad e Nério 

B- Projeto de revisão geral = 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 interministerial de Atualização da CLT, 

sob 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 ......, estudante 

(Lei n.0 6.211/75). 
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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.0 6.514/77). 

6- Anteprojeto publicado p/sugestões e decisão 

governo Figueiredo 

- Abandono da idéia. 

gt - Globalização da economia = revolução tecnológica -

implosão do império soviético - consenso de 

Washington. 

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 produtividade = crescimento 

individual médio anual de O, 16o/o, até 7 anos 

(OIT -2003). 

3- Preferência pela redução dos direitos 

trabalhistas. 



D - Desemprego e enfraquecimento sindical. 

X- Brasil. 

1- 186 milhões de desem~egad~/Ua~ 

mundial).(fi! ;>..o ~ rAJl-~ 
2- Índice de sindicalização :.: redução média de 

25% de associados, salvo Escandinávia, 

Espanha e Africa do Sul (OIT -1997) 

A - Desemprego superior a 11 °/o. 

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 - Participação salarial na renda nacional. 

- 1970 - 52,6°/o 

- 1990 - 45,0°/o 

- 2000 - 43,2°/o ("O Globo de 3.8.03) 

XI - Neoliberais = flexibilização exagerada ou, se possível, 

desregulamentação da legislação 

trabalhista brasileira = Falsos argumentos ~ 

A - Excessivos encargos sociais. 

1 - resultam da imprópria incidência de tributos sobre 

a folha de salários (INSS, SESI, SESC, SENAT, 

SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-familia, 

que deviam ter outras bases de incidência. 



2 - Encargos realmente trabalhistas são poucos, 

inclusive pela Constituição de 1988. 

3 - Cálculo divulgado não resiste a uma análise 

jurídica- LER -C 

B - Legislação inflexível = LER = B 

XII - Nossas sugestões para a atualização da CLT - LER - O 

Mensagem final 

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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V CONGRESSO DE DIREITO COMPARADO LUSO-BRASILEIRO - -
(Rio de Janeiro - Setembro de 1988) 

Os direito1 traba!histas n! ~ Constituicio brasileira 

Direito do Trabalho=intervencionista 
a)graus de intervenrionismo=razão inversa do fortalecimento da organiza

ção sindical - , , b)Brasil=desigualmente desenvolvido:intervençao basica necessaria,com-
plementada pelos instrumentos normativos peculiares 

c)Nova qonstituição=ampla intervenção:51 disposiçÕes,com detalhes. 
1-redução espaço p/ neg.eol.-desestfmulo à sindicalização 

2-af ronta o principio da ! e resentatividade democrática(eonjuntural) 

II Prinei ais inovaçõeà de direitos individuais 
a)Garantia de emprego(que não garante),e/indenizaçã.o eompensadora 

b)Aviso prévio prop~reional 
e)Semana de 44 hs,c/jornada normal de 8hs e adicional de 50% p/ horas 

, I 
extraordinarias 

d)Jornada de 6 hs p(,turnos ininterruptos de revezamento 
e)Gratificaçã.o de férias (1/3) 
f)Licença à gestante de 120 dias 
g)Salário-paternida~e 
i)Prescrição até 2 anos da cessação do emprego (Urbanos:5 anos no curso 

do contrato) ~ 

.. I 
II -Organiza~ao sindical 

a)Liberdade sindical{ coletiva - grupo 
Conv.87 e Dir. individual - trabalhador e empresário 
Comparado) autonomia - associação(só assegurou esta) 

b )Unidad.e sindical compulsÓria. por categoria 
1-foi necessária~mas estava na hora de facultar a pluralidade 
2-pressupõe enquadramento prévio (evitar interpenetração representativa 
3-base territor~=estatutos 

4-conflitos inevl táveis=Órgão mediador:interconfedera.l,eonf ederal ou 
I 

adm~istrarivo ? Reeur~o p/ o Judiciário ~Just.Comum) 
c)Contribuiçao sindical compulsoria e poder tributario (Corporativismo) 

- Quota de solidaf iedade,canon de participação ou agenéy shop 
d)iàabilidâ condicionada do dirigente ou representante sindical 
e)Autonomia:estatut~s e funcionamento s / interferência do Poder PÚblico 

(Salvo Poder udiciário,mediante provocação): 
1-objetivos 
2-Órgãos e compo ição,c/ regras de fúncionamento 
;-procedimentos r/declarar greve 
4-eleiçÕes sindi ais 

~-~~a;Q+.~n ~~~+A~ ~1 nA riaãn n~a~;~+n am 1ci - no~a"m~:~ o ~~~ -n~~~~ -
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POSIÇAO DO DIREITO DO TRABALHO NA ENCICLOP~DIA JUR!DICA 

ARNALDO SUSSEKI ND 

Procurador da Justiça do Trabalho , Assistente 
Técnico do Ministro do Trabalho, Wembro da Co 
missão Permanente de Le s islação do Trabalho , 
do Instituto Brasileiro de Direito do Traba -
lho e do Instituto de Direito , Medicina e Se
guros Sociais . 

I Direito P6blico e Direito Privado . Classificação 
tradicional . 

II - Teoria dos Sujeitos e dos Interesses . 

III - Teoria do Fim . Savigny . Cogliolo e a M:ens Le~s . 

I V - Teoria da Forma da Aqão . Thon . 

v A Idéia do Direito Social de Gurvitch 

VI - Crítica .As Divisões do Direito . O Direito Como Ex 

pressãb de cada ~poca . 

VII- Direito tlnico . Kelsen . Mutabilidades das Concepções 
do Dirr;;ito . 

VIII O Trabalho Humano em Quatro ~pocas . Roma . Feudali~ 

mo . Liberalismo . Solidarismo . 

IX - Manifestações do Direito e a Superestrutura Soei 
al . Democracia Liberal e Democracia Social . So -
cialização do Direito . 

X Conclusão . Posi ão do Direito 



r 

- 2 -

I - Greve 
•+Empregados de em resas privadas=direito amplo,mas não irrestrito(Art.92) 
b)Servidores da Administração PÚblica direta,indireta ou fundacional="nos 

termos e nos limites definidos emlei complementartt(Art.38,VII). 
c)Servidores militares=proibida (Art.43,§ 52). 
d)Empresa privada=d,errogaçãp da legislação atual no que for incompat!vel 

e/o sistema,princ!pios e normas,antes mesmo da ~: nova&: lei~ ~. 
1-Momento e objeto da greve=sindicato ou trabalhadores ? Representação 

da categori ~ seus interesses coletivos (Art. 9º, IIIJJ) I . 
2-Serviços esseneiais=atendimento das ''necessidades inadiáveis da co

munidade" - Lei e/ ou tribunais - Pacto da O~TU e OIT 
3-Abusos- Penalização (Oeupação,agressões,danos,piquetes obstativos). 
4-Piquetes: 

-OIT (Verbete 433) 
-EEUU:~eomporta.menteo pacificou sem "exercer coação ou intimidar 

outros trabalhadores no exerci cio dos seus direi tos'' (M.on!s, 
pags •

1

81/2). 
P@rtugal:deve consistir em "desenvolver atividades tendentes a 

persuadir os trabalhadores a aderirem à greve,por meios pa
c!ficos,sem preju!zo da liberdade de trabalho dos não-ade
rentes"(Art.41 da Lei 65/77). 

e) Exemplo Portuga~ : 

1-Constituição,~t.58 (folha anexa) 
2-Regulamenta~ão:Lei nQ65,de 1977,e manutenção de algumas normas do 

DL-392,de 1974. 

V - Justiça do Trabalho 
a)Poder Judiciário 
b)Tripartismo 
c)Competência amplt~da 
d)Arbitragem (consenso) ou dissÍdio coletivo,quando malograda a negocia

ção coletiva. 

VI - ;,~apresentante dos ~mpregados nas empresas com mais de 200 
a)JI!ediação e concitl.iação de litÍgios individuais 
b )Reserva sindical! 
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3 - Para SAVIGNY, no direito público o todo se apr~ 
senta como fim e o indivíduo em segundo plano; no direito pri -
vado o indivíduo é o fim e a relação s6 serve como meio (3). E 
a teoria que classifica os direitos em face do fim, que nada 
mais representa que o interesse da teoria de ULPIANO • Asseme

lha-se tambem à opinião de PIETRO COBLIOLO, tão acatada emtre 
nós, que recorre à mens legis oara verificar se o legislador -
quiz dispôr sôbre uma necessidade de ordem pública ou se quiz 
disciplinar e garantir um interesse de ordem privada, pertencen 

te aos indivíduos isoladamente ( 4 ). E a intensão da lei e não 
a matéria disciplinada oue classifica, para êles, a norma jurí
dica. 

Parece-nos, contudo, aue um critério psicológico di 
ficilmente poderia classificar normas que, sobretudo hoje, obj~ 
tivam, direta ou indiretamente, nrover u~a necessidade coletiva. 
O interesse público e o rrivaco são correlatos e visam sempre 
o bem comum. 

4 - Subordinando a tradicional divisão à forma de 
proteção dos interesses e às consequências da violação da nor
ma jurf.dica, THON afirma f1Ue, si anenas os indivíduos podem r~ 
clamar a restauração ou a renressão da regra violada, o direito 
é prfuvado; mas, se o Estado pode intervir, segundo os princi -
pios gerais, seja s6 ou em concorrência com o indivíduo, o di
reito é público. t a teoria nue encontra o traco diferencial -
na natureza da proteção judiciária (5). 

Mas, como esclarece THEJ\ ISTOCLES CAVALCANTI, 11 é 
facil apresentar uma objeção séria a esta solução: A tutela jg 
diciária é exercida de acôrdo com o direito a ser Protegido e 
não vice versa" (6). De fato, a forma da ação é consequência e 
não causa da natureza da norma. Aliás ha norma de pura nature
za privada oue tambem são protegidas Pelo Estado sem que haja 
iniciativa ou provocação do indivíduo interessado. 

Essas são, sem dmvida, as principais teorias que e]; 
plicam a divisão do direito em público e privado. Muitas outras 
existem, decorrentes dessas; nanhuma, porém, escapou à critica 

de um certo número de juristas contemporâneos -- sempre cres -
--- norf1Ue a d·visão clássicA não corres-
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1 - Para fixarmos a posição do Direito do Trabalho, 
na enciclopédia jurídica, cumpre indagar se o direito se 
divide em dois ou três gêneros, cujas egras se caracteri 
zam pela natureza diversa que possuem, ou se a diversida
de da natureza jurídica de cada grupo de normas emana de 
um s6 direito e, consequentemente, este é ~ndivisivel. 

Filiados ~ cultura jurídica romana, de onde provem 
a clássica divisão do direito em público e privado, atéhá 
algum tempo poucos foram os aue, no Brasil, criticaram a 
t adicional classificação advinda dos juristas da antiga
Rema. l inegavel, entretanto, que juristas germanicos e 
inglêses há muito que a críticam e proclamam a unidade do 

direito. 

