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19 de Setembro de 1979 . . . . , · . 

"Legislação Trabalhista., 

Palestra do Ministro Arnaldo Sussekind, em 22~08-79 

""Sr. Presidente, senhor~s ~embros do 
Rotary Club do Rio, de .Janetro: 

Corri muita satisfaÇãQ, pela ·segunda vez, 
uso da palavra, •:neste recinto, em palestra 
dedicada a este trl!stjgíoso,1 Clube. 

Como sabem ~~~ se~hores, o ?nteproje~o 
da nova Consdl!d.ação das Le1s do Tr .. -
balho ela:boradol·iw tempo do Governo do 
.Presidente Geiseli\de acordo com o man
dato que recebeu ' desse Governo, foi pu
blicado no Diário Oficial pelo Governo do 
IJlresidente João Baptista !Figueiredo vi

sando a um debate nacwnál sobre a ma
téria, após o que o Governo tomar~ as 
decisões sobre os pontos controvertidos, 
fará sua revisão e o encaminhará ao Con
gresso acionai para ser discutido e, pos
sivelmente, transformado em lei. 

Cumpre notar, nesta fase, que as crí
ticas ao anteprojeto estão sendo feitas sob 
um ângulo equivocado. Isto porque o man
dato estrito que a Comissão recebeu do 
1Presidente Geisel não d'oi o de reformu
lar o de revolucionar a legislação traba
lhi~ta. ·brasileira, senão o de ordenar todas 
as leis em vigor num documento único, 
sistematizado, e que, naturalmente, conti
vesse atualizações decorrentes da própria 
experiência da sua aplicação por quJSe 
40 anos. 

Verifica-se, assim, que a Comissão não 
tinha poderes de transmudar a Iegislaçao 
do trabalho, mas simplesmente, de reuni
la num único instrumento e atualizar as 
respectivas normas. Entretanto, o que se 
nota é que os movimentos (digo rnovt
rnentos porque até certo ponto silo orga
nizados) que vêm a público para criticar 
o anteprojeto não analisam as disposições 
nele contidas, nem a técnica legislativa 
adotada _pela Comissão, tudo em conso
nância com os parâmetros dentros dos 
quais a Comissão teve de agir. O que de
sejam é a total reforrnulação da legisla
ção do trabalho. 

---
tralizar o pOder econômico dos empregadas pela imprensa. Ora, c~be record~r q~e 

a legislação do trabalho e urna leg1slaçao dores. , 
ltj:pi.carnemte irrtervenci<>nista~ •Ela na~u O único pafs em que realmente quase 
da necessidade que teve . 0 Estado de m- não existe intervenção nas relações de tra-

·balho são os ·Estados Unidos. ·Em países tervir nas relações de trabalho para asse- como a Alemanha, França, Italia, Ing).a-
gurar um mínimo de garantias aos tra- . d -
balhadores que, em face da · filosofia en- terra, existem .inúrperas le1s . e prot.~o ao 

trabaJiho. A legislação alemã ahás tem tão reinante no Século XIX, or~unda: , da 
!Revolução Francesa, não tinham condi- uma Justiça · do Trabalho com a mesma 

· · 'd 1 organização e composição da Justiça do ções de obterem em contrato mdlvl ua Trabalho do Brasil. 

com os patrões. As condições sócio~onômicas brasilei-
Não é necessário recordar aos senhores · ras ·com ·intensa diversidade regional de

que o ~cuJo XIX, sobretudo a sua primei- mo'nstra que não se pode contar apenas 
ra metade, revelou as condições mais sub- com a atividade sindical para que todos 
humanas de trabalho que a História Um- os trabalhadores tenham a proteção ade
versal registra. Isso precisamente porque quada. Vale recordar uma pequena esta-
não havia leis imperativas que limitassem t1st:ca a respeito de sindicalizaçao. 
a vontade das partes contratantes. Foi esse Em 31~12-76, data base do inquérito sin
quadro que determinou o s~girnento . da dica! realizado pelo Ministério do Traba
legislação do trabalho, depois defendido lho, a média de sindicalização nacional 
pelas encíclicas papais, com realce para urbana era de 31.09%. Dirão os senhores: 
a Rerum Novarum, em 1891, do Papa "É razoável''. É. Mas esses 31.09% con
Leão X'lii, e afinal consagrado esse inter- cernern à média nacional, onde são compu
vencionismo e essa legislação no Tratado tadas cidades altamente in~ustrializadas, 
de Versailles de 1919. em que há espírito sindical e, portanto, 

O que cabe focalizar ~qui é que, hi~- sindicatos fortes que agremiam muitos tra
to~icamente, naqueles pa1ses onde h~VI a ba;>hadores ;onde são computadas as ali
industrialização concentrada e, consequen- vidades -portuárias, em que a sindicaliza
temente, comunidades operárias e, como ção é praticamente obrigatória. Por isso 
corolário, espírito sindical, os sindicatos mesmo, em muitos Estados, esse nível bai
precederam a legislação do trabalho _e fo- xa bastante. Basta referir que no Estado 
rarn eles que conquistaram, em movu~e_n- de Mato Grosso, por exemplo, a percen
tos memoráveis, essa mudança de pos1çao tagem de sindicalização é de 8. 72%; no 
do Estado, que se iniciou na Inglaterra e, Acre é de 9.39%; na Bahia, Minas Ge
logo depois, ·foi adotada na França e em rais, Paraná, Rio Grande do Sul os per
outros países. centua:s oscilam em torno de 25%. No 

Os dois objetivos visados nessas críti
cas são: 

Primeiro, acabar, praticarnenre, com a 
intervenção do Estado nas relações de tra
balho ,a fim de que os sindicatos dos tra
balhadores em negociação com as emprt
sas ou com os sindicatos patronais, estabe
leçam o conteúdo da relação de emprego. 

:No .Brasil, o fenômeno foi diverso. Em Nordeste, Sergipe por exemplo, 17%. 
1888 ainda contávamos com o braço-es- Ora, como se pode transferir à atuação 
cravo Até 1950 não tínhamos uma indus- sindical o .preenchimento do conteúdo de 
trializ~ção adequada ou razoável e, evi- proteção da relação de trabalho se não 
denternente, se o Governo da Revolução há em todo o Brasil sindicatos como exis
de 1930 não se antecipa na legislação do tem no AIBC paulista, por exemplo'! lsto, 
trabalho ela por certo teria sido retardada a meu ver apenas iria acentuar um elitis
e viria 'através de movimentos radicais e mo dentr~ do trabalhismo brasileiro, com 

. talvez sangrentos. No Brasil, portanto, o pro'teção adequada em alguns núcleos ai
. sindicato, como organização nacional, veio tamente industrializados e com grande teor 
defois da legislação do trabalho, enquanto de sindicalização, e a generalização da roi
que, em outros países, os si ndicatos con- séria no resto do ·Brasi~. 
.quistararn a legislação do trabalho. No :Por isto, quer-me parecer totalmente 
Bràsil, foi o próprio Estado lJUem teve improcedente essa tese adotada por algu~s 
de estabelecer condições, e até certos pri- crúicos do ante-projeto da nova Consoh
vil!gios, para favorecer a instituição de dação das Leis Trabalhistas. 

A segunda finalidade a que visam é a 
de assegurar às · entidades sindicais de to
dos os graus plena e total autonomia, a 
fim de que a atuação dessas entidades -seja 
determinada pelas suas assernblé~as, sem 
limitações legais, com o respaldo de um 
irrestrito direito de greve. 

Essas duas metas configuram, pratica
mente, as críticas que estão sendo veicula-

entidades sindicais e possibilitar-lhes re- o segundo ponto, 
0 

da autonomia am-
cur.sos financeiros. . pia dada aos sindicatos, com irrestrito di. 

Este quadro, aqui rapidamente esboça- reito de greve; sem que o Estado estabe
do ·revela que ainda nao se pode adotar leça a moldura legal dentro da qual os 
no 

1 
Brasil o sistema do não-intervencio- sindicatos pedem preencher a sua dinâmi

nismo nas relações de trabalho, para ame- ca de trabalho, é necessário recordar que 
ricanizar a legislação do trabalho, porque isto não ex:ste em lugar algum do mundo. 
alljda não contamos com uma organ1za- A própria ONU (Organização das Na
çãd nacional sindical capaz d~ poder neu- ções Unidas), no Pacto Internacional so-
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NOTÍCIAS DOS COMPANHEIROS 
e .Aniversariam na Semana de 19 a 26 de setembro, os se
guintes companheiros: Hoje: DOM~l'IGOS FRANCISCO DA 
ROCHA e CARLOS .ALB>ERTO COSTA DE OLIVEIRA; Ama
nhã: V·ICTOR DE AR:AúJO MARTJ.NS e RENATO TINOCO 
DE F.ARIA; 24 - M.ARCELLO MARTiNS PENNA AGOS
TINI; 26 - LUIS DOMINGO CAiRO. 

e A excelente r-evista BRASIL ROTARIO alcançou mais uma 
de suas metas no seu progJ'liDla de expansão: Todos os Clubes 
dos Distritos 457, 463 e 467, são assinantes rpennauentes. É o 
resultado do trabalho /Pf'Ofícuo do seu Presidente, nosso Com
panheiro Alberto .Pires Amarante, que ·empresta, à maiOt' pu
btlcação rotárfa do J>uís, todo o seu talento, capacid11de e ex
~riência, dedicados, à 45 anos, ao serv.iço do \Rotary. 