2 - Foi Ulplano, seeundo a maioria dos autores , 
quem primeiro dividiu o direito em público e privado, de

finindo o primeiro como o que diz respeito ~ organização, 
~s funções e aos interesses do Estado ( quod ad statum 
rei Romanae spectat) e o se~undo como o que rege e tutela 
os interesses dos individues (quod ad singulorum utilita
tem pertinet). Classificava, assim, o direito, tendo em 
vista os sujeitos e os interesses. 

Não obstante ter prevalecido por muitos séculos, é 

inquestionavel que ela não poderia resistir ~ evolução da 
ciência jurídica, visto que não distingue as diferentes 
esferas aue o direito contemporâneo nos apresenta e, na 
conceituação dos interesses juridicamente protegidos, li

mita-se a opor os públicos aos privados, como se apenas ª 
queles objetivassem o bem coletivo. ~ errôneo crer --- co 
mo afirma KELSEN (1) --- que uma norma não serve senão 
ao interesse público, enquanto aue outra s6 é util aos 
interesses individuais. Toda regra de direito visa a um 
e outros; uma necessidade parti ular qarantida por uma 
norma jurídica torna-se, precisamente por isso, um inte -
resse geral. Ademais, se é certo aue o Estado pode se a -
presentar investido de suas prerrogativas de 11 imperium11 , 

não menos certo é o ue êle, conforme observa .ijl!;RI~rES LIMA 
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teorias existe sôbre o critério de distinção entre o direito pu 
blico e privado, contendo todas elas críticas às demais. 

5 - Ultimamente, é inegavel que a idéia do direito SQ 

cial lançada por GURVITCH (7), como um terceiro gênero do direi 
to, tem encontrado muitos adeptos. Defendem-na, entre outros , 
LOUIS LE FUR, GIDR;:-B, CESAHINO JUNIOR e SOUZA NETTO . Esclarece 
GURVITCH que a estrutura jurídica de toda uma série de novasins 

tituições ou figuras de direito, na aual se verifica a interfe
rência do direito publico no direito privado, faz-nos concluir 
que, ao lado desses, se encontra um novo ramo do direito: o di
reito social. Contratos coletivos de trabalho, democracia indu~ 
trial, federalismo econôn~ico, parlamentarismo social, primazia 
do direito internacional sôbre o direito nacional, Sociedade~s 
Nações, organização internacional do trabalho, etc., constituem 
para êle um pluralismo de ordens e instituições jurídicas que 
s6 pode ser comnreendido com a idéia do direito social. Esse,en 
tão, caracteriza-se co~o o tertium penus aue dirige o novo sis
tema de categorias jurídicas e pessôas coletivas complexas que 

absorvem a multiplicidade dos seus membros na vontade unica da 
cooperação e do solidarismo. 

Todauia, se a ·ninguem é lícito nepar a existência de 
um direito social, dadas as novas institui~ões e relações jurí

dicas criadas em nossa época, é indubitavel, contudo, que a so 
cialização do direito se apresenta em todos os setores e quepor 
isso mesmo, a intervenção do Estado se faz sentir, em nome des
sa socializa~ão, nos próprios contratos entre pessôas privadas. 
Destarte, por oue pro clamarmos a existência de um terceiro ~en~ 
ro do direito, se o objetivo do bem comum interfere e tutela as 
relações de ordem publica e de ordem nrivada ? 

6 - Parece-nos assim e a razão está com KELSEN 
- que o direito é um s6 e, conseouentemente, indivisivel. A 
natureza de suas regras é que node visar mais o bem comum ou as 
necessidades particulares. Há, portanto, manifestações de cara
ter publico, de carater privado e de natureza mista, quando co.r. 
relatos estão os dois interesses. 

O direito é exnressão de uma superestrutura social, e 
--------~------------~~~---------
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a história nos mostra oue as wanifestações e os princípios do 
direito sempre variaram de acBrdo com o tempo, desde a condi
ção jurídica da plebe romana até a dignificação do trabalha -
dor surfida com a socialização que hoje honra o direito. 

Não há, portanto, como se falar num direito orivad~ 
num direito público ou num direito social. O direito é um só, 
e a regra jurídica resulta, em últina análise, da própria~~~ 

tituição. Ora, se esta não estiver em concordância com a for
ça social, a consciência coletiva da Nação e o regime econBmi 
co dominante, é óbvio que não poderá sobrexistir. 

7 - Como defensores da unidade da ciência jurídica 
destacam-se entre outros KELSEN (5), DUGUIT (9), POSADA (lO), 
AUBRY E RAU (11), THEl\,_ ISTOCLES CAVALCANTI (12) e RIBAS CARNEI 
RO (13). 

Como assevera TBEJt, ISTOCLES CAVALCANTI, a unidade do 
direito não permite limitações e círculos fechados dentro dos 
quais se possam isolar determinadas relações jurídicas. "A v~ 
lha divisão do Direito Público e do Direito Privado já não PQ 

de ter, na realidade, aquela significação que lhe atribuiam -
os romanos, tanto mais quanto cada vez mais se faz sentir com 
mais rigor a penetração da influência do Estado, mesmo na es
pera até hoje reservada ao Direito Civil. E esta Penetração , 
longe de constituir uma subordinação de uma disciplina a ou -
tra, representa, antes, uma transformação no próprio Direito 
Privado, regulado por normas mais amplas, sob a inf~uência da 
evolução socialH (14). 

Por isso, determinada relação jurídica, que era a -
~ 

penas regulada por normas de natureza privada - o contrato 
de trabalho, por exemplo ~ é -hoje tutelada em muitos dos 
seus efeitos, por regras de ordem pública ( a estabilidade,as 
férias, a duração do trabalho, etc.). Da mesma forma, a reli
gião, que era irrposta ao povo por normas de direito público , 
passou para o campo das faculdades concedidas aos individues. 

Vê-se, do exposto, aue impossivel se torna afirmar 
aue essa 
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dele formada por determinada época. Quem ousaria hoje em dia -
proclamar que o nr6prio direito civil não contem regras de di
reito público ? 

As manifestações do direito variam e se deslocam,con 
forme bem observa RAVA., 11 quer em relação ao tempo quer em re
lação aos países, de acôrdo com as tendências sociais e políti 
cas. Matérias que, em certos períodos se consideram de sumo in 
teresse público, são tidas em outros tempos como de interesse 
privado" (15). 

8 - Nenhum exemplo é mais eloquente, para provar a 
mutabilidade do direito através do tempo, do que a evolução~ 
que passou a concepção social e jurídica sôbre o trabalho huma 
no. 

Na antiguidade romana a maior parte do trabalho era 
efetuada por escravos, e a ordem jurídica então vigente funda
va a relação do trabalho sôbre os direitos reais, fazendo do 
operário uma propriedade de senhor. Considerado o escravo como 
uma coisa, o direito fazia confundir a locação de serviços com 
a locatio rei. E, como recorda D. RAI12IRBZ GRONDA, os maiores fi 
16sofos da antiguidade -- PLATAO e ARISTOTELES -- não chega
ram a sacudir as conciências contra essa iniquidade (16). 

Na edade média, a servidão---- forma atenuada da 
escravidão fundou a relação do trabalho nos direitosp~ 
soais, direitos esses aue eram concedidos a uma pequena aristQ 
cracia, Proprietária de grandes latifúndios. Resultavam assim, 
em última análi~e, das propriedades imobiliárias. Todavia, uma 
pequena evolução se fez notar, porquanto, se avassala~em fica
va obrirada a prestações pessoais para o senhor, este devia-The 
proteção e assistência. Outrossim, as condições econômicas, e 

sociais nossibi~itaram a existência de um pequeno número de tm 
I - -

balhadores livres, que se apruparam em corporações. ~ssas cor
porações, aliás, tiveram papel saliente no período aue prece -

deu ~ Revolução Francesa, batalhando pelo princípio geral da 
libertade de trabalho. Vitoriosa a revolução francesa, foi 

proclamada a liberdade de trabalho, a livre concorrência, o 
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mida a escravatura, considera a todos os trabalhadores nas me~ 

mas condições. E, como 16gica consequ~ncia daquele principio -
geral, não somente cada indivíduo ~ode contratar as condicões 
de seu trabalho, como pode deixar de contratá-lo" (17). 

O trabalhar deixou de ser, frente ao direito e à so
ciedade, equiparado à propriedade, aos instrumentos de traba -
lho e aos animais. Cónforme escreve vRLANDO G01Bb um dos 
expoentes da ctual cultura jurídica brasileira 11 o traba-

lhador emancipa-se da vil condição de res. Eleva-se, da posi
ção indigna de meio de produção, para a de agente da produção. 
Deixa de ser causa, para ser pessoa. ~ um homem livre a utili
zar instrumentos de trabalho pertencentes a seu semelhante,mas, 
ele pr6prio, já não ~ propriedade viva do dono desses instru -
mentos 11 (18). E conclue: 11 A liberdtação do trabalhador refle
tiu-se na ordem jurídica sob a forma curiosa de um acesso de 
objeto a sujeito de direito. O trabalhador perdeu, juridica 
mente, a caracteristica de relação real, para assumir a feição 
de relação pessoal" ( 19). 

Nos contratos de locação de serviços, o locador e o 
locatário se apresentavam em condições de igualdade, em virtu
de da igualdade jurídica aue o direito proclamou. Vale relem -
brar, como observa RADBRUCH (20), aue o direito estava tão 
acostumado a tratar o trabalhador como coisa, que at~ na deno
minação do contrato de trabalho usou da expressão "locação de 
serviços 11 • 

Os doutrinadores da ~poca, com mentalidade subordina 
da aos fenômenos aue observam, pensaram que o problema seria -
resolvido com a autonomia da vontade e o tratamento igual das 
pessôas físicas e jurídicas. Nos primeiros anos, ~ inegavel 
que a f6rmula satisfazia, porquanto o número de trabalhadores 
era equivalente à quantidade de emprêgo. Assim, a liberdade pa 
ra contratar não era tolhida pelo desiquilibrio entre a oferta 
e a procura. 

A máq~ina, entretanto, ocasionando o rápido progres
so da t~cnica industrial, o facil alcance de novos mercados e 
a crescente acu~ulação de canitais, que não necessitavam do 
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a adaptação do direito às realidades sociais; transformaram-se 

princípios jurídicos e o Estado interveio nas relaç®es contra
tuais, 11 para compensar, com uma superioridade jurídica, a infe 
rioridade econômica do trabalhador 11 (21). 