J 

• O Companheiro Sylvio de Magalhãe6 Couto, promovendo; 
com simpatia, a sua Drogaria Sul Americana: deseja saúde 
aos rotarianos e os convida para um cafezinho. 

e Foi reeleito, pela segunda vez, Presidente da Associação 
do!t Supermercados do Estado do Rio dd Janeiro~ o nosso Com
pan-heiro Artur Sendas, Diretor das Casas Sendas Comércio 
e Indústria S. A. 

e O Companheiro Murillo Fonseca de Souza Telles, que 
oc upa em nosso Clube a classificação: Lojas de Variedades, 
muito satisfeito com os resultados apresentados pelo último 
balanço das Lojas Americanas S. A, agora divulgado pela im
prensa. 

o O R::>tary Club de Covacabana, ao ensejo das comemora
ções ·do seu 309 aniversário, concedeu a IUm de seus fundado
res, o nosso Companheiro Donald de Azambuja Lowndes, o tí
tulo de súci:o honorário. 

o O Companheiro Ricardo Varella, Presidente da nossa co-' 
missão de Freqüência, compareceu à última reunião do Con
f:elho D .retor, para debater o seu programa, visando incentivar 
um maior comparecimento às reuniões plenárias. 

f • Brasil - A busca de tecnologia ·no passado e no presente" 

é o tema da conferência que o companheiro Mario da Silva 
Pinto pronu.uciará, no dia 27, na Conselho Técnico da Coo
nossos companheiros Ruy Barr~to, Presidente, e Amaury Tem-

G O nosso Campanheiro Haroldo Bezerra da Cunha, Secre
lário do Clube Comercial, assumiu, interinamente, a sua pre-· 
sidência, no impedimento do Presidente e do Vice-Presidente. 

e Os Companh~ros Fentando Mibiel)j de Carvalho e Magnus
Gregor Coli.n, integram a representação da Associação Comer
cial do Rio de Janeiro, junto ao ColljiCJbo d1ls Entidades não 
Goveroamen::aia. 

• · O Presidente de ·R .l. informa aos Companheiros que pre
tendam comparecer à Convenção Internacional de Chicago (d~ 
1 a 5 de junho de 1980) que os Rotary Clubs d05 Estados 
Unidos, do Canadá e das Bermudas, estão se preparando para 
receber " wn rotariano, um casal, ou mesmo uma fam,lia, do 
exterior", para que desfrutem de sua hospitalidade durante a 
semana que precede a Convenção. Os interessad05 deverão 
preencher um formulário especial endereçando-o à Secretaria 
do R. I. 

e A nova ll>irCiÕria do Clube de Engenharia, sob a presi
dê"?Ci.a do Companheiro Plínio Cantanhede, empossou-se, na 
últnna .quarta-feira, em solenidade presidida pelo Vice-Presidente 
da República, com numerosa presença, destacando-se vários Mi-
nistros de Estado. · 

• A Associação Comercial do Rio de Janeiro, tendo à frente 
nossos companheiros Ruy Barreto, .Presidente, e Amaury Tem
poral, J'? Vice-Presidente, ·transformou, qu arta-feira passada, a 
comemoração do seu 145<? aniversário, numa grande festa cívica, 
com extraordinária repercussão nos meios econômicos e polít i
cos. Na presença do Presidente da :República, Ministros, Go
vernador do Estado, 'Pre.feito, Membros do Legislat ivo e do 
Judiciário, e de numerosos dirigentes de entidades de classe 
o 'Presidente Ruy Barreto, falando em nome do empresariad~ 
bnsilei ro, reafirmou os propósitos "de participação ativa em 
todas as etapas do processo." O Presidente João Baptista Fi
gueiredo salientou ser •·comortador saber que pode contar com 
a aJuda dos homens de negócios." 

PARTICIPACÃO ROTÁRIA • 
Sempre presente e atuante 

Grupo de ex-Presidentes do nosso clube, na última 

reunião plenária: Emest Schmitz, Olavo Cabral Ramos, 

Paulo Willemsens, Paulo Kastrup Filho, Guilherme 

Levy e Washington Lobo. 
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bre os Direitos Econômicos, Sociais e Cul
turais, aprovado pela Assembléia Geral em 
16-12-1966 e em vigor, no âmbito interna
cional, desde 1976, pacto ratificado pela 
maioria dos países civilizados, a própria 
ONU estabeleceu ao dispor sobre a ma
téria (Art. 89 do Pacto) o seguinte: 

"Os F.6tados que são partes deste 
Pacto se obrigam a assegurai: 
c) O direito que têm os sindicatos 
de exercerem livremente sua atividade 
sem limitações que as previstas em lei 
e que constituem medidas necessárias, 
numa sociedade democrática, no inte
res&e da segurança nacional ou da 
ordem pública ou para proteger os di
reitos e as liberdades de outrem." 

Como vêem os Senhores, as Nações 
Unidas são as primeiras a reconhecer que 
não é possível autonomia irrestrita às en
tidades sindicais. Primeiro, por que o di
reito de uns, sejam pessoa físicas ou juri
dicas, termina quando afeta o d:reito dos 
outros. E não é possível ·que a atuação sin
dical possa pôr em risco a própria vida da 
comunidade· local ou da comunidade na
cional. 

Falam de ampla liberdade que existe nos 

Resoluções do Conselho Diretor 
Em sua última reunião, dentre várioa 

assuntos, o Conselho Diretor resolveu: 

Sócio vetei'WlO 

De acordo com os nossos Estatutos, to
mar conhecimento da passagem do com
panheiro Samuel Sérgio Rodrigues Port~' 
para a categoria de Sócio Veterano. 

O NOVO ROTARY CLUB DO RIO 
DE JANEffiO 

O , Presidente Condorcet Rezende, es. 
pecialmente convidado, falará sobre 
este tema, no Rotary Club RI/Bota
fogo, dia 25 próximo, têrça-feira. às 
12h15min, no Hotel Glória. 

COMPANHEIIDSMO INTERCLUBJ 

Mais uma vez o nosso Clube farJ 
realizar, em conjunto com o Rotary 
Club de São Paulo, reunião de compa
nheirismo desta feita na aprazível ci
dade de Campos do Jordão.' 

Dias - 26; 27 e 28 de outubro. 
Preço das d iárias, variam de 

Cr$ .2. 400 a Cr$ 2. 800 nos Hotéis 
Toriba, Vila Inglesa e Grande . Hot_;l. 
Anotem e reservem suas acomadaçoes. 

Na Secretaria do Clube. 

Estados Unidos. Existe. Mas a lei Faft
Hartley, que regula as relações coletivas de 
trabalho, estabelece que se uma greve pu
ser em risco ou prejudicar os interesses 
da comunidade local, da saúde pública ou 
da Nação, o Poder Executivo pode pedir 
ao Juiz Federal o embargo da greve. h, 
se o Juiz Federal decretar o embargo · da 
greve, todos os trabalhadores, no dia se
guinte, voltam ao trabalho. 

Isto configura o que se chama, o que 
se deseja mas o que não se observa, o bs
tado de Direito. Estado de Direito signi
fica observância da lei pelas autoridades 
e pelos cidadãos, observância da lei e ob
servância das sentenças judiciais. 'Muito! 
clamam pelo Estado de Direito para cri
ticar o Governo, mas não para usar, com 
os limites naturais, os seus próprios direi
tos. 

Na verdade, o que esses dois movimen
tos estão desejando é que os sindicatos pos
sam, numa organização piramidal, CUJO 

cume seria uma central sindical - a Con
federação Gera-l dos Trabalhadores, con
verter-se num 49 Poder da República -
poder que não téria, como os outros, o 
próprio controle dos pesos e contrapesos 
da Teoria de Montesquieu. 

Não creio, porém, que na revisão do 

67 ,j 

anteprojeto - e aí falo em meu nome pes
soal, não estou falando como. represen
tante do Governo, porque não o sou, fui 
apenas Presidente de uma Comissão. de 
jur:stas convidados pelo Presidente Geisel 
para fazer o anteprojeto a novà CLT, e 
já o apresentou - pessoalmente não acre
dito que essas duas metas · a que visam 
c5 movimentos divulgados amplamente no 
Brasil possam merecer o respaldo do Go
verno Federal e do Congresso Nacional. 
Reparem os senhores que o anteprojeto 
segundo registro feito no congresso dos 
bancários realizado em Salvador, no qual 
foram defendidas as mencionadas metas~ 
contém 56 avanços considerados favoráveu. 
aos · trabalhadores. Mas não se fala nesses 
avanços, não se fala da atualização da le~ 
gislação do trabalho em proveito de tv
dos, em proveito da ordem social, em pro
veito do país. O que desejam alguns é re
volucionar a legislação do trabalho para 
que os sindicatos se transformem num 4"' 
.Poder ou, talvez, para que as subcondi
ções humanas de trabalho generalizadas 
por este Brasil afora - o Brasil não é 
apenas Rio de Janeiro e São Paulo -
possam criar o ambiente do chamado 
"quanto pior, melhor". 
Muito obrigado." (palmas) 

PALAVRAS DE S.S. O PAPA JOÃO PAULO ll, DIRIGIDA AOS ROTARIANOS, 
POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO DE ROMA. 

t. 