De fato, os preceitos políticos da Revolução Fran -
cesa, consagrados nas legislações aue lhe sucederam, não mais 
faziam florescer a justiça na maioria das relações entre os ho 
mens, por oue a mecanização do trabalho, fazendo com que novos 

instrumentos substituíssem milhares de trabalhadores, produzi~ 
antiteticamente, a escassez de serviços e o excesso de braços, 
a concentração industrial e a exploração do sem trabalho. Já 
agora, de nada valia a liberdade jurídico-político do trabalha 

dor. Este, apenas teria de optar entre as vis condições de tr~ 
balho que lhe eram oferecidas e a completa miséria do desempr~ 
gado. Assim, como lembra RIPERT (?2), a liberdade contratual
subordinava apenas à opressão do mais forte oue ditava a lei e 

viciava a manifestação da vontade do mais fraco. 

Vê-se, pois, que os principias jurídicos firmados 
em face de uma suprestrutura social têm de ser desprezados ao 
se tran~formarem as condições essenciais da vida humana. Hoje, 
dentro das próprias relações contratuais, o direito trata d~ 
sigualmente as pessôas desiguais, o aue. é de equidade e de jU..ê, 
tiça. 

O Estado passou, então, a intervir nas relações, an 
tes consideradas do mais puro direito privado, porque compreen 
deu que o bem coletivo não poderia ser compatível com a gener~ 

lização da miséria aue adviria do abuso da liberdade. E, con
forme esclarece ORLANDO GürZES, " o tratamento jurídico desi -
gual é, por cons~guinte, uma condição da harmonia social, im -
pondo-se, logicamente, como a mais imPortante' função das nor -

mas jurídicas" d~3). 

Deixo~-se, portanto, de falar em locação de servi -
ços. O Direito n4o mais assiste, de braços cruzados,as desigu
aldades aue se consumavam err nome da igualdade jurídica. O Di
reito, socializando-se, manifesta-se noutro sentido, a-fim- de 
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dele depende o seu progresso e o bem comum que objetiva. O Direi 
to que fundava as suas concepções no instinto da Propriedade,fuQ 

da-as na do Trabalho. 

9 - Do exemplo é facil concluir que as manifestações 
do direito diferem num mesmo setor, de acôrdo com as realidades 
sociais e com os regimes políticos e econômicos .. As normas de n-ª 
tureza privada floresceram com o liberalismo e as de natureza pú 
blica com a socialização do direito; regularam, entretanto, uma 
mesma relacão que, atravez dos tewnos, foi encarada de modos di
versos, poroue diferentes foram os regimes econôn1ico. Não se po
de, pois, afirmar que deterrrinado ramo de direito seja público -
ou privado, norquanto somente as suas manifestações variam de 
acôrdo com a mutalidade da id~ia de justiça em cada época da ci
vilização humana, adouirindo carater público ou privado. 

Com o liberalismo, conforme observa RADBRUCH, o indi 
víduo se sobrepoz ao Estado, não havendo limitação para a libe~ 
dade e a i~iciativa individual. Com a concepção solidarista do 
Estado Noderno, a liberdade individual tem limitado o seu campo 
de ação e a iniciativa privada ~ apenas concedida, dentro desse-. . 
campo, na espectativa de um uso e exercício legítimo. O pensamen 
to liberal da igualdade ~ substituído pelo pensamento social da 
equiparação; o " governe-se cada um como puder" cede lugar à 
assistência jurídico-social do Estado. E este tem por missão,pr~ 
cisamente, observar tudo o que se passa, uara intervir onde for 
preciso, achando-se sempre disposto a fazer ver aos i'ndivíduos -
que ainda a mais jusprivatMSta das relacões jurídicas deve ser 
considerada, não como interessando apenas a ~les, mas a toda a 
sociedade ( 24 ). 

Este é o direito da democracia social de nossa época, 
que estende aos homens uma proteção jurídica aue o direito indi

vidualista liberal tolhia, limitando as manifestações de nature
za. privada para tutelar as relações jurídicas com um sentido prQ 
fundo de interesse coletivo. 

No primado do direito individualista, conforme lem -
bra OLIV~IRA VIANNA (25), jamais o contrato coletivo do trabalho 
poderia ser compreend+do como contrato, nem a sentença coletiva 
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10 - Em conclusão: não há como se enquadrar, como 
muitos o fazem, o direito do trabalho no direito público ou 

no direito privado. Por sua vez, não existe uma terceira ca
tegoria de direito ---- o direito social pois foi o 
próprio direito que se socializou, opondo barreiras à liber
dade indivicual para a manutenção do ,equilíbrio social. Con
forme demonstramos, o direito é um só. Suar manifestações é 
que variam de acôrdo com a superestrutura social, sendo aqu~ 
las de carater público ou de carater privado , em relação a 
cada assunto, conforme as condições sociais e econômicas vi
gentes em cada época. Quasi todo ramo da ciência jurídica 
possue portanto, regras de direito público e de direito pr~
vado. Destarte, o primado das normas de natureza privada foi 
a Democracia liberal. Entretanto, com a Democracia Social, o 

direito igualmente socializou-se, e suas regras são, na maiQ 
ria, de natureza pública e visam sempre o bem coletivo. Qua 
se todo ramo da ciência jurídica possue, portanto, regras de 
direito público e de direito privado. 

Ora, a mais notavel expressão da Socialização do 
Direito e dos princípios jurídicos consagrados nesta época é, 
sem dúvida, o Direito do Trabalho. Nele , o Estado limita o 

campo das manifestações privadas e faz sentir a sua interven 
ção, a-fim-de que, dignificando o trabalho humano, possa man 
ter o equilíbrio social; a vontade dos contratantes na elabo 
ração do contrato de trabalho está limitada por regras de o~ 
dem pública; finalmente, a liberdade individual acaba onde 
possa por em pe~igo a sociedade, e a regra do direito só po
de ser exercida de acôrdo com a finalidade que teve o legis
lador ao elaborá-la. Esta a posição do novo ramo da ciência 

jurídica. 
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DIREITOS SOCIAIS !.Q PROJETO ]2! CO.fi1ISS10 ~ SISTEMATIZAÇÃO 

~ ASSEMB1tiA NACIONAL CONSTITUINTE (1987) 

I.JniSPOSI · OSS, CONSTITUÇ.I~NAI§. 
=princÍpios,normas ~e eficácia imediata e normas de eficácia contida 

I -C.APfTULO II t· do Tf~ II=DIREITQ._S SOCIAIS - -
a)intervenção maiorl do que as anteriores ConstituiçÕes 
b)arts. 72 a 1J tota~izam 1.!_ disposiçÕes (!!!) 

c)histÓricamente e ros regimes democráticos:intervenção~Estado nas 
relações de :rjbalho se reduz na razão inversa do fortalecimento 
da organizaçao sindical __, 

d)instrumentos da y g.col.suplementam normas legais básicas (direitos 
a:ínimos);e, alguns pa:Ísee o dir.substa.ntivo fica praticamente a 
cargo desses ~strumentes;nos pa!~es comun~sta~ o dirigismo inte
gral da economia restringe o espaço da neg.col. 

Ilii-G,.AJWiTIA CONTRA !_ ~SPEDIDA ARBITIÚRIA (Art. 72 ,n•I) 

a)fracasso da estabilidade absolut~ gerada .a loJ;tgo prazo 
b)novo conçeito=estlabilidade relativa:Alem .• Ocid. ( 1952} ,OIT (Recom.119/63 

e Conv.158/82) 
e)instituição por l le1=33 paÍses G..f Europa-1'T;1sia-6;América Latina-5; 

lfrica-3 e OriebteJMédio-2) . I . . 

d)instituição por ~·~~.=vários,limitado • empresas convenentes,des-
, -tacando-se EEUU,Canada,Japao e Dinamarca. 

e)Regulament~çãoJle~islação comparada e OI'I'); 

-aquisiçao:06 ~ 24 meses; . . 
· -exclusão das pequenas empresas(Alem.Ocid.-5;Fruça-10;Itália-15); 

-exclusão dos contratos ~ prazo (limitado),inclusive do de experi
ência (Brasil=CLT,arts.443,445,451 e 452); 

-exclusão dos cergos ~ confiança; 
-rescisão=ato p tronal,quase sempre ind~ente de prévia decisão de 

autoridade dministrativa ou do tribunal; 
-causas justi!icadoras da despedida: 

-conduta do empregado; 
-incapacida, e não episÓdica do empregado e velhice amparada pe-

1 

la Previda cia Social; 
de redução de pessoal por motivo de caráter tecno-

A 

~~- ~'-~-t_ur __ a_l ou economico-tinanceiro; 
-açã~ traba hista e Ônus da provaj 
-reintegraç o ~indenização:prevalência daquela,salvo opção do 

trabalhado ou decisão do Tribunal ,a pedido do empregador(Espa-- ----- -
nha=mais d 50,opção pelo empregado; ,menos de 50,opção pelo em-
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-dispensa coletiva=comunicação prévia ao sindicato e à autoridade 

competente: emover causas,minimisar efeitos,readaptação profis

sional e reemprego; 
-prescrição=direito comparado:2 semanas-Hungria,Espanha,PolÔnia e 

- A RDAlema;3 semanas-RF da Alemanha;4 semanas-Inglaterra;1 mes-Pe-
ru,Rumânia e URSS;2 meses-Itália,México e Paquistão;3 meses-·: 

Tchecoslováquia e Panamá ••• 
f)Impropriedade regulamentação pela Constituição -------.....r-

-impossibilidade de prever tudo e consequencias de só tratar de al
gumas questões ••• 

g)Sugestã~:"Garantia de emprego contra a despedida arbitrária,nos ter
mos da lei,e fundo de compensação do tempo de serviço." 

- IV-IRREDUTIBILIDADE ~ SALÍR.IO OU VENCIMENTO, SALVO CONVEN ÃO OU>AQORIDO· ~ 

LETIVO (N2VI) 
~ a) impropriedad~ de ser inserida na Constituição, sobretudo por omitir ~ 

lei 

~ ~ ; ~)~atéria de le:=art.468 da C~T ~regra gera~);exceçõ~s=força maior(~rt. 
~ - Q9Á c,tM. 11.~ 503) e iminencia ou ocorrenc~a de preju~zos economicos insuporta
~. ('\'\,! I veis(Lei n24.928/65:acordo sindical ou sentença da JT). 

URAçiO SEMANAL DE TRABALHO DE 44 HORAS (N2XII) ------- -- --
a admito até 40 horas,como meta a ser atingida .por etapas(Reeom.116/62) 
e)inconveniência regra constitucional absoluta:safra agr!cola : 
d)Segestão: "Jornada normal de trabalho não superior a oito horas,caben-

.. 
do a lei,tendo em vista a natureza da atividade profissional, 

ct.~- promover,por etapas,a redução da duração semanal de trabalho." 
~ .st ~: 8=-t.tJl.lu~i lf :;.4't&: 3 ::cto~ ..e. -1= $li.l4 10-.c;{.b} 1e -4-~...J..-

VI- TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (N2XV) J ~ e-t- q..o ~ 
a)tornou-se ordinari~:n!vel dos salários e súmula TST-76 
b)concausa de acidente~,agravada nas grandes cidades pelas hs.de trânsito 
c)dobrar remuneraçãq não reselve;apenae eleva o custa da produção dos 

bens e serviços.O consumidor ou usuário pagará a conta. 
d)Sugestão.: "Restrição ao trabalho extraordinário,só admitido,em cará-

, 
ter·\ transitorio,nos casos de necessidade imperiosa da empresa e na-
queles previstos em acordo ou convenção coletiva". 

VII-LICENÇA .!_ GESTANTE (N2XVII} 

a)"remunerada" ••• sem prejuÍzo do "salário"(!!!)-Afronta à gramática 
b)pass~ para o m!nimo de 120 dias 
c)Conv.103/52,ratificada Brasil=mÍnimo de 12 se~as,prorrogável em ca

so de enf~rmidade.Tal como a CLT:4antes e 8 depois,prorrogável por 
mais duas. 

d) Ônus da Prev. Socif:Ll !!_ n.àlll I do razo ..J!!.. amamentação ( 6 meses), c/ dois 
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VI I-l NDENIZAÇÂO (DE AN IGUIDADE) !_AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO 

~ SERVIÇO (N2XVIII) 

a)Indenização de qu& ? 
b)tris!! !S!!=FGTS j indeniz.e aviso prévio descaracterizado (!!!) 

IX-PARTICIPAÇÃO~ VA...~~AGENS !2!_ MODERNIZAÇ~ TECNOL6GICA ~ DA AUTOMAClO(N2 
N2XXIV) 

-tais vantagens aum~ntam a produtividade,que repercute no salário,e os 
lucros,quetnelhoram a participação prevista no n2X. 

X- L~NCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL (N2XXVI) 
a)matéria não-const~tucional (Entrevista Gino Giugni) 
b)regra absurda,sobretudo havendo garantia de empre§o· 

XI-ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS E AVULSOS (NQXXIX) 

a)cogita-se do conc~ito legal de "avulso" ? 
b)direitos surgem e crescem com a antiguidade.DaÍ art.461~ 

X!J -IN':'EID·íEDIAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA ( § 32) 
a)preserva o regime de trabalho tem orário e outros previstos em lei(~ 

gilância bancária) 
b)visa acabar e/a MOC e outros casos de simulação. 
c)Sugestão:~ ••• mão-~e-obra normal e permanente ••• " 

XI I-ORGAlfiZAÇÂO SINDICAL (Art.10) 
a)Liberdade síndica~ ou soberania ? Não-intervenção do Poder PÚblico ! 

b)Unidade sindical compulsÓria (liberdade ?) em todos os graus. Central 
única ? 

c )Representação por categoria prof •...2!!:.. ~.E os sindicatos de o (di-
ferenciada) ou ~e P.rof ssão (liberat s).De ~m resa,nunca (Liberdade ?) 

Enquadramento sindical predeterminado. 

d)~ territorial", efinida pelos t r abalhadores ou empregados".E os em
presários ? Bas · m!nima municipalTconsequências práticas. 

e)Substituto proces~ual em todas as questões judiciárias e administrati-
, - , 

vas.r~t eria prolessual e nao constitucional. Auto-aplicavel ? 

!)Tributo sindical=r oder outorgado ao sindicato,sem limites.Atualmente 
a União cria o tributo(Art.21,§ 22,nQI)e a associação s indical ar
reeada,por deler ação do poder pÚblico(Art.166,§ 12). 

g)Projeto e mais corporativista do que a Carta Constitucional de 1937. 

Foi além do ar1138 desta:unidade,enquadramento por categoria e tri
buto. CÓpia da arta del Lavoro ? Imposs!vel ratificar Con~.87. 

h) Soluções admitidals pela OIT:pluralidade e/exigência de 10% dos inte
srantes do grupr e quota ~partici a ão p/ os não-associados a que 
se aplicarem as convenções ou laudos arbitràis. 



- 4-

i)Su.gestã9: "Art.tO ~ assegurada a liberdade sindical aos trabalhadores 

e empregadores. 
§ 12 A lei f isporá sobre a organização e a representação dos sin
dicatost gar~ntida a autonomia do seu funcionamento. 
§ 22 A convTnção ou o acordo coletivo de trabalho ~,,j'Qemdssim,a 

, . ~ -sentença da Justiça do Trabalho em dissJ.dio coletivo pou.erao es-
tipular uma quota de participação em favor dos u8Bpêcêt~es sindi
catostdevidj,nos termos da leit pelos não-associados a que tais 
instrumentos se aplicarem." 

X -GREVE LIVRE, COMO DIREITO SOLUTO DOS TRABALHADORES (Art. 11 ) -:.. ~. 

a)o Sindicato -sujeito ativo do procedimento- é quem decide: 
-oportunidade d~ greve(antes da negociação ? Depois da sentença ?) 

I • ( , ) -objeto da reivindicaçao polJ.tieo ? de solidariedade ? 
-providências pr o funcionamento dos serviços indispensáveis (!!!) 

) , , I -b lei so poqera prerer pena p abusos:ocupaçao de estabelecimento,agres-
sões,piquetes obstativos etc. 

) 
... , I ( , c Greve ..!!!:Q ~ direi-t;o absoluto equJ.voco que se generalisa no Brasil, com 

a permissão ou passividade de autoridades pÚblicas,em desrespei to ao 
art.162 da Constituição _vigente e aos direitos fundamentais do homem, 

das comunidades I ~ da Naçã~ . . . . 
d)ONU =Pacto Intern.dos _Dirs.Econs.,Soeiais e Culturais(1966),regulamen-

tando a nova .Der laração Universal dos Direitos do Homem(1948):art.e~ . 
e)OIT: .. 

-Art.82 da Cgnv ,87 
-Comitê de Libetdade Sindical. - Jurisprudência( ~~<l.f9.D't1) 

-Greves polÍ ticas -372 . 
... , i . 

-Funçao publica ~- servi os . essencial~ -394 
(Confirmada pela Com.de Peritos na Aplie.de Convs.e Recoms.(Folha 

-Piquetes o~stativos -434 
-Contro~e da legalidade pelo Judiciári~ -496 

f)Sugestão:"Art.11. l~ reconhecido o direito de greve,cujo exercÍcio a 
lei regulart,assegurado G func.ionamento dos serviços essencias 
' ' ... a comunidad local e a Naçao ... 

XY~OBSERVAQÃO FINAL = O quadro atual das relações coletivas de trabalho,ho
je caracterizado pela erosão da ordem jurÍdica,certamente se agrava
rá se o Plenári da Assembléia Nacional Constituinte mantiver as 

• ·normas adotadas pela Com1ssão de Sistematização a respeito da orga
nização sindic e da greve • 

.. .. ; 
)(V-~-

~ · ··.:. .... _ --- -- ..,. / 



VI SEMINÁRIO NACINAL DE RECURSOS HUMANOS 

(Rio - 20/22 de julho de 1988) 

Direitos sociais na Constituinte 

I - Disposições Constitucionais 

a) princípios (suprimidos como preceitos expressos) 

b) normas de eficácia imediata 

c) normas de eficácia contida 

1) Regulamentação por lei complementar ou ordinária -2 ) Mandado ~ i n j u n ç ã o ( A r t . 6 º , § .53 ) = 1 e i c o m p 1 em e n-
tar ? 

II - O Cap. 11 do Tit. 11 = Direitos Sociais 

a) Ampliou consideravelmente normas sobre direitos sociais 

- Arts. 7º a 13 totalizam .lJ.. dis posições. 
b) Caracterização ampla intervenção do EstadJ nas relações 

de trabalho 

c) Intervenção básica ainda necessária = país desigualmen

te desenvolvido 

1) Históricamente e nos regimes democráticos : interven 
ção se reduz na razão »mkrsa do fortalecimento da or 
ganização sindical. Suplementação pelos instrumentos 

da negociação coletiva. 
2) Países Comunistas = o dirigismo integral da economia 

reduz o espaço da negociação coletiva. 

111 - Proteção contra a •d~e•s~~-~da arbitrária (Art. 8º, I) 

a) ~ 5om plementar com indenização, além de outros direi

tos. Qis p+ transitória = 40% sobre o FGTS 
b) Despedida arbitrária envolve sua justa causa. Conceito 

da OIT : arbitrária = ato faltoso, incapacidade não tran_. ...... 
sitória, velhice amparada pe l a P.S., necessidade redu-
ção do pessoal por motivo tecnológico, estrutural ou 
econômico-financeiro. Regras especiais para os casos de 

- , - ..L .! . -
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c) Re&~ = indeniza ão. E os outros direitos ? - --Reintegração em caso de estabilidade condicionada di-

rigente sindical, membro de CIPA, gestante, diretor de 

cooperativa de empregados da empresa, Juiz ou Vogal da 

J . T . 

IV - Piso salarial (Art. 8º, V) -
a) Denominou de piso o que conceituou como salário Rrofis

sional. Este é que depende da extensão e complexidade 

do trabalho. 
b) Matéria de neg. cal., que pode atender a aspectos só__ ._ .... ._ 

cio-econômicos regionais. A lei é geral e de aplicação 

ao território nacional. 

v - Dura ão do trabalho = 44 horas semanais (Art. 8º, XII) e __ .... ___ __... ._ 
jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamen-....- --- --- ... __ _ 
to (Art. 8º, XIII) -
a) 40 horas = meta a ser alcançada gor etapas of. desenvol 

vimento econômico nacional (Recom. 116/61) 

- Américas Central e do sul ------48 hs 18 países 

44 hs 04 países 

40 hs 03 países 

39 hs 01 país (Granada) 

b) Inconveniência regra constitucional absoluta : safra 

c) Turnos de revezamento = matéria de convenção ou acordo ------coletivo : prejuízo à e~~nomia nacional (Provável supre~ 
são) 

VI - L~i•c•e•n._a. à gestante (120 dias) e ao pai (8 dias) (Art. 8º - - ------XVII) 

a) Gestante = já regulamentada em lei - Realmente pela Pre ---- ... ........- -
vidência Social. 

b) Pai da criança= de penderá de lei (se mantida). ônus in ... ----comum (Dinamarca) 



b) trabalho urbano : 
1) 5 anos no curso da relação de emprego; ------2) 2 anos após extinta essa relação l cnf~oc) -------c) trabalho rural = só 2 anos após cessar o emprego. 

VIII - Organização sindical (Art. 10) 

a) Liberdade ou autonomia sindical? Unidade compulsória e -tributo obrigatório - Convenção OIT-87 
b) Estatutos = elaboração s~rq interferência do Poder Pú

blico 
1) objetivos (§ 3º) 

2) ó_r.g_ã.os e composição - regras de funci q nam~o 
- 1 -3) eleicões sindicais (Recurso para o Judiciário - Art. - -6º, § 3º) 

4) registro cartorial no órgão previsto em lei, que po

derá denegar~registro (omissões fundamentais, obj~ 
b 

tivos não-sindicais, violação do princípio da legal! 
dade), mas não modificar os estatutos. -c) Representação profissional ~econômica 

1) unidade sindical ob · atória por cate oria (§ 2º) 

- Liberdade sindical , = pluralidade, por categJria, 

profissão, ofício ou empresa. 