Esforçando-vos cada vez mais pels causa do homem, apreciareis ai~a mais 
a sua dignidade insuperável e grandeza, e também a sua fragilidade e vulnerabi
lidade real: Podeis estar certos da rompl'eeWião e da estima da Igreja Católica ..• -·' 
no .que diz respeito aos vossos esforços e tentativas para o bem do homem. 

1979 - ANO INTERNACIONAL DA CRIANÇA 

ANO I DA CRIANÇA BRASILEIRA 

Programa 3 H'S - Health - Hunger-Humanity 

(Saúde, fome e humanidade) 

JANT~ DE COMPANHEIRISMO 

Companheiros: . 
A Comissão de Atividades do Com

pa-nheirismo fará realizar no dia 5 de 
outubro - sexta-feira, das 21 às 1 h., 
grande. jantar dançante de companhei
rismo, de homenagem aos aniversarian
tes de julho, agosto e setembro, com 
sorteio de vários brindes. 

O preço por casal será de Cr$ 700,00, 
estando a Secretaria à disposição dos 
companheiros para a -inscrição. 
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-~.~- O QUE OS OUTROS DIZEM E' · FA.ZEM 

l ~ .. 

HABITOS DIFERENTES - Estava 
precisando de uma empregada. O faxinei
ro falou que uma moça, sua conhecida. 
estava chegando do Piauí e queria empJe
go. Lembrou-se de uma piauiense di~posu •• 
caprichosa, excelente pessoa, empregada de 
sua prima, e resolveu experimentar. Lo~o 
de .chegada, a moça decepcionou-a; não 
sabia fazer nada, tinha que ensinar-lhe 
praticamente tudo, desde coar o café, até 
o arroz e o feijão. Resignou-se il ficar com 
ela, er.a jovem, parecia esperta, tinha um 
olhar vivo, interessado, curioso. Quem sa
be, ta.Jvez em um mês estivesse apta. A 
noite, resolveu convidá-la para ver a no
vela. À moça veio, agachou-se num canto, 
puxou o vestido para o meio das pernas 
que ficaram descobertas e ficou ali, na
quela posição incrível, de olho grudado 
na televisão e sem perceber, nem de leve, 
o mal-estar que estava causando. 

Ernst Erich Schmitz 

R. Gai. CaldwelL 283-A - Tol.: 232-1811 
Era demais! Ficar daquele jeito na fren

te dela, do marido, dos fi,hos, revelava 
uma fa,ta de compostura assustadora. Não 
servia. Despediu-a na manhã seguinte, sen
tindo __ uma certa pena, pois a moça ficou 
muito triste, quase chorou. 

ENERGIA NUCLEAR - "Qualquer 
especialista em geração de energia eMtrica 
sabe que a energia térmica em geral e a 
nuc!ear em particular, não são concorren
tes, mas s:m, suplementos da hidráulica. 
São necessárias para atenuar os efeitos 
danosos da variação da carga elétrica du· 
rante o dia e da variação da vazão do rio 
durante o ano. Nossa demanda em mega
Watts dobra de 7 em 7 anos. E difícil pre
ver se a taxa de crescimento aumenta ou 
diminui. Mas, supondo que fique inalte
rada, então temos hoje 25 mil MW irn:
talados. Em 1985, serão 50 mil; em 1992, 
100 mil e no filll do século 200 mil. Todas 
as nossas quedas de água, mesmo se todas 
forem aproveitadas( hoje são, apenas, 144), 
geram 150 mil MW. Onde vamos buscar 
o resto? Os nossos combustrveis fósseis 
n~o são suficientes; o álcool servirá prin· 
ctpalmente {>ara transportes. En,ão, as fon
tes futuras serão a nuclear e a solar e a 
primeira, de fissão, se nos apresant~ co
mo a melhor opção e é a que estamO$ 
montando, com um tipo de reator (o de 
Angra dos Reis) que é o mais difundido 
no mundo". São palavras do nosso com
panheiro llia Joffe, professor e engenheir~ 
especializado. 23 de Fevereiro 

75 anos de Rotary 

Ofereça a sua 

contribuição para 

o maior brilhantismo 

dos festejos 

DROGARIA SUL AME
RICANA LTDA. 

Tempos depo;s, lendo um livro sobre o 
nordeste, foi saber que aquela posição é 
usual nas mulheres pobres do interior. Pre
cisando sentar no chão, pois as cadeiras 
são luxo que raros possuem, elas inven
taram essa maneira estranha que, na rea
li~ade, é uma atitude de recato, de prote
çao. 

Há milhares de brasileiros como essa 
moça do Piauí, vêm de longe, deixam sua 
gente, seu ambiente, arrancados pela ne
cesstdade como uma planta que morrerá 
se não encontrar terra generosa para se 
fixar. Em seus hábitos difc;rentes, em seu 
linguajar pitoresco, em sua experiência, 
cada um deles é um pouco deste PaÍ6 imen
so. Nossa incompreensão pode privá-los de 
6ua única bagagem: a esx>erança. 

Garrafas 
Térmicas 

e Lampiões 

f>ARA MEDITAR - "Não importa 
tanto o que fazes e sim, como o fazes." 

"'Para falar ao vento bastam palavra6; 
para falar ao coração são necessária~~ 
obras." 

"Sorria - o sorriso é uma. luz na janela 
do rosto, mostrando que o coração está 
em festa." 

"Não deves dar somente porque te SI) 

bra, mas porque falta aos ou,ros." 
"A moeda com que se paga o erro cha· 

ma-se sofrimento." 

a gás e querosene 

j/fpdbt 
CORRETORA 

PAU..O WILLEMSENS S.A. REVESTIDAS COM 
EUCAPLAC, FORMIPLAC 
OU MADEIRA NATURAL Deseja saúde aos rota

rianos e gostaria Je sua 
presença, se ppssível, so
mente para um cafezinho; M.AGOSTINI COM.IND.S.A. 

lfÓYUL«DS. V~LORES IE 

tCÂIIBD<IJ 
FUNDO lS'I 

PRONTA ENmEGA 

Andradas, 21 - Con.cei
i!_o, 22 - Tel. 221-0124 

Rua. TeôfUo Ottoni, 96 
Tels.: isl-4992 e 223-5638 

RUA OA QUITANDA,97·R.J. 

TEL 244·7722- ( PA BXl ~iiwiillam @/cn 
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"Legislação Trabalhista., 

Palestra ·do Ministro Arnaldo Sussddnd, em 22..08-79 

"Sr. Presidente, senhores membros do 
Rotary Club do Rio de Janeiro: 

Com muita satisfação, pela segunda vez, 
uso da palavra, neste recinto, em palestra 
dedicada a este prestigioso Clube. 

Como sabem os senhores, o anteprojeto 
da nova Consolidação das Leis do Tra
balho elaborado ao tempo do Governo do 
Presidente Geisel, de acordo com o .man
dato que recebeu desse Governo, fot pu
blicado no Diário Oficial pelo Governo do 
IPresidente João Baptista !Figueiredo vi
sando a um debate nacwnal sobre a ma
téria, após o que o Governo tomar~ as 
decisões sobre os pontos controvertidos, 
fará sua revisão e o encaminhará ao Con
gresso Nacional para ser discutido e, pos
sivelmente, transformado em lei. 

Cumpre notar, nesta fase, que as crí
ticas ao anteprojeto estão sendo feitas sob 
um ângulo equivocado. Isto porque o man
dato estrito que a Comissão recebeu do 
1Presidente Geisel não foi o de reformu
lar o de revolucionar a legislação traba
lhi~ta brasileira, senão o de ordenar todas 
as leis em vigor num documento único, 
sistematizado, e que, naturalmente, conti
vesse atualizações decorrentes da própria 
experiência da sua aplicação por qu.JSe 
40 anos. 

Verifica~e. assim, que a Comissão não 
tinha poderes de transmudar a legislação 
do trabalho, mas simplesmente, de reuni
la num único instrumento e atualizar a:~ 
respectivas normas. Entretanto, o que se 
nota é qtte os movimentos (digo movi
mentos porque até certo ponto sao orga
nizados) que vêm a público para criticar 
o anteprojeto não analisam as disposições 
nele contidas, nem a técnica legislativa 
adotada pela Comissão, tudo em conso
nância com os parâmetros dentros dos 
quais a Comissão teve de agir. O que de
sejam é a total reformulação da legisla
ção do trabalho. 

Os dois objetivos visados nessas críti
cas são: 

'Primeiro, acabar, praticamenre, com a 
intervenção do Estado nas relações de tra
balho ,a fim de que os sindtcatos dos tra
balhadores em negociação com as emprt::
sas ou com os sindicatos patronais, estabe
leçam o conteúdo da relação de emprego. 

das pela imprensa. Ora, c~be record~ q~e 
a legislação do trabalho e uma legtslaçao 
\tijpicamente · intervencionista~ Ela na~u 
da necessidade que teve o Estado de m
tervir nas relações de trabalho para asse
.gurar um mínimo de garantias aos tra
balhadores que, em face da filosofia en
tão reinante no Século XIX, oriunda: da 
!Revolução Francesa, não tinha~ . c?ndi
ções de obterem em contrato mdtvtdual 
com os patrões. 

Não é necessário recordar aos senhores 
que o Século XIX, sobretudo a sua primei
ra metade, revelou as condições mais sub
humanas de trabalho que a História Uni
versal regis tra. Isso precisamente porque 
não ·havia leis imperativas que limitassem 
a vontade das partes contratantes. Foi esse 
quadro .que determinou o surgimento da 
legislação do trabalho, depois defendido 
pelas encíclicas papais, com realce para 
a Rerum Novarum, em 1891, do Papa 
Leão Xllli, e afinal consagrado esse inter
vencionismo e essa legislação no Tratado 
de Versailles de 1919. 

O que cabe focalizar aqui é que, his
toricamente, naqueles países onde havia 
industrialização concentrada e, conseqüen
temente, comunidades operárias e, como 
corolário, espírito sindical, os sindicatos 
precederam a legislação do trabalho e fo
ram eles que conquistaram, em movi":le!l
tos memoráveis, essa mudança de postçao 
do Estado, que se iniciou na Inglaterra e, 
logo depois, ·foi adotada na França e em 
outros países. 

tralizar o poder econômico dos emprega
dore3. 

O único país em que realmente quase 
não existe intervenção nas relações de tra
balho são os Estados Unidos. Em países 
como a Alemanha, ·França, Itália, Ingla
terra existem inúmeras leis de proteção ao 
.trab~Jlho. A legislação alemã aliás tem 
uma Justiça do Trabalho com a mesma 
organização e composição da Justiça do 
Trabalho do Brasil. 

As condições sócio-econômicas brasilei
ras com intensa diversidade regional de
mo'nstra que não se pode contar apenas 
com a atividade sindical para que todos 
os trabalhadores tenham a proteção ade
quada. Vale recordar uma pequena esta
t.stica a respeito de sindicalizaçlw. 

Em 31,12-76, data base do inquérito sin
d ical realizado pelo Ministério do Traba
lho, a média de sindicalização nacional 
urbana era de 31 . 09 %. Dirão os senhores: 
"É razoável". É. Mas esses 31.09% con· 
cernem à média nacional, onde são compu
tadas cidades altamente in~ustrializadas, 
em que há espírito sindical e, portanto, 
sindicatos fortes que agremiam muitos tra
balliadores ;onde são computadas as ati
vidades portuárias, em que a sindicaliza
ção é praticamente obrigatória. Por isso 
mesmo, em muitos Estados, esse nível bai
xa bastante. Basta referir que no <Estado 

de Mato Grosso, por exemplo, a percen
tagem de sindicalização é de 8 . 72%; no 
Acre é de 9. 3 9%; illa Bahia, Minas Ge
rais, Paraná, Rio Grande do Sul os per
centua:s oscilam em torno de 25%. No 
Nordeste, Sergipe por exemplo, 17%. 

Ora, como 5e pode transferir à atuação 
sindical o preenchimento do conteúdo de 
proteção da relação de trabalho se não 
há em todo o Brasil sindicatos como exis
tem no AIBC paulista, por exemplo'! Isto, 
a meu ver apenas iria acentuar um elitis
mo, dentr~ do trabalhismo brasileiro, com 
proteção adequada em alguns núcleos al
tamente industrializados e com grande teor 
de sindicalização, e a generalização da mi
séria no resto do BrasiL 

:por isto, quer-me parecer totalmente 
improcedente essa tese adotada por algu~s 
criticas do ante-projeto da nova ConsolJ
dação das Leis Trabalhistas. 

A segunda finalidade a que visam é a 
de assegurar às entidades sindicais de to
dos os graus plena e total autonomia, a 
fim de que a atuação dessas entidades seja 
determinada pelas suas assembléias, sem 
limitações legais, com o respaldo de um 
irrestrito direito de greve. 

Essas duas metas configuram, pratica
mente, as críticas que estão sendo veicui:J.-

No .Brasil, o fenômeno foi diverso. Em 
1888 ainda contávamos com o braço-es
cravo. Até 1950 não tínhamos uma indus
trialização adequada ou razoável e, evi
dentemente, se o Governo da Revolução 
de 1 1930 não se antecipa na legislação do 
trabalho ela por certo teria sido retardada 
e yiria 'através de movimentos radicais e 
talvez sangrentos. No Brasil, portanto, o 
sindicato, como organização nacional, veio 
del'ois da legislação do trabalho, enquanto 
que, em outros países, os sindicatos con
quistaram a legislação do trabalho. No 
!Brasil, foi o próprio Estado lJUem teve 
de 1 estabelecer condições, e ~té ~eJ:tc:s pri
vi légios, para favorecer a mstJtutçao de 
entidades sindicais e possibilitar-lhes re
curros financeiros. 

Este quadro, aqui rapidamente esboça
do, revela que ainda nao se pode adotar 
no Brasil o sistema do não-intervencio
nismo nas relações de trabalho, para ame
ricanizar a .legislação do trabalho, porque 
a1n,da não contamos com uma orgamza
çãó nacional sindical capaz ele poder neu-

O segundo ponto, o da autonomia am
pla dada aos sindicatos, com irrestrito di
reito de greve; sem que o Estado estabe
leça a moldura legal dentro da qual os 
sindicat0-3 podem preencher a sua dinâmi
ca de trabalho, é necessário recordar que 
isto não ex iste em lugar algum do mundo. 

A própria ONU (Organização das Na: 
ções Unidas), no Pacto Internacional so-
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NOTÍCIAS DOS COMPANHEIROS 
• .Aniversariam na Semana de I 9 a 26 de setembro, os se
guintes companheiros: Hoje: DOMrtNGOS f\RANCISCO DA 
ROGHA e CARLOS ALBERTO COSTA DE OLIVEIRA; Ama
nhã: V'ICTOR DE AJMúJO MARTINS e RENATO TINOCO 
DE FARIA; 24 - MAR.CELLO MARTINS PENNA AGOS
TINI; 26 - LUIS DOMINGO CAffi.O. 

~ A excelente revista BRASIL ROTAJUO alcançou mais uma 
de suas tl;l.etWi no seu prot:J11ma de expansão: Todos ()S Clubes 
dos Distritos 457, 463 e 467, são assinantes permanentes, É lo 
resulmdo ~o trabalho profícuo do seu Presidente, oosso Com
panbeko Alberto ,Pires Amarante, que -empresta, à JIUlior pu
blkaçiio rotárfa do !País, tcdo o seu talento, capacidade e el.:
p:.:riêocia, dedicados, à 45 a006, ao serv;jço do \Rotary. 

J 

• O Companheiro Sylvio de Magalhães Couto, promovendo; 
com simpatia, a sua Drogaria Sul Americana: desej a saúde 
· os rotnr ianos e os convida para um cafezinho. 

0 Foi reeleito, pela segunda vez, Presidente da Allsociação 
do~ Supermercados do EstadO do Rio dd Janeiro~ o nosso. Com
p-..mllciro Artur Sendas, Diretor das Casas Sendas Camércio 
e lnd~tria S. A, 

0 O Companheiro Murtllo Fonseca de Sol!za Telles, que 
ocupa em nosso Clube a classificação: Lojas de Varied ades, 
m ui~o satisfeito com os resultados apresentados pelo último 
balanço das Lojas Americanas S. A., agora divulgado pela im
prensa. 

e O Rctary Club de Copacabana, ao ensejo d as comemora
çõ~s do seu 3G9 aniversário, concedeu a /Um de seus fundado
res, o no~o Companheiro Dona!d de Azambuja lLowndes, o tí
(u!o cie sóclo honorário. 

{!; O Companheiro Ricardo Varella, Presidente da nossa co': 
missão de Freqüência, compareceu à última reunião do Con
se!ho Diretor, para debater o seu programa, visando incentivar 
um mn;or comparecimento às reuniões plenár ias. 

f 
l!rssil - A busca de tecnologia no passado e no presente" 

é o tema da conferência que o companheiro Mario da Silva 
I' imo pronuuciará, no dia 27, no Conselho Técnico da Con
nossos companheiros Ruy Barreto, Presidente, e Amaury Tem-

e O nosso Campanheiro Haroldo Bezerra da CUnha, Secre
~ário do Clube Comercial, assumiu, interinamente, a sua pre
sidência, no impedimento do Presidente e do Vice-Presidente. 

• Os Compamteiros Fernando Mibielli de Carvalho e Mllgnus 
Gregor CoHn, integram a representação da Associação CQmer
ciaJ do Rio de laneiro, junto ao Corwelho eles Entidades uiio 
G·~vcm!lmlln!nis. 

e · O Presidente de R. l. informa aos Companheiros que pre
tendam comparecer à Conve11ção Internacional de Chicago (de 
1 a 5 de junho de 1980) que os Rotary Clubs dos Estados 
Unidos, do Canadá e das ,Bermudas, estão se preparando para 
receber uu,m rotariano, um casal, ou mesmo uma fam,lia, do 
exterior", para que desfrutem de sua hospitalidade durante a 
semana q 1,1e precede a Convenção. Os interessados deverão 
preencher um formulário especial endereçando-o à Secretaria 
do R.l. 

• A nova iDiretõ'ria do Clube de Engenharia, sob a presi
dência ido Companheiro Plínio Canúmhede, empossou-se n:t 
última .quarta.-feira, em solenidade presidida pelo Vice-Presidente 
da República, com numerosa presença, destacando-se vários Mi
nistros de Estado. 