- En~ uadramento prévio imprescindível. Quem o apro
• vará : administração pública ou colégio sindical? 

2) Base territorial = estatutos, não inferior ao muni__.. 
cípio. 

3) Conflitos inevitáveis resultantes da unidade compul

sória e da base territorial facultativa = Poder Ju--. 
diciário (Art. 6º, § 3º); mas nada impedirá a media--ção de um órgão sindical instituido pelas confedera-....., 
ções ou no âmbito de cada uma. 

d) S&ntribuiçj o §jp dical~a cate oria (§ 4º) 
1) Poder tributário, sem prejuízo da arrecadação da con 

...... b ----tribuição anual compulsória prevista na Constituição -e regulada em lei. 
- poder inerente ao sindicalismo comparativo italia

no !!! Sem fato geradQr, nem periodicidade !!! ---- - -. 2) Intenção = legitimar o "desconto assistencial". Mas 
a chamada "quota de solidariedade" decorre de conven -----



.. 

e) Estabilidade do dirigente sindical = do registro até 

ano após o término do mandato (§ 9). 

IX - Greve (Art. 11) -
a) Sindicato decide oportunidade e interesse a defender -------(ob jeto da reivindicação). 

b) Lei poderá definir serviços e atividades essenciais, - --

. 4. 

para que sejam atendidas as necessidades inadiáveis da 

comunidade (§ 1); mas não po~erá proibir a greve. Ser-
~ 

vidor público civil= depende de lei (Art. 45, § 6º). -c) Lei relacionará os abusos penalizáveis (§ 2º) = ocupa--ção de estabelecimento, agressões, piquetes obstativos, 

não atendimento às necessidades inadiáveis da comunida

de. 
d) Greve não é direito absoluto (equívoco que se generali------sa no Brasil) : 

-Pacto da ONU (1966) 

- OIT - Comitê de Liberdade Sindical = verbetes 372, 

394, 434 e 496. 

O quadro atual das relações coletivas de trabalho, 
minado pelos efeitos da inflação incontrolável e da recessão, 

e hoje caracterizado pela erosão da ordem jurídica, aQertamen

te se agravará se o 2º turno de votação da Assembléia Nacional 
Constituinte mantiver as normas adotadas sobre a organização 

sindical e o direito de greve. 
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11 SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTI 
DE EXECUTIVOS PARA DIRIGENTES 

DE FILIADAS 
·SEDEX· 

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

NO BRASIL 

- ROTEIRO -

~ Arnaldo Sussekind 



1. 

2. 

NOÇÕES GERAIS DA LEGISLAÇÃu ~ !]A:SALEO liQ. BRASIL 

Característica fundament al 

- Inte~encionismo básico. 

Conceitos cardiais 

2.1 - Trabalho - energia humana com fim produtivo. 

Trabalhador nacional ou estrangeiro; técnico, manual ou in 

telectual. 

2.2 - Trabalhador (autônomo (por conta prÓpria 
(avulso 

2. 3 -· Empregado 
(Art.3 2 ) 

2.4 - empregador 
Art.2º) 

(empregado 

(prestação_pessoal 
(serviço nao eventual 
(salário 
depend;ncia (subord)nação jurídica) 

(despersonalização 
(risco do empreendimento 

( d.ireti vo 
(poder de comando (hierárquico 

(ou disciplinar ·· 
- Emprêsa ou entidade equiparável 

3. Salário -3.1 - Remuneraçao e salário 

3.2 - Eleme~ integrantes 
do salário (Arts. 457 
e458) 

(parte fixa_(por tempo ou serviço) 
(gratifj,.caçoes legais ou ajustadas 
(comissoes e percentagens 
(utilidades retributivas ~ 

( a judas de custo 
3.3- Elementos~ integr~-(diárias inferiores a 5o% do salário 

tes (Arts. 457 e 458) di~ _ 
(premies de incentivo nao remunerató 
rios do trabalho 

(utilidades não retributivas 
(salário-família. 

-3.4 - Remuneraçao (gorjetas 1 .\oi\~.M..Q. (P., ~~~~. 
- -parcelas nao 

salariais (adicionais compulsórios 

3.5 - Limites imperativos (salário mínimo 

3.6 

(salário profissional 
(re ajustam~ntos coletivos 
( equj paraçao salarial 
(adicionais compulsórios. 

3. 5.1 - Adicionais compulsórios (extraordinário 
(noturno _ 

Proteção I 

( deslocaçao 
(insalubre (ou de perioul~ 

sidade. 

( irredutibilidade 
( inalterabilidade 
( integralidade (descontos) 
( impenhorabilidade 



3.8 - Prescriç;;l 
-2-,.. 

bienal, de cada prestaça.o. 

Duraçao do trabalho 

4.1 - Normas gerais 
to<tG-......... -t-~'f .......... 

(jornada e intervalos lfó.~.(!C(~?r-6~~) 
(trabalho extraordinário {;te~; ~s-% ~ ~í..Q) 
(trabalho noturno (?.e!;/ 

4.2 - Normas especiais >mulheres \.~~~~= ~-(;JO{{-~.~~ 
~menores ) F~~. 
(atividades profissionais regulamentadas 

Repouso semanal ~ EE! feriados 

5.1 - Repouso semm1al (preferência - domingos 
(trabalho contínuo - outro· dia 
(remuneração - assiduidade e pontualidade 

5.2 -Feriados (civis - 1.1, g1.4, 1.5, 7.9, 15.11, 25.12 e 

6. Fériàs anuais 

eleiçoes gerais 
(religiosas - 4~ incluída a sexta-feira da Pai 

xao - município 
(trabalho contínuo - folga em outro dia ou sa

lário dobrado 
(remuneração - pontualidade e assiduidade 

6.1 -Período aquisitivo (doze meses ~o contrato 
(fatos que nao o interrompem (Art.l34) 
(fato s que o extinguem (Art.l33) 

6.2 - Periodo de gôzo (proporcionalidade (Art,l32) 
(dias úteis + compulsórios 
(faltas legais e faltas justificáveis 
(época 

6.3 Remuneração • normal 

6.4 - Não concedidas • indenizaç~o em dôbra 

6.5 Extinção~ rescisão (menps de um ano: término ou despedi 
da inj~ta = 1/12-

da ;remuneração de 20 dias por mês 
tr~balhado; até 6 faltas 

(durante o periodo para concessão = 
indenização simples f~ ~~ .....M~~ c~ 

(após êsse periodo = indenização em ~ cil6 ..Q.w/ · 

dôbro. A,~ 

7. Suspensão, interrupçã.o e alteração 

7.1- Suspensão (serviço militar 
(encargo público civil 
(mandato sindical (e/licença) 
( auxi:l'Lo -.doença 
(aposentadoria por invalidez (até 5 anos) 

7.1.1- não conta tempo (salvo serviço militar) e não paga 
salário; retôrno com as vantagens da categoria. 

7.2 - Interrupção (ausências legais --~- 4.+3 (~/ 
(salário-doença 
(acidente do trabalho 
(repousos compulsórios 
(paralizaçã.o da emprêsa 
(licenças remuneradas 

7.2.1 --cf nta o tempoAe paga o salário. 

7.3- Alteraçao (mútuo acordo 
(sem prejuizo do trabalhador (presunção de co~ 

cão) 



8. Cessação da relação do emprêgo 

8.1 - Extinção (fim natural = contrato a prazo 
(morte do empregado 

-3-

(e:x:tinção da emprêsa :por fôrça maior ou morte do 
empregador(~ f--~ t:...(~ oli'J ~~J 

8 .2 - Dissolução (distrato (ac6rdo) 
(re~cisão unilateral 
(resolução judicial 

8.3 - Rescisão (ato do empregador 
(ou resilição) 

(ato do empregado 

(direto 
(indireto 

(direto 
(indireto 

I 
justo 
injusto 

-aposentadoria 
definitiva 

8.4 - Aviso prévio - até um ano e semanalista = 8 dias; demais= 
30. 

8. 5 - Indenização ( cont. a ;>razo = me~e.de dos saláEios 
(çont, sjprazo = ma1or remuneraçao e :proporcio
nal. 

8.5 .1 - Fôrça maior e culpa recíproca = metade. Aposenta -
do ria com:puls6ria = idem. 

8.6 - Justas causas (despedida direta = art.482 
(despedida indireta = art .483 

8.7 -Quitação aeaistida - Lei 4.066 

9. Estabilidade (legal = 10 anos, salvo optante 
(contratual = livre 
(sindical 

9.1 - Cargo i2, confiança~ interinidade~ fraude ;:: ~ ~~o~. 

9.2 - Resolução (falta grave - autorização da JT 

9.3 - Distrato = assistência ao art.500; indenização acordada. 

9.4 - E:x:tinção (morte do empregado 
(extinção da em:prêsa, 
estabelecimento ou 
atividade 

(e/fôrça maior = 
( 
( s/f6rça maior 

ind. sim-
ples 

ind. em 
dôbro 

9.5 - Rescisão decorrente de a:ponsetadoria = sem indenização sal
vo a com:puls6ria, :por velhice (indenização simples). 

10. Sindicalização 

10.1 - Direito • independente da natureza da atividade do empre
gador ( ~ M. 't~). 

- Liberdade de constituição, ingresso e permanência. 

10.2 - Princípios fundamentais (unidade sindical 
(representação legal 
(enquadramento pré-estabelecido 
(contribuição sindical 

11. Fundo ~Garantia do Tempo de Serviço 

11.1 - Natureza jurfdica = teoria do crédito 

11.2 - Regime opcional, que vigora paralelamente ao estatuído na 
CLT (Caps. V e VII do Tit.V). 

11.3 - Campo de aplicação = emprêsas sujeitas à CLT. 

11.4 - Opção do 
empregado 

(declaração escrita e anotada (Arts. 3a e 4g) 
(prazo: 365 da vigência do nôvo regime ( 31.12. 67) 

ou da admissão; ap6s o que, s6 na JT, 
(retratação: na JT~ nos doze meses seguintes. des 



.,. 

11.5 - Dep6sitos do 
empregador 

-4-
(valor: 8% s/a remuneração do mês anterior, 

excluídas ns pnrc~lns não snlnri -
ais .dos Arts. 457 e 458. 

(incidênci a. a r orJUneraçno de optante ou não, 
e~igível nos casos de interru.P_ 
çno reuunernda e de serviço ni 
li tar. 

(bnncoa es côlha do eupregnd.or, desde que en 
convênio coo o BHR e c/ o..gênci.Mo
co..l elo estabelecinento a que se Vi,!! 
culnr o eopregndo ou nas proxinido..
des. 