• A Associação Comercial do Rio de Janeiro, tendo à frente 
nossos com panheiros Ruy Barreto, .Presidente, e Amaury Tem
poral, 19 Vice-Presidente, transformou, quarta-feira passada, a 
comemoração do seu 1459 aniversário, numa grande festa cívica 
com extraordinária repercussão nos meios econômicos e políti~ 
cos. Na presença do Presidente da :República, Ministros, Go
vernador do Estado, •Prefeito, Membros do Legislativo e do 
Judiciário, e de numerosos dirigentes de entidades de classe, 
o •Presidente Ruy Barreto, fa lando em nome do empresariado 
bwsileiro, reafirmou os propósitos "de participação ativa em 
todas as etapas do processo." O Presidente João Baptista Fi
gueiredo salientou ser "confortador saber que pode contar com 
a ajuda dos homens de negócios." 

PARTICIPAÇÃO ROTÁRIA 
Sempre presente e atuante 

Grupo de ex-Presidentes do nosso clube, na última 

reunião plenária: Emest Schmitz, Olavo Cabral Ramos, 

Paulo Willemsens, Paulo Kastrup Filho, Guilherme 

Levy e Washington Lobo. 

.. 
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bre os Direitos Econômicos, Sociais e Cul
turais, aprovado pela Assembléia Geral em 
16-12-1966 e em vigor, no âmbito interna
cional, desde 1976, pacto ratificado pela 
maioria dos paÍ6es civilizados, a própria 
ONU estabeleceu ao dispor sobre a ma
téria (Art. 89 do Pacto) o seguinte: 

. "Os Estados que são partes deste 
Pacto se obrigam a assegurai: 
c). O direito que têm os sindicatos 
de exercerem livremente sua atividade 
sem limitações que as previstas em lei 
e que oonstituem medidas necessárias, 
numa sociedade democrática, no inte
re's.se da segurança nacional ou da 
ordem pública ou para proteger os di
rejtos e as liberdades de outrem." 

ri>mo vêem os Senhores, as Naçõe~ 
Unidas· são as primeiras a reconhecer que 
não é . possível autonomia irrestrita às en
tidades sindicai<>. Primeiro, por que o di
reito de uns, sejam pessoa físicas ou jurí
dicas, termina quando afeta o d:reito dos 
outros. E não é possível ·que a atuação sin
dical po5sa pôr em risco a própria vida da 
comunidade local ou da comunidade na
cional. 

Falam de ampla liberdade que existe nos 

Resoluções do Conselho Diretor 
Em sua última reunião, dentre várioa 

assuntos, o Conselho Diretor resolveu: 

Sócio veterano 

De acordo com os nossos Estatutos, to· 
mar conhecimento da passagem do com
panheiro Samuel Sérgio Rodrigues Port~ 
para a categoria de Sócio Veterano. 

O NOVO ROTARY CLUB DO RIO 
DE JANEffiO 

O Presidente Condorcet Rezende, es. 
pecialmente convidado, falará sobre 
este tema, no Rotary Club RI/Bota· 
fogo, dia 25 próximo, têrça-feira. às 
12hl5min, no Hotel Glória. 

COMPANHEIHISMO INTERCLUBES 

Mais uma vez o nosso Clube fará 
realizar, em conjunto com o Rotary 
Club de São Paulo, reunião de compa
nheirismo, desta feita na aprazível ci
dade de Campos do Jordão. 

Dias - 26, 27 e 28 de outubro. 
Preço das d iárias, variam de 

Cr$ 2.400 a Cr$ 2.800 nos Hotéis 
Toriba, Vila Inglesa e Grande Hot~l. 
Anotem e reservem suas acomadaçoes. 

Na Secretaria do Clube. 

Estados Unidos. Existe. Mas a lei Faft- anteprojeto - e aí falo em meu nome pes
Hartley, que regula as relações coletivas de soai, não estou falando como represen
trabalho, estabelece que se uma greve pu- tante do Governo, porque não o sou, fui 
ser em risco ou prejudicar os interesses apenas Presidente de uma Comissão de 
da comunidade local, da saúde pública ou juristas convidados pelo Presidente Geisel 
da Nação, o Poder Executivo pode pedir para fazer o anteprojeto a nova CLT, e 
ao Juiz Federal o embargo da greve. h, já o apresentou - pessoalmente não acre
se o Juiz Federal decretar o embargo da dito que essas duas metas a que visam 
greve, todos os trabalhadores, no dia se:- os movimentos divulgados amplamente no 
guinte, voltam ao trabalho. Brasil possam merecer o respaldo do Go-

lsto configura o que se chama, o que verno Federal e do Congresso Nacional. 
se deseja mas o que não se observa, o b5- Reparem os senhores que o anteprojeto 
tado de Direito. Estado de Direito signi- segundo registro feito no congresso dos 
fica observância da lei pelas autoridades bancários realizado em Salvador, no qual 
e pelos cidadãos, observância da lei e o~ foram defendidas as mencionadas metas, 
servância das sentenças judiciais. 'Muitos contém 56 avanços considerados favoráveu. 
clamam pelo Estado de · Direito para cri- · aos trabalhadores. Mas não se fala nesses · 
ticar o Governo, mas não para usar, com avanços, não se fala da atualização da !e
os limites naturais,. os seus próprios direi- gislação do trabalho em proveito de tv
tos. dos, em proveito da ordem social, em pro-

Na ·Verdade, o que esses dois movimen- veito do país. O que desejam alguns é re
tos estão desejando é que os sindicatos pos- volucionar a legislação do trabalho para 
saro, numa organização piramidal, CUJO que os sindicatos se transformem nuin 4V 
cume seria uma central sindical - a Con- Poder ou, talvez, para que as subcondi
federação Geral doo Trabalhadores, con- ções humanas de trabalho generalizadas 
verter-se num 4C? Poder da República - por este Brasil afora - o Brasil não é 
poder que não teria, como os outros, o apenas Rio de Janeiro e São Paulo -
próprio controle dos peses e contra.pesos possam criar o ambiente do éhamado 
da Teoria de Montesquieu. "quanto pior, melhor". 

'· 

Não creio, porém, que na revisão do ·Muito obrigado." (palmas) 

PALAVRAS DE S.S. O PAPA JOÃO PAULO D, Dm.IGIDA AOS ROTARIANOS, 
POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO DE ROMA. 

Esforçando-vos cada vez mais pela causa do homem, apt"eciarels ainrla mais 
a sua dignidade insuperável e grandeza, e . também a sua fragilidade e vulnerabi
lidade real. Podeis estar certos da compreensão e da estima da Igreja Católica 

no que diz respeito aos vossos esforços e tentativas para o bem do homem. 

1979 ·- ANO INTERNACIONAL DA CRIANÇA 

ANO I DA CRIANÇA BRASILEIRA 

Programa 3 H'S - Health - Hunger-Humanity 

(Saúde, fome e humanidade) 

JANTAR DE COMPANHEIRISMO 

Companheiros: 
A Comissão de Atividades do Com· 

panheirismo fará realizar no dia 5 de 
outubro - sexta-feira, das 21 às 1 h ., 
grande jantar dançante de companhei
rismo, de homenagem aos aniversarian
tes de julho, agosto e setembro, com 
sorteio de vários brindes. 
· O preço por casal será de Cr$ 700,00, 
estando a Secretaria à disposição dos 
companheiros para a inscrição; 



ROTARY CLUB 
DO RIO DE JANEIRO 

Fundaoo em 15/12/1922 
Admitido ao R. I. em 28/02/1923 

Secretadca 
AV. NILO PECABHA. 28 

•· 120õ/09 - CASTELO - (20030) 
. Tela.: 222-5517 - 242-5735 

Calxca Postal, 2 · 682 (20 • 000) 
~ 33.912 -1&3/00DI-oa 

FBC 389. 931..0 
lUo de Jcmelro, BJ, BrasH 

Reuniões Plenárias: 
Qaartas'Feital, às 12:1S lu!. 

CLUBE GINÁSTICO PORTUGuts 
• A, . Graça Arcmha, 187 
Cca1telo (20030) - Tel.: 242-409C) 

Rio de Jcmelro, RJ, Brasil 

Prelldlllltll: . ' 
CONDORCET REZENDE 

Secretário G.ral: 
AUGUSTO DE REZENDE MENEZES 

.Encarreqado do BoletuD. 
AFFONSO ALMlllO 
Secretário-Adiunto 

Genmador do Distrito 467: 
ANDRAL NUNES TAVARES 
RC Campos - S. Salvador 

lmpre~~:~o pela 
EDITORA REGIONAl. LTDA. 

19 de Setembro de 1979 

O OOf OS OUTROS DIZEM E fft.ZEM 

HABITOS DIFERENTES - Estava 
precisando de uma empregada. O faxinei
ro falou que uma moça, sua conhecida, 
e5tav31 ohegando do Piauí e queria emple
go. Lembrou-se de uma piauiense disposta, 
caprichosa, excelente pessoa, empregada de 
sua prima, e resolveu experimentar. Lo~o 
de chegada, a moça decepcionou-a; não 
sabia fazer nada, tinha que ensinar-lhe 
praticamente tudo, desde -coar o café, até 
o arroz e o feijão. Resignou-se a ficar com 
ela, era jovem, parecia esperta, tinha nm 
alhar vivo, interessado, curioso. Quem sa· 
be, ta.Jvez em um mês estivesse apta. A 
noite, resolveu convidá-la para ver a no
vela. A moça veio, agachou-se num canto, 
puxou o vestido para o meio das pernas 
que ficaram descobertas e ficou ali, na
quela posição incrível, de olho grudado 
na televisão e sem perceber, nem d~ leve, 
o mal-estar que estava causando. 

Ernst Ericll Schmltz 

R. Gai. Caldwell, 293·A • Tal.: 232-1811 

Era demais! Ficar daquele jeito na fren
te dela, do marido, dos fithos, revelava 
uma fa.ta de compostura assustadora. Não 
servia. Despediu-a na manhã seguinte, sen
tindo __ uma certa pena, pois a moça ficou 
muito triste, quase chorou. 

ENERGIA NUCLEAR - "Qualquer 
especialista em geração de energia elétrica 
sabe que a energia térmica em geral e a 
nuclear em particular, não são concorren
tes, mas s:m, suplementos da hidráulica. 
São necessárias para atenuar os efeito, 
danosos da variação da carga elétrica du· 
rante o dia e da variação da vazão do rio 
durante o ano. Nossa demanda em mega
watts dobra de 7 em 7 anos. ~ difícil -pre
ver se a taxa de crescimento aumenta ou 
diminui. Mas, supondo que fique inalte
rada, então temos hoje 25 mil MW inl'
talados. :Em 1!)85, serão 50 mil; em 1992. 
100 mil e no f:m do século 200 mil. Todas 
as nossas quedas de água, mesmo se todas 
forem aproveitadas( hoje são, apenas, 144), 
geram 150 mil MW. Onde vamos buscar 
o resto? Os nossos combustrveis fósseis 
n~o são suficientes; o álcool servirá prin· 
ctpalmente para transportes. En,ão, as fon· 
tes futuras serão a nuclear e a solar e a 
primeira, de fissão, se nos apresant~ co
mo a melhor opção e é a que estam~ 
montando, com um tipo de reator (o do 
Angra dos Reis) que é o mais difundido 
no mundo". São palavras do nosso com· 
panheiro Ilia Joffe, professor e engenheir() 
especializado. 23 de Fevereiro 

75 anos de Rotary 

Ofereça a sua 

contribuição para 

o maior brilhantismo 

dos festejos 

DROGARIA SUL AME
RICANA LTDA. 

Tempos depois, lendo um livro 5obre o 
nordeste, foi saber que aquela pasição é 
usual nas mulheres pobres do interior. Pre
cisando sentar no chão, pois as cadeiras 
são luxo que raros possuem, elas inven
taram essa maneira estranha que, na rea
l~dade, é uma atitude de recato, de prote
çao, 

Há milhares de brasileiros como essa 
moça do Piauí, vêm de longe, deixam 6ua 
gente, seu ambiente, arrancados pela ne
cessidade como uma planta que morrerá 
se não encontrar terra generosa para se 
fixar . . Em seus hábitos dif~rentes, em seu 
linguajar pitoresco, em sua experiência, 
cada um deles é um pouco deste País imen
so. Nossa incompreensão pode pr!vá-Jos de 
sua única bagagem: a esperança. 

Garrafas 
Térmicas 

e Lampiões 

·l'AiRA MEDITAR - "Não importa 
tanto o que fazes e sim, como o fazes." 

.. Para falar ao vento bastam palavra\'!; 
para falar ao coração são necessáriaA 
obras." 

"Sorria - o sorriso é uma luz na janela 
do rosto, mostrando que o coração está 
em festa." 

"Não deves dar somente porque te 6() 

bra, mas porque falta aos ou.ros." 
"A moeda com que se paga o erro cha

ma-se sofrimento." 

a gás e querosene 

j/IPdfot 
CORRETORA 

PAll..O WIUEIISENS s.A. REVESTIDAS COM 
EUCAPLAC, FORMIPLAC 
OU MADEIRA NATURAL Deseja saúde aos rota

rianos e gostaria Je sua 
presença, se possível, so
mente para um cafezinho. M.AGOSTINI COM.IND.S.A. 

lrÓTUD...«DS. V~L«DRES 1E 

CÂMBD«D 
FUNDO l51 

PRONTA ENTREGA 

Andradas, 21 - Concei
ção, 22 - Te!. 221-0124 

Rua TeófUo Ottonl, 96 
Tels.: 2$3-6992 e 223-5638 

RUA DA OUITANOA,97- R.J. 

TEL. 244·7722- ( PABXl ~iiwiillam ~/cn 
INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DIVISÓRIAS 

R. GENERAL CALDWEL,1 
. : 224-1953 224~5 



Outubro de 1983 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ' 

PDS; Nylton Velloso- PDS; Oscar Corrêa- PDS; Os
valdo Murta- PMDB; Ozanan Coelho- PDS; Pauli
no Cícero de Vasconcellos - PD 

Duque- PMDB; !talo Conti- PDS; José Carlos Mar
tinez - PDS; José Tavares - PMDB; Luiz Antônio 

PMDB; Raul Belém- PMDB; I 
Ronaldo Canedo - PDS; Rondo 
semburgo Romano - PMDl 
PMDB; Vicente Guabi.roba -
PMDB. 

-· 
São Paul 

Adail Vettorazzo- PDS; Air 
Alberto Goldman - PMDB; 
PDS; Armando Pinheiro -
PMDB; Bete Mendes- PT; Ca 
Cunha Bueno - PDS; Darcy 
Bosco Amaral - PMDB; Dja• 
Nomura- PDS; Doreto Camp 
do Matarazzo Suplicy - PT; 
Farabulini Júnior - PTB; Fe 
Ferreira Martins- PDS; Flávi 
Francisco Amaral- PMDB; F' 
Freitas Nobre- PMDB; Gast 
Júnior - PDS; Herbert Levy 
PT; Israel Dias-Novaes -
PMDB; João Cunha - PMI 
PMDB; José Camargo - PD 
Maluly Neto- PDS; Marcelo 
Santilli- PMDB; Marcondes 
Hato - PMDB; Mendes Bo 
Falcão- PTB; Moacir Fran 
PDS; Nelson do Carmo- PT 
PMDB; Paulo Maluf- PDS; 
Raimundo Leite- PMDB; ~ 
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_eão- PMDB; Olivir Gabardo 
- PDS; Otávio Cesário- PDS; 
DB; Pedro Sampaio- PMDB; 
"- PDS; Renato Bernardi -
- PMDB; Renato Johnsson
o - PMDB; Santos Filho -
:ues Júnior - PMDB; Valmor 
.Valber Guimarães- PMDB. 

~ta Catarina 

)S; Casildo Maldaner- PMDB; 
MDB; Evaldo Amaral - PDS; 
DS; Ivo Vanderlinde- PMDB; 
'; Luiz Henrique- PMDB; Nel
:lson Wedekin- PMDB; Odilon 
1ulo Melro - PDS; Pedro Colin 
a- PMDB; Walmor de Luca-

Grande do Sul 

Amaury Müller- PDT; Augusto 
ar de Bem e Canto - PDS; Darcy 
, Perondi - PDS; Floriceno Pai
loesch - PDS; Hermes Zaneti -
ini - PDS; Ibsen Pinheiro -
ues - PMDB; lrineu Colato -

- PMDB; Jorge Uequed -
- PMDB; Lélio Souza- PMDB; 
.>DT; Nadyr Rosseti- PDT; Nel
S; Nilton Alves- PDT; Oly Fac
Nascimento- PDT; Paulo Min

dro Germano - POS· Pr~tini d .. 

Terça-feira 4 1963 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO MIST~ 

Do Congresso Nacion!J.. incumbida de examinar e 
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 4, de 1983-
(CN), que "dispõe sobre rescisão de contratos de tra
balho e seus efeitos; modifica normas sobre a greve 
motivada por atraso no pagamento de salários, sobre 
dissídio coletivo em caso de greve sobre, jornada de 
trabalho, horário extraordinário, e dá outras provi
dênci~s". 

3• REUNIÃO, REALIZADA EM 
29 DE JUNHO DE 1983 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de mil 
novecentos e oitenta e três , às dez horas, na Sala de Reu
niões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senador Carlos Chiarelli e Deputados 
Marcelo Gato, Nelson Wedekin , Francisco Amaral , 
Irma Passoni e Sebastião Ataíde, reúne-se a Comissão 
Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e 
parecer sobre o Projeto de Lei n9 4, de 1983- (CN), que 
"dispõe sobre rescisão de contratos de trabalhos e seus 
efeitos; modifica normas sobre a greve motivada por 
atraso no pagamento de salários, sobre dissídio coletivo 
em caso de greve, sobre jornada de trabalho , horário ex
traordinário, e dá outras providências", para ouvir as 
palestras, seguidas de debates, dos Senhores Arnaldo 
Sussekind, ex-Ministro do Trabalho e Wagner D. $iiglio, 
Professor da Universidade de São Paulo- (USP) e espe
cialista em Direito do Trabalho . 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente da 
Comissão, Deputado Francisco Amaral, comunica ha
ver recebido Ofício da Liderança do Partido Democráti-
_._ ..... c- ........ : .... 1 tnnco, _ c::o 



lianelli · - PDS; Samir Ach 
Mendes - PMDB; Tidei de 

_'. Guimarães- PMDB. 