11.6 - Cont as vinculadas (opt ante 
eo nooe 

= en seu nooe I .,não o~t.nnte . -= 
da.· eqprêso., r:w.~.::i.ndi viduàlizada 
de eoprêgo pelo optante= trnns ( r.mdnnç n 

ferênci n dn conta, se nno ti 
ver sido levnntndn , contando 
se juros e correção segundo
o nrt.20. 

(escôlhn de nôvo Bunco: aviso de 90 
dias 

(extrnt~ anual ( nrt.l4) ~19~-
( nnotnçno na CP ( nrt .16) : ~1!0 ~~\lJ)~. 
(juros (arts. 18 e 20 ) 
(correção trioestrn1 ( nrt.19) 

11.7 -Optante= cessação da relnçno de eopr~. 

11.7 .1 - Rescisão ser..1 justa caus a pelo eoprego.dor ou cou 
justa causa pelo eLipregud.o ou extinção da eoprêsn1 
est nbelecinento ou atividades 

levnntnr.;ento dos valores dos depósitos, coo CO!_ 

r eço..o e juros! acrescido o total de 1o%, rec2lhi 
dos pe1n eopresn no Banco nu dutn du rescisuo ' 
(salvo se depender de decisão da JT). Nos cu -
sos de culpa reciproco.. e de fÔrça ouior, a pen~ 
lida.de é de 5% : 

11.7. 2 - Térnino de contrato n prazo, uposenta.doriu ou 
norte: 

levuntuoento (no caso de norte, pelos beneficif 
rios d~ PS, eu partes iguais) dos depósitos, coo 
correçuo e juros. 

11.7.3- Despedida espontânea, seo justa causa, pelo eopr~ 
gado a 

.... 1evuntnoento dos depósitos, co:::1 correção e ju 
ros, sujeito às condiçÕes do urt.25. 

11.7.4 - Res cis no ~ justa causa por ato do eopregndor: 

levunt~Jento dos depósitos, revertendo os juros 
e correça.o pura O FGTS, sujeito Õ..s condiçÕes do 
nrt.25. 

11.7.5- Rescisão de contrato~ prazo, seo justa causa, un 
tes do tér1:1ino previsto, pelo enpregudora 

11.7. 6 -

,... coopleuentução, se necessário, dos depósitos, t 

uté o valor do.. ind enizaç ão estntuidn no nrt.419 

lrndenizuçâ:o pelo t eopo de serviço anterior ]! .2E -
&no: s~nente nas hipótese de rescisno indenizada 
eo fase dn CLT e dn LOPS: 

r u;. __ nês por ano anterior 
túveis nessa dntn; 

' -a opçao, para as nuo es 

dois neses por uno anterior à opção, para os es 
t6.veis nessa datn; 



,. ) 
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depósito dessa indenização no ato da resci -
süo, salvo se depender de decisão da JT ou a 
eoprêsa tiver integralizado o depósito pelo 
teupo anterior, calculado o seu valor na da
tu da coL:pleDentação (Art.32). 

11.7.7- Prova dos eventos deteroinantes da rescisão ou 
extinção (Art.24): 

declaração da enprêsa (confissão), contrato 
a prazo ou anotação do prazo nu CT, ofício 1 

do l'HPS e pedido de dispensa nediante: ofí -
cio ?-o lfl'PS, ~entença j,rrecorrível da JT ou 
ãrvará judicial (Art.27) 

11,7.8- Levantru~ento dos depósitos: 

aposentadoria e norte = conta total 

- denais casos = período atinente à enprêsa on 
de se deu a rescisão ou extinção do contratõ, 
sujeitando-se as parcelas anteriores às con
diçÕes do Art.25. 

11.7. 9 - SituaçÕes .especiais : 

deseoprêgo = 2/3 da renuneraçâo, nensalnen -
te, até o lioite dos depósitos ou oferecioen 
to de euprêgo pelo Dlmo; -

lev~taoento na vigência do contrato = aqui
siçao de ooradia, necessidade grave e preoen 
te ou doença, con as restriçÕes do Art.25. -

- nenores de 18 anos = assistência do resp~n~~ 
vel legal: -- ----

11.8 - não optante = cassação da relação de eoprêgo. 

11.8.1 - Er.1pregado coo oenos de ~ ano, dl.:spensado con 
just~causa1 que ped~ dispensa, fôr aposentado ou 
oorr = de~ósitos reverten para o FGTS. 

11.8. 2 - Enpregado cou nenos de ~ ~' dispensado seo 
justa causa, por téruino de contrato a prazo ou 
por extinçao da eoprêsa, estabelecioento ou ati
vidade = levantanento dos depósitos, coD corre -
çno e juros (seu penalidade de 10 ou 5%) 

11.8. 3 - Bnpregado ~ müs ~ .!!S ~~ 

sendo devida indenização pelo regine da CLT = 
enprêsa levanta os depósitos, conplenentando -
a, se fôr o caso, nediante prova da quitação 
assistida ou da sentença irrecorrível da JT. 

não sendo devida indenização ou havendo saldo, 
a eoprêsa levanta os depósitos ou o saldo, me
diante ofício do lli~PS, eo virtude der 

a) pedido de dispensa do eopregado, assistido 
nos têrnos da Lei 4.066; 

b) sentença irrecorrível da JT; 
c) fluência da prescrição (2 anos); 
d) fin do contrato a prazo, aposentadoria de ini 

ciativa do enpregado ou norte (O Regul. é o -
nisso nesta parte) • 

11.9 - DDpregado estável~ 14.9,66 

11.9.1 -Rescisão por acôrdo, de optante ou não, assisti
do na foroa do art.SOO, coo indenização oínioa 1 

de 6ofo. Se fôr optante, poderá levantar os depô 
sitos, seo as restriçÕes do art.25. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITO 
CONSTITUCIONAL DO TRABALHO 

EMATRA -JULH0/99- Arnaldo Süssekind-

I- CONSTITUIÇÃO DE 1988 --------- - ,.. 
A- Aspectos negativos: 

- Dualidade doutrinária 

- Parlamentarismo - Presidencialismo 

- B ~Aspectos positivos: 

Direitos sociais-trabalhistas - Título Dos Direitos e 

Garantias fundamentais 

- Elenco desses direitos, complementado por tratados 

ratificados= impossível abolir por emenda (Art. 60, § 4° ) 

- C -Ameaça proposta FI RJAN 

U - PODER CONSTITUiNTE E CLÁUSULAS PÉTREAS -
- A- Pre · meu livro novo: ----

"Afigura-se-nos que o Congresso Nacional não poderá, por 

meio de emendas, abolir "direitos e garantias 

individuais"(art. 60, § 4°, n. IV), entre os quais se inserem 

os direitos sociais elencados no art. 7°, do Título 11 (Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais) da nossa Lei Maior. 

Como se sabe, o Poder Constituinte originário n-o se -
confun com ..2 derivado, que há de ser exercido , 
estritamente nos termos permitidos pelo ordenamento 

jurídico fundamental; isto é, de acordo com os 

procedimentos, prazos, condições e limitações 

estabelecidos na delegação consubstanciada no texto 

original. Na advertência do eminente professor Manuel 



• .. 

Gonçalves Ferreira Filho: "a mudança contra a 

Constituição é revolução, que somente o Poder originário 

pode efetuar". E sublinha que, além das limitações 

circunstanciais e temporais, vigoram as materiais, que 

"excluem da mudança determinados pontos, os quais, 

assim intocáveis, se tornam o "cerne fixo"; o núcleo 

fundamental , as cláusulas pétreas da Constituição" 

("Poder Constituinte e Direito Adquirido", in "Revista de 

Direito Administrativo. 210/97, Rio, FGV-Renovar, pág. 3). 

O Poder Constituinte ori inário se caracteriza pela 

ruptura da ordem jurídica anterior visando a implementar -------um novo ordenamento político-jurídico; o derivado objetiva 

a revisão do texto original ou a emenda de algumas de 

suas normas, não podendo, obviamente, exceder a 

autorização contida no texto genuíno que o instituiu. 

Aliás, seria ilógico, senão paradoxal, que o Poder 

Constituinte originário facultasse a reforma das 

instituições que ele considerou f~ndamentais para a 

organização do Estado de direito. Daí as limitações 

formais ou materiais, ex licitas ou im lícitas, entre as -
quais estão as chamadas cláusulas pétreas" ("Direito 

Constitucional do Trabalho", Rio, Renovar, 1999, págs. XIV e 

XV) 

Como bem assinalou o ilustre DESEMBARGADOR 

FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, "no afã de resguardar o -
princípio da dignidade da pessoa humana, o texto 

constitucional estabelece o primado dos direitos 

fundamentais, ao consagrar, em seus primeiros capítulos, um 

2 



avançado elenco de direitos e garantias individuais, alçando

lhes ao patamar de cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4°, 

inciso IV" ("Direitos fundamentais na Constituição de 88" in 

"Tribunal da magistratura, outubro de 1998, pág.391 ). E, consoante 

assevera o douto professor cearense Paulo Benevides, 

"em obediência aos princípios fundamentais que 

emergem do Título 11 da Lei Maior, faz-se mister, em 

boa doutrina, interpretar a garantia dos direitos sociais 

como cláusula pétrea e matéria que requer, ao mesmo 

passo, em entendimento adequado dos direitos e 

garantias individuais do art. 60" ("Curso de Direito 

Constitucional", SP. Ed. Malheiros, 1997, pág. 594). 

Aduz o ilustre lente da Universidade Federal do Ceará: 

"tanto a lei ordinária como a emenda à Constituição 

que afetarem, abolirem ou suprimirem a essência 

protetora dos direitos sociais, jacentes na índole, 

espírito e natureza de nosso ordenamento maior, 

padecem irremissivelmente da eiva da 

inconstitucionalidade, e como inconstitucional devem 

ser declaradas por juizes e tribunais, que so assim 

farão, qual lhes incumbe, a guarda bem sucedida e 

eficaz da Constituição". 

Cumpre ponderar, todavia, que, se os direitos e garantias --------
individuais de índole social-trabalhista, constantes do art. 7° da Lex - -

Fundamentalis, ~ rtodem ~ abolidos por emenda constitucional, 

certo é que não será defeso ao Congresso nacional alterar a 
~ 

redação das respectivas normas, desdfL que ~ modifigue .ã. sua --.. 
essência de forma a tornar inviável o exercício dos direitos ou a 
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preservação das garantias constitucionais estatuídos no dispositivo 

emendado. 

Na sentença do grande mestre HANS KELSEN, 

"é juridicamente impossível a reforma de uma Constituição 

ou preceito constitucional declarado irreformável" ("Teoria 

General del Estado", Madrid, Ed. Labor, 1934, pág. 332). 

CARL SCHMTT e RECASENS SICHES chegam a 

sustentar que só o poder originário é poder constituinte, eis que o 

poder de reformar o texto genuíno retira sua força da própria 

Constituição e, por isso, está limitado pelo que nela se contém. 