Goiál 

Aldo Arantes - PMDB; 
Fernando Cunha - PMDB 
PMDB; Ibsen de Castro -
PMDB; Irapuan Cost<J Júnior 
- PDS; Joaquim Roriz - P 
PMDB; Onísio Ludovico
PMDB; Siqueira Campos 
PMDB; Wolney Siqueira-

Mato 

Bento Porto - PDS; Crisf 
de Oliveira - PMOO; Gilso 
nas Pinheiro - PDS; Maça, 
Lacerda- PMDB; Milton 

Mato Gro 

Albino Coimbra - PDS; 
Levy Dias- PDS; Plínio 
gueiró- PMDB; Saulo Qu 
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a Flores - PMDB; Rubens Ar
lfried Heuser - PMDB; Sinval 
Victor Faccioni - PDS. 

, Amapá 

PDS; Clarck Platon - PDS; Geo
Paulo Guerra - PDS. 

Roraima 

'S; João Batista Fagundes- PDS; 
~; Mozarildo Cavalcanti- PDS. 

TE{Lenoir Vargas)- As listas de 
mparecimento de 36 Srs. Senadores 
;. Havendo número regimental de
'· (Pausa.) 

voca sessão conjunta a realizar-se 
. neste plenário, destinada à leitura 
:ncial n9 122, de 1983-CN, referente 
i4, de 1983-CN, que prorroga a vi
o compulsório instituído em favor 
cas Brasileiras . S .A . - EL E
ras providências. 

~LOS TEIXEIRA (PMDB- PE. 
or.)- Solicito a suspensão da ses
rum regimental. 

Alceni Guerra - PDS; Alenca 
A madeu Geara - PMDB; Anselmo Peraro- PMDB; 
Antônio Mazurek - PDS; Antônio Ueno- PDS; Aro l
do Moletta - PMDB; A ry Kffuri - PDS; Borges da 
Silveira - PMDB; Dilson Fanchin - PMDB; Euclides 
Scalco - PMDB; Fabiano Braga Cortes- PDS; Hélio 

_ --··.- ------." ~TE (Lenoir Vargas)- Sendo evi
dente a inexistência de quorum para prosseguimento da 
sessão, aceito a questão de o rdem . 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /9 horas e /0 minutos.) 

nhor Senador Lourival Baptista para integrar a Comis
são, em substituição ao Senhor Senador Juta hy Maga
lhães, agradece a presença dos convidados para as pales
tras, e do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
Dr. Coqueijo Costa. Em seguida, concede a palavra ao 
Senhor Arnaldo Sussekind. - --

0 Senhor Arnaldo Sussekind demonstra sua grande 
satisfação em participar dos debates da Comissão e pas
sa a fazer uma análise do Projeto de Lei n9 4, de 1983-
(CN). Segundo ele, o Projeto configura algum progresso 
na desejada e necessária atualização da Legislação do 
Trabalho, mas não assegura a mais importante reivindi
cação dos trabalhadores e dos estudiosos em direito do 
trabalho, que é a segurança no emprego~ ressalta, no en
tanto, que o dispositivo em exame atenua, mas não re
move, grave violação ao princípio da liberdade sindical, 
que corresponde à intervenção em entidades sindicais 
por atos administrativos e, para melhor entendimento de 
seus pontos de vista, passa a discorrer sobre os itens do 
Projeto . Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Wagner D . Giglio, que externa sua 
concordância com as ponderações do Senhor Arnaldo 
Sussekind e passa a fazer considerações do Senhor Ar
naldo Sussekind suplementares sobre as princliJã]SãiTe
rações mseriaas no Projeto . 

Em seguida, fazem uso da paÍavra, em forma de deba
tes, os Senilores Senador Carlos Chiarelli - Relator do 
Projeto, Arnaldo Sussekind e Wagner D. Giglio . 

Encerrado os debates, o Senhor Presidente exalta os 
convidados pelos brilhantes pronunciamentos e o Rela
tor da matéria, pela efetiva participação nos debates . 

Nada mais havendo a tratar, é dada por encerrada a 
reunião e, para constar, eu , Frederic Pinheiro Barreira, 
Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida c 
aprovada, será assinada pelo Sen hor Presidente, dem ais 
membros da Comissão e irá à publicação, juntamcnt:: 
com os apanhamentos taquigráficos das palestras c dos 
debates. 



1970 Terça-feira 4 

cumprindo nada o trabalho de 45 horas. Ora, todos nós 
sabemos, e eu falo a conhecedores, a especialistas na ma
téria, não preciso aqui me estender a justificar as propo
sições que formulo, todos nós sabemos o que se procura, 
e o que se procurou na Convenção de 1919, foi limitar a 
jornada de trabalho, porque, depois de 8 horas, o empre
gado se desgasta muito mais, do ponto de vista físico, 
tanto quanto psicológico e mental, e se sujeita, por isso 
mesmo, diante de desatenção pelo trabalho, da falta de 
concentração, que vai tomando o seu espírito, se sujeita 
muito mais a acidentes de trabalho. É por isso que se pôs 
um limite diário. Era preciso que o projeto cuidasse com 
muito mais carinho do limi\e diário da jornada do traba
lho por dia, do que colocar um limite semanal. Aqui, 
surge a hipótese que havia mencionado no início. Esta 
proposta de 46 horas e meia vai desagradar, vai conse
guir quase um milagre: desagradar empregados e empre
gadores. O empregado, porque vive angustiado com o 
salário mínimo, como se sabe, é um dos mais mínimos 
do mundo, se assim posso expressar, e que precisa de ho
ras extras, ele pede horas extras, ele quer as horas extras 
e que vai ficar insatisfeito com a limitação da jornada; e 
o empregador, que não vai contratar outro empregado, 
porque não se justifica contratar um novo empregado 
para suprir 15 minutos ou uma hora de falta de trabalho 
diário, ou três horas de trabalho mensal. O empregador 
também vai ficar insatisfeito, porque vai onerar a parcela 
que se insere no custo do produto, relativamente à remu
neração da mão-de-obra vai onerar o produto e ele vai 
repassar o custo aos consumidores, inevitavelmente. 
Prejudica-se o empregado, prejudica-se o empregador, 
prejudica-se a sociedade, porque ela vai sofrer o paga
mento de um custo mais alto pelo produto. Qual seria a 
solução? Aquela já mencionada pelo eminente Ministro 
Sussekind. Seria a solução que é adotada universalmen
te, praticamente todos os países do mundo colocam um 
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cesso de horas extras diárias anual, percebendo do em
pregador indenização em dobro. Quer dizer, o tanto de
positado no Fundo de Garantia e mais aquele previsto 
na Consolidação das Leis do Trabalho, como esse be
neficio secundário de coordenação dos regimes do Fun
do de Garantia e da CLT. 

Em suma, as conclusões seriam de que o projeto traz 
algumas melhoras, poucas convenhamos. Emendado, ele 
poderá trazer outros beneficio, dependendo das emendas 
que se conseguir aprovar. Mas, no cômputo geral, sem 
uma reforma profunda, o projeto não melhorará as re
lações entre empregados e empregadores, não superará a 
dificuldade econômica, nem outorgará, lastimavelmente, 
nenhuma garantia de emprego. 

Muito obrigado pela atenção que me dispensaram, e 
se mais não digo porque não há necessidade, uma vez 
que o Ministro Sussekind externou todas as minhas ide
ias por antecipação. O que me facilitou muito a tarefa, 
não estou recriminando, muito pelo contrário, fiquei 
muito contente, até, porque colocou todas as premissas, 
me facilitando na exposição . ' 

Eu me coloco à disposição, se houver necessidade ou 
desejo de algum esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral)- Encer
rado o depoimento do Juiz, Dr. Wagner D. Giglio, nós 
passamos, então, às indagações, concedendo a palavra 
ao Relator, Senador Carlos Chiarelli. 

O ~R. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Gostaria de, 
preliminarmente, Sr. Presidente, fazer um registro, a 
título pessoal, de agradecer a oportunidade que tive, na 
condição de interessado em temas de Direito do Traba
lho, de ouvir a sempre agradável e renovada manifes
tação de conhecimentos de profundidade científica, de 
seriedade intelectual do nosso professor e Ministro Ar-

Outubro de 1983 

que a política econômica do Governo entendia neces
sário, e como contrapartida avançaríamos no campo das 
garantias sociais, logo de início nos endereçamos no sen
tido de fazer a importação daquilo que a Alemanha de 
certa forma criou e a partir daí se generalizou hoje por 
mais de cinqUenta países do mundo e está consagrado 
pela OIT, como foi abundantemente demonstrado pelo 
Ministro Sussekind. 

Mas, no elenco das alternativas que viabilizam corte 
do contrato por iniciativa do empregador, isso foi uma 
das coisas que me preocupou realmente, quando sugeria
mos estar a razão econômico-financeira, chamemo-la as
sim, a razão de natureza tecnológica. Na verdade, nunca 
havia elencado o problema estrutural da empresa porque 
se trata de um fato de certa forma novo nas perquirições 
da O IT. E a pergunta que eu faria é a segl!)nte: partindo 
do princípio da adoção da idéia da estabilidade relativa 
da garantia ou da segurança no emprego, que me parece 
um passo absolutamente necessário de ser dado, quer de 
natureza social, quer de natureza econômica, quer de na
tureza política, porque me parece que é um passo tam
bém no sentido de levar a abertura democrática ao cam
po das relações sociais, e não esgotá-las no campo for
mal das relações políticas, seria para este País, que cresce 
praticamente um Uruguai por ano, que demanda a ne
cessidade de praticamente um milhão e quinhentos, um 
milhão e seiscentos mil postos novos de trabalho, que 
tem muito mais mão-de-obra do que capital, será que 
para o modelo brasileiro seria aconselhável introduzir na 
legislação a possibilidade de entender como um justo 
motivo a despedida em decorrência de razões de nature
za tecnológica? 