111- TRATADOS SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Seguindo a tendência de dar aos tratados internacionais 

sobre direitos fundamentais do homem hierarquia superior a das 

leis ordinárias, o § 2° do art. 5° da Carta Magna de 88 preceituou ----- ------
que esses tratados, entre os quais se incluem as convenções da 

OIT, complementam o elenco <L direitos fundamentais 
~ -~ . 

considerados cláusulas pétreas pelo § 4 o do art. 60. Prescreve 

aquele parágrafo: 

" 2°. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte." 

Conforme acentuou o douto Ministro SEPUL VEDA PERTENCE no 

judicioso voto acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, 

"parece inquestionável - e sobre isso não houve 

controvérsia na ADin 1480 - que os direitos sociais dos 

trabalhadores, enunciados no art. 7° da Constituição, 
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se compreendem entre os direitos e garantias 

constitucionais incluídos no âmbito normativo do art. 

5°, § 2°, de modo a reconhecer alçada constitucional às 

convenções internacionais anteriormente codificadas 

no Brasil" ( Sessão Plenária de 24.09.97 na ADin 1675-1 ). 

Nesse sentido leciona FLAVIA PIOVESAN: 

"A Constituição assume expressamente o conteúdo dos 

direitos constantes dos tratados internacionais dos quais o 

Brasil é parte. Ainda que estes direitos não sejam 

enunciados sob forma de normas constitucionais, mas sob 

a forma de tratados internacionais, a Constituição lhes 

confere o valor jurídico de norma constitucional, já que 

preenchem e complementam o catálogo de direitos 

fundamentais previsto pelo texto constitucional" ("Direitos 

Humanos e o Direito Constitucional Internacional", SP, Max 

Limonad, 28 ed., 1997, pág. 85). 

O mesmo pensamento está explicitado pelos 

internacionalistas ANTONIO AUGUSTO CAN ADO TRINDADE 

("Proteção Internacional dos Direitos humanos", SP, Saraiva, 1991, 

págs. 631/632) e PRISCILA DE PÁDUA MOURÃO (Revista - ----
"Consulex" no 26, Brasília, 1999, págs. 39/40). Da mesma forma 

me pronunciei no trabalho atinente à inconstitucionalidade da 

Emenda Constitucional no 20, de 1998, no que tange à limitação do 

pagamento do salário-maternidade pelo INSS, sendo que a 

Colenda Suprema Corte, liminarmente e por unanimidade, acolheu 

a ADIN no 619/98, para declarar inexistente o limite. 

IV- PRINCÍPIOS IMUTÁVEIS 
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I 

A Constituição brasileira de 1988 não revelou 

expressamente os princípios informadores do Direito do Trabalho, 

tal como procedeu em relação à seguridade social (art. 194) e a 

outros títulos. Mas inquestionavelmente, há princípios explicitados 

ou cWduzidos que são aplicáveis às relações de trabalho. E, -
conforme assinalou CELSO RIBEIRO BASTOS, 

"se houver rigor em extrair-se as consequencias implícitas 

de todos os artigos que explicitamente a Constituição 

encerra, certamente será possível emprestar força a um rol 

de direitos não expressos. É uma questão de coragem 

hermenêutica e de coerência com a aceitação dos 

princípios" ("Comentários à Constituição do Brasil", SP, 

Saraiva, 1989, vol. 11, pág. 395). 

O art. 1 o, ao enunciar os fundamentos da República Federativa do - - ....._. 
Brasil, referiu, como princípios imutáveis: 

"111 - a dignidade do ser humano; 

IV- os valores sociais do trabalho". -------
Destarte, os instrumentos normativos que incidem sobre as 

relações de trabalho devem visar, sempre que pertinente, a 

prevalência dos valores sociais do trabalho. E a dignidade do 

trabalhador, como ser humano, deve ter profunda ressonância na 

interpretação e aplicação das normas legais e das condições 

contratuais de trabalho. O respeito à dignidade do trabalhador se 

insere na categoria dos direitos que PONTES DE MIRANDA ----
denomina de supraestatais e que a Igreja Católica inclui no elenco 

dos direitos naturpis, cuja observância não deve depender da 

vigência de tratados internacionais ou leis nacionais. No Brasil, ele -- -
está ezpresso Qê 12L. Maior.. tal como na Constituição alemã do 
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após guerra, ao afirmar, logo no seu art. 1 o, que "a dignidade do 

homem é inviolável" - preceito que levou os intérpretes a 

concluírem pela inconstitucionalidade de disposição legal ou ato 

administrativo que o afrontar. 

Por conseguinte, além da inderrogabilidade das normas 

constitucionais referente aos direitos e garantias individuais de 

caráter fundamental e das que as complementam, inseridas em 

tratados ratificados pelo Brasil, ~oder constituinte derivado 

também não ROderá abolir, ou modificar em sua essência, os - ........ 
Qrincípios constitucionais alusivos aos direitos humanos, 

explicitados ou deduzidos do texto originário. 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As escolas de Magistratura vêm empreendendo, com 

significativo êxito, cursos de iniciação à atividade jurisdicional e de 

aperfeiçoamento de novos magistrados. Todavia, como bem 

ponderou o Professor XIMENES ROCHA, na magistral conferência 

proferida no Curso de Direitos Fundamentais realizado São Paulo, 

em abril de 1998, essas instituições devem visar a todos os 

integrantes dos respectivos quadros, procurando afastar nas suas 

consciências jurídicas a "idéia anacrônica de que ao Juiz o que 

mais interessa é um bom conhecimento das regras processuais( ... ) 

de modo a torná-lo um verdadeiro realizador do direito e da Justiça, 

e não um autômato aplicador da lei, proibido a interpretá-la". A 

verdade é que "muitas vezes, os nossos juizes procuram interpretar 

as regras e os princípios da Constituição em função da lei ordinária, 

quando deveria ser exatamente o inverso: a Lei Suprema é que 

deve servir de guia para a interpretação e aplicação das demais 

normas do ordenaf11ento jurídico" (trab. cit. , págs. 393/394 ). 
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1 - Constitui ão = redução do salário e 

flexibilização da jornada (Art. 7°, VI, XIII e XIV) e 

acabou com a estabilidade no emprego, salvo 

exceções - direito potestativo (FGTS); 

2- Período de flexibilização: 

a)Banco de horas (1998); 

b)- Contrato de trabalho provisório 

e/ampla redução de direitos (1998); 

c)- Trabalho a tempo parcial (1998); 

d) - Suspensão contratual por 2 a 5 meses, c) 

programa de formação profissional (1999). 

V - R LEXOS D~ GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA 
a 

NAS RELA ÕES DE TRABALHO ,.. ___ ___ 
A - Causas = revolução tecnológica + fim da 

guerra fria (implosão do império soviético); 
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B - lncrem~nto da concorrência mundial entre rn --.. 
países e empresas = redução dos custos da 

produção de bens e serviços: 

1 - Europa (maioria) = trabalho partilhado, 

intermitente, a tempo parcial, a prazo 

determinado, além de jornadas flexíveis e 

legislação especial para pequenas empresas = 

não reduziu direitos. 

2 - ao aumento da visa --
produtividade para reduzir os custos - OIT = 

41,5°/o da PEA européia conservam o emprego 

por mais de 10 anos. A cada novo ano a 

produtividade aumenta O, 16°/o até nos 7 anos, 

quando e~taciona (Conf. de 2003 - Genebra). 

3- A , · I a Latina_(maioria) = visa a redução 

dos cust , s da mão-de-obra, pela precarização 

dos direi~os do trabalhador. 

8 



4- sia (maioria) = produtividade e não adoção 

de leis trabalhistas. r 

BRASIL 

·· B - 11 ,4°/o no nível de obreza (-US$ 2 por dia), 
' J 

, 9,9°/o no nível de miséria (US$ 1 por dia) (IBGE "O 
" 
• Globode7.7.~~'% )a-~~0~ 

C-Apena~=~~~d;:.:e:...;s;:J.iWIU~IIIWII~s (IPEA) 

- 1970 - 52,6°/o 

- 1990 - 45,0°/o 

- 2000 - 43,2°/o ("O Globo de 3.8.03) 

VIl - PRETEXTOS INVOCADOS PELOS NEOLIBERAIS - -· 
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II CONGRESSO GOIA1IO DE DIREITO DO TRABALHO 
E PROCESSO DO TRABALHO (Junho 93) 

REFLEXÕES SOBRE .E_ DIREITO DO ~TRA~*"*"'~O. NA ATUALIDADE 

porl Arnaldo Sussekind 

O = C USAS E COROLÁRIOS 

1) cho~e petrolÍfer2 
2) leração da implantação de novas tecnologias,sobretudo -na informática. Robotização em 1989: 

a) Japão=141.000 robÔs 
'-

b)EEUU = 29.000 " 
c) R.F.da Ale~an a = 14.900 

d) Itália = 6.600 

e) França = 6.577 
f) Grã-Breta~a = 4.303. 

39 Crise econpmica mundial 
a)Grandes e médias empresas = redução do pessoal -------b)pequenas e microempresas = dificuldades yecnologia sofisticada. 

~ Concorrência difÍcil = extinção. h 

c)Desemprego ~ral = 1 bilhão e 200 mil~~vos empregos até ano 
2.000 ou 1/4 da população mundial sem emprego. 

:8 - FLEXIBILIZAÇÃO :riAS RELAC0ES j)E T!ABAL!!_O 

't) rada n,a Europa Ocidental = 
Orlando Teixeir~ da Costa ~princÍpios da razoabilidade e da 

diferenciaçao - LER - .. f 
3 ""J avillier =] tipos ~ 

0

lim~es - LER~ -.2_ 

~) Fenda no princÍpio da inderrogabiJidede das normas de ordem 
pÚblica - Da! tut;ia sindical . -

5) Situação no ~SIL 
a)Const.88,a~t.72 =redução salarial(IV) ,compensação jornadas -(XIII) e turnos de revezamento (XIV). 
b)~ pode ampliar c __ a_s_o_s. 1mas deve limitar seus efeitos. 

c)1lteracões contratuais ~inovaçÕes tecnolÓgicas. 

C - COROLÁRIOS ~ ~EXIBILIZAÇÃO = favorecidos pela queda do império 
soviético e da afirmação da economia de mercado: 

1~ceirização (Palestras de Romita e Alice Monteiro de Barros) 

2) M • In/ tA d t -~espaço~ ~normas au unomas,me ian e reduçao das hete-
,. 

ronomas 



f • 

I 

- 2 -
a)Intervenciohismo básico do Estado = normas gerais 
b)Risco volta mos panorama fim sec.XVIII e InÍcio sec.XIX = mi

séria res tante das revoluções industria e francesa. 

3) Reação = DIRE~TO ALTERNATIVO :apenas nova escola de hermenêutica. 

Não pode tr contra a lei e o sistema no qual ela se insere. 

D - DIREITO DO TRAB LHO = nasceu,é e será intervenci0nista p/ limitar - da vontade dos contratantes e evitar exploração. 

1) Intervenção r duz-se na razão inversa do fortalecimento dmsindi-
1 --catos,em termos nacionais. 

2) Sindicato !o~te : espÍrito sindical - concentração operária - in
dustrial~ açao • 

. I -E - BRASIL= des~gu~lmente desenvolvido,onde regioes •••••••••••••• 

1) Intervencionibmo básico suplementado por negociação coletiva 

a)novo Til.VI I CLT (meu) descorporativo~ontrato coletivo e in-- -sinuou auto-regulamentação da participação nos lucros e cria-

ção comissõ~s mistas de consulta e colaboração (art 1621).Mas ... 

2) Comissão ~ "~odenoização" (Collor) - Art.1•- LER - '1" 
a)Inversão hi~rar uia fontes de Direito ~ 
b)Abandono do princÍpio da norma mais favorá~el ao trabalhador 

-La Cueva é Pl: Rodrfguez) - iFi: -~ 
c)Projeto relaçÕes coletiva~ = incons~ional. 
d)Contrato co ' eti o de trabalho previsto = substituiria legisla

dores ele ' tos por assembléias sindicais .Corporatiyismo ••• ~ 
3)uiDiferença ehtre o ''tal"contrato e o Acuerd~-marco confe~ral

4

e 
o "Protocflo de negociação articulada",da Itália,que foi im
plodindo a partir de fins de 1969. 

) 
.... • I A #W """ #V 4 Oónveniencia 'Convenio-padrao" no aJpbito das confederaçoes de ra-

... ... 
mo econo ico,com parametros como o da Espanha. 

a) Aspecto da macro-economia . 

b) EstatÍstic s brasileiras - .Ell\.,:6.... 
5) Pergueto:numj pais desigualmente desenvolvido ,com regiÕes despro

vidas ~e sin :catos cap~zes de neutralizar o po~er econÔmico em
presar1al,se a aconselhavel romper com a tradiçao jurÍdiea,a fim 
de que os in trumentos da negociação coletiva,ao invés de suple
mentarem a 1 i,a suestituam ? 

II - INTEGRAÇÃO ~ RABALHADORES JLi_ ~ DJ.. EMPREw' (AntÔnio Álvares 
da Silva) 

, - ... A- Empresas~ gr hde~ medio port~=co-gestao,comite de empresa ou/e 
de estabelecim to,comissão de consulta e colaboração ou paritá
ria de concili ção,comissão de segurança e higiene do trabalho ou 
de prevenção de acidentes,delegado sindical ou representante do 
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pessoal. 

1) Or ganização ocial da empresa - fim do absolutismo do empregador. --
2) OIT = Recom.135/71 (Representantes dos trabalhadores na empresa) - e Recom.166/71 (s/ despedida- procedimentos prévios de con-

c;~iação na empresa). 

-Reserva !sindical (exs:I~ália e Espanha) 

B - BRASIL = Urge ~omissões Paritárias- dJL Conciliação 

1)Hipertrofia da Justiça do Trabalho - 1991: 
6rgaÕ Recebidos Jijlgados 

JCJ 1.496.896 1.263.492 

149.217 TRT 

TST 

211.222 

22.039 24.713 (1992=28.450) 
, 

2) Anteprojetos Academia e Colegio de Pres.e Corregedores. 

3) ~obrigando empresas ~Ü 100 empregados 

-Menos ~ 1~= audiência prévia c/ os vogais da JCJ. 

III - TRABALHO A TEMP PARCIAL --------
A - Evolução nos :los 80 

1) Trabalh~ore c/ encargos familiares ou de estudos ---- - _,...----2) Maior oport idade de empregos 
• .. 

B - OIT =Conferenc~a 93 (hoje) = dupla discussã9 p/ disciplinar a 
questão pOr fonv.ou reeom. 

C- Rapport OIT (V-1,de 1993): 

1) Trabalhadorei.!.... teml!o parcial(prevaiência=mulheres!: 25 a 49): 

a) Holanda •• 
1 
......... 33% • 

b)Noruega ••••••••••••• 26% 

c) EEUU e Jap-o •••••••• 17% 

2) !:2! setor,no Mercado Comum Europeu: 
a) Comércio serviços T •• 17,5% 

b) AgricultJa .••••••••••• 12,9% 
) 

, CT.f. 
c Industria ••••••••••••• 5,4~ 

D - BRASIL = 14 mi hÕes de desempregados - mulheres c/ dupla jornada 
de t rabalho I jovens sem tempo p/ estudar. 

IV - REVISÃO CONSTITU IONAL -~ 

A I I , , ( - Emenda = 3 5 d s duas Casas,c clausulas petreas art.60) - -
B - Revisão = m~io ia absoluta unicameral - Delegação da Assembléia 

Nacional onstituinte (art.3º do ACDT) 
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C - Conveniencia rever excessos de normas e detalhes. 

D - Organização findiu?- (art . 8!-;- -

1)Rist abelece , em n!vel constitucional , os princÍpios da Carta 
, 

de 1937 = icidade compulsoria por categoria e tributo sin-- I A 

poder tributario anomalo . 

2)Assegurou a autonomia sindical (nºI ) ,mas não a liberdade sin-- -dical (ns . II e IV) -a) Qljl~ dir . comnarado =liberdade dos grupos , dos empresá-
rios e rabalhadores e da associação 

__ _.....,._ -~ a,:ts . 22 e 3º --..x 



I~ "' II FÓRJ BRASILEIRO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
(Gr1 ado-07 a 10 de maio de 1986) 

o Trabalho n! Coastituicão 

I - Objeto: rinoÍpios ~ normas s/ Direito do Traba
~lho q a Assembleia Nac.Consti~inte deve in
serir a futura Constituição. 

A 

II- ?a2~~ rdem economica e social"ou um cap.s/ a 
ordem 'con.e ·outro s/ a ordem social ? 

I a)tradi desde 1934 
b)difere ça entre a de 67 e a Emenda de 69 
c) rinci .. ios iluminam·~~ ~~e 

-in er reta ao das normas eonstit · ci nais 
-elaboifaçao das qoeis !':_ ~a ;i.nterpretacão 

d)propos~a Comi.Espeeial Afonso Arinos;Ord.social 
e) import ncia de proclamar-se aue ~ desenvolvi

mente conomico ~ ~ m!!2 Ef ·a realizaçao da 
·usti social -- - ~ -

f)neeess · dade ~esclarece - e que-ª- liberdade 
de ~~ iativa deve ter como freios a valoriza-__.,.... -- -- ~ ----,:-----, çao do trabalho,a dignidade do trabalhador e 
à fun 6 social da proprieda~p~ ~) 

g)nossa roposta {y .anexo) 

III-Normas onstitucionais 
a'au o-a ~cav s ou de eficácia plena (Dirs.subjJ 
b)~ro aticas ou de eficacia contidà (dirigem

legislador e devem ser flex~veis ~ gerais 
. , . ...... .. ~ IV-Normas a era da ~nformatica:reduçao ae funçoes 

na indus ria ~1W'iQO&--
a)Semana de 44 horas de trabalho,especialmente na 

indust ia e nos:s,erviço 
b)restri ão ao trabalho extraordinário 
c)seguro amplo ~outras medi · c~a_Q. desem
~: erviços de treinamento,reciclagem e re
adapta ão profissional 

V - Trabalh da mulher e do menor 
a~p~r~o~~~-~~~ã~gp trabaih~noturno eu insalubre:só 

a men res de 18 a...'los, de ambos os sexos ..êiva-. - ..-. ___.. .,..---.. --
risto , 

b)estab.lidade estante ate 6 depois da licen--_ça_ -



~ -2-
, c)trabalho -ª- temno arcial p/trabalhadores e/ 

respo sabil~ a. es fam~liares 
'tt"~" d)idade !nima M 14 anos p/ o trabalho (Conv. 
-~- - 138/7 - fls.35/36) 

VI-Garantia contra ã despedida arbitrária 
racasso un verããi da estabil~ a e a 

b)formul alemã - Le isla ao comparada~~~~ec. 
n21 9763 e Conv.158 82 : 

-excl são trabalho-ª razo e cargos de con
fian~a; 

-perfodo de rova de 6 a 12 meses; 
-des~dida socialmente :::1 justa ou c/ motivos 
def mdos {disciplinar,econ-finaneeiro,tec

nolÓg co ou estruturais).Ler art 4Q Conv.1 8 
{flsLw.r - - ~ 1-Cf ·-

c)acopla ao FGTS 
d)à.poio- e quase todos os juristas do trabalho 

e con ressos.Ler conclusao 6ongresso de Bra-
~ -Sl.lia de out.de 84 (fls 39) --~ 8"3 

e )Pr?jetp ~elson Carneiro (I.AE) ~pyojetos d~ 
go ie s : 

VII-Or~aniz cão sindical 
aftêgislaçlo de 3~4~ ainda vigente,c/poucas 

alteraçoes~~ ~~otQ~-~1'f.t 
-unid de sindical com ulsoria,e/ repesentaçao 

le al da categoria; 
-~n u dramento s ndica prefixado 
-trib to sindical 

b)p.a.d.er e tributar "no interesse das categoria-
as pro 1 issionais": 
-un·ão (art.21,§2Q,nQI); 
~~:::;r.>d""""'-'!,.,.-,.,..o e aulica ão pelos sindicatos(art. 

n~) -
cia da Conv.87 da OIT 

-~P~l=ur==a~id7a~ fls.43/44); - ~ 

-estru uraçao espontanea 
-proib ao de contr buiçoes comnulsÓrias(fls.44) 

d)QUota e solidar edade.Posiçao da OIT 
e)nossas proposiçÕes (ler.fls .45/46) 
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;III-Ne oci ão ~ greve 
a)confri os c~o~e~v~o~s~ e trabalho.Ideal:auto-com

posi ão.Pressupostos ara o êxito da negociaçao: 
-sindicàtos fortes X empresas economicamente 

bem estruturadas 
b)Brasil:~esi almente desenvolvido:regiÕes ple

e· desenvolvidas conv vem C/ outras em 
vias e deeenvolvimento e algumas subdesen
volvi as. 

c)concen ração industrial • espÍrito sindical • 
=sindicatos fortes::~ ~"'e>~ . 

d)necessidade ãa J.T.=wr'ªªi!!b§?Ocial 
e)Fases da :r±egociaçao ate o fim da greve: 

-aviso rêvio=negociação direta; 
-greve neg.d retã çu .. c/ mediaÇaq ... 
-malo o da negociaçao=greve ate soluçao rbi-

trad ~decidida ~autoridades adminis
trativas ou judiciarias 

f)Não e direi~absoluto e irrestrito:ler art.8 
'dO P cto .. ( fls.47) .. 

g)Juris denei~ do Comite de Liberdade Sindical 
da OI (ler f±s.48) 

h)Nosào sugestaó ler fls. o~ 
i)Palav s do Papa JÕao Paulo~(fls.48t49). 
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