Isto não levaria a um procedimento de estímulo a uma 
tecnificação e uma automatização? Por que, afinal das 
contas, traria no contexto social, quem sabe, melhores 

resas 
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umne nas noras extras extgtvets, ourante um certo perto
do de tempo, quase um ano. 

Aqui, haveria um benefício suplementar, secundário, 
mas nem ;or isso desprezível. Me parece que se poderia 
aproveitar a ocasião para desburocratizar a exigência de 
horas extras, dando-se total liberdade ao empregador 
para exigir as horas extras quando bem lhe aprover, sem 
precisar justificar necessidade imperiosa de serviço, força 
maior, ou a exigência de contrato prévio por escrito, 
para a feitura de horas extras, mas limitando-se por duas 
formas o trabalho extraordinário: o número de horas ex
tras que possam ser exigíveis durante um ano e o número 
de horas extras que podem ser trabalhadas num dia, 
limitando-se a 2 horas, nessa última hipótese, e, naquela, 
uma quantia razoável; 200 horas extras por ano, 150 ho
ras extras por ano. O empregador não precisaria justifi
car nada, o empregado estaria obrigado a colaborar, mas 
sem o excesso que se pratica atualmente,. com prejuízo 
para a saúde do empregado, com prejuízo para toda a 
sociedade. 

Para o empregador sempre fica mais barato pagar 20, 
30, 40, 50, 80, 100% a hora extra, do que contratar um 
outro empregado. Se o que se visa, como se propalou, é a 
criação de novos empregos, o que é preciso fazer é o que 
se faz já hâ algum tempo em convenções, acordos coleti
vos e decisões normativas até chanceladas, homologadas 
pelo Tribunal Superior do Trabalho. Outorgar as horas 
extras é um peso realmente desestimulante, 100%, 200%, 
500% a mais por horas extras, que é para proibir as horas 
extras, porque se se põe 50%, que seja 80%, ficará sempre 
mais barato ao empregador exigir do seu empregado a 
prestação de horas extras do que contratar um novo em
pregado. 

E, finalmente, seria preciso, estabelecido o preceito li
mitativo das horas extras diárias, no cômputo anual, se
ria sempre preciso estabelecer uma sanção atuante. E a 
sanção que nós imaginamos seria facultar ao empregado, 
dar por rescindido o contrato de trabalho, em caso de ex-

ração pessoal, o maior apreço intelectual e de quem te
nho recebido sempre o testemunho de uma amizade que 
realmente me conforta e estimula. 

Posso dizer que, do pouco que sei do Direito do Tra
balho, possivelmente devo a parte basicamente majori
tária àquilo que dele ouvi, aquilo que dele aprendi no 
convívio que pude ter em determinadas ocasiões, quer no 
campo dos certames jurídicos, quer nas atividades con
juntas na OIT, quer também na ação que desdobramos a 
nível de Ministério do Trabalho, tentando compor uma 
nova imagem para a legislação trabalhista brasileira, que 
em parte ocorreu, mas em grande parte, infelizmente, fi
cou no limbo das nossas aspirações. Quero, também re
gistrar a satisfação de ter podido ouvir o depoimento in
teligente, criterioso; sério, deste jurista de escol, a quem 
conheço pelas obras e hoje passo a conhecer mais pes
soalmente, que é o professor Wagner D. Giglio, homem 
que também tem se caracterizado, quer como magistra
do, quer como brilhante cultor do Direito do Trabalho. 
Saúdo os integrantes da Comissão e, particularmente, o 
nosso Ministro Coqueijo Costa, que, quem sabe, esteja 
já se ensaiando para depois de terminar a atividade judi
ciária, vir aqui e sentar como Senador da República, que 
daria uma nova dimensão à nossa Casa. 

Nós teríamos algumas indagações a fazer e, pela or
dem, inicialmente, o Ministro Sussekind. Mas, evidente
mente, gostaríamos também de ouvir o depoimento a 
respeito do nosso ilustre Professor Wagner D. Giglio. 

No elenco das propostas que se te,m, em termos da in
trodução da garantia ou da segurança do emprego, que 
na verdade foi o plano de fundo de todo debate político 
que tivemos e que constava, inclusive, reiteradamente 
nas manifestações madrugadoras que apresentamos ao 
Executivo, quando começou a ser discutido o malfadado 
Decreto-lei n9 2.012, que abriu caminho, e esse foi o seu 
mérito, para que pudéssemos, através de uma compo
sição político-partidário, chegar a novas alternativas tra
balhistas, na esteira de uma mudança de índices salariais 

que tem capital capaz Oe vtatllllzar empreenOimentos, Oe 
dotá-las de um parque fabril mais moderno, mas de certa 
forma implicaria também numa certa negação, numa 
certa autonomia da nossa realidade, que é sobretudo in
vestir em atividades que levem ao aproveitamento da 
mão-de-obra intensiva? Pergunto, realmente, com o sen
tido pragmático, nós estamos debatendo este assunto, cu 
tenho realmente o propósito de persistir na idéia de fazer 
chegar ao texto da lei, através de um substitutivo, a idéia 
da garantia da segurança do emprego, e gostaria de ouvir 
a opinião ilustre do ex-Ministro, grande jurista, e do 
eminente Professor Wagner D. Giglio, tam.bém, a opi
nião sobre esta alternativa, sobre este elemento que me 
parece importante, em termos de adaptar um princípio 
jurídico universal, neste momento, pelo menos com pre
tensão e universalidade, a realidade econômica e social 
brasileira. 

Seria uma primeira questão. 

O SR. ARNALDO SUSSEKIND -A matéria, real
mente, merece análise profund;You ser breve na res
posta. 

A legislação alemã de 51 e 52, considerou nula a des
pedida socialmente injusta. Essa é a expressão da lei. A 
jurisprudência dos tribunais alemãs é que pasaram a 
conceituar esta expressão "despedida socialmente injus
ta", e considerou que não era socialmente injusta aquela 
despedida fundada em motivos tecnológicos, econômi
cos, financeiros, ou disciplinares, disciplinares seriam as 
nossas justas causas. E esse modelo alemão, desdobrado 
pela jurisprudência, foi o que se universalizou. Confor
me li aqui naquele trabalho da OIT, hoje são inúmeros 
os países, de todas as regiões do globo, e de todos os ma
tizes políticos, que consagram, com algumas variações, a 
teoria da nulidade da despedida arbitrária. Mas cu conti
nuo defendendo, apesar da observação feita pelo ilustre 
Senador Chiarelli, que, como disse, merece análise pro
funda, continuo defendendo a possibilidade da despedi
da por motivo tecnológico. Isto porque a diferença fun-
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ANEXO À ATA DA 39 REUNIÃO DA COMIS
SÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL , IN
CUMBIDA DE ESTUDO E PARECER SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nv 04, DE 1983 - (CN) . QUE 
" DISPOE SOBRE RESCISÃO DE CONTRATOS 
DE TRABALHO E SEUS EFEITOS; MODIFICA 
NORMAS SOBRE A GREVE MOTIVADA POR 
ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. 
SOBRE DISSIDIO COLETIVO EM CASO DE 
GREVE, SOBRE JORNADA DE TRABALHO . 
HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", REALIZADA EM 29 DE JU
NHO DE /983. ÀS DEZ HORAS. INTEGRA DOS 
APANHAMENTOS TAQUIGRÁFICOS. COM 
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

DEPUTADO FRANCISCO AMARAL. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral) - Haven
do número regimental, declaro aberta a reunião . 

Srs. Congressistas: 
A Comissão Mista, incumbida de estudar o parecer 

sobre o Projeto de Lei nv 04, de 1983 - (CN), que. "Dis
põe sobre a rescisão de Contratos de trabalho e seus efei
tos; modifica normas sobre a greve motivada por atraso 
no pagamento de salários, sobre dissídio coletivo em 
caso de greve, sobre jornada de trabalho, horário ex
traordinário, e dá outras providências" , reúne-se para 
ouvir os ilustres convidados, Dr . Arnaldo Sussekind e 

Dr. Wagner D. Giglio . 
Esta Presidência comunica, inicialmente, que a Lide

rança do PDS indicou o Sr. Senador Lourival Baptista 
para integrar a Comissão, em substituição ao nobre Se

nador Jutahy Magalhães. 
l=rn v 1..tHtiP n ~ '""nnrt â n riA ti a ..n a tPri a Pl:.t A PrP"ici ê n -

pregado, e o fez, pela primeira vez, por coincidência, 
num acordão da lavra do então Ministro interino do Tri
bunal Superior do Trabalho, professor Wagner D. Gi-

glio. 
Também no anteprojeto de lei de atualização da CLT, 

que foi elaborado por cci'missão que tive a honra de pre
sidir, essa providência foi inserida em seu texto. O efeito 
prático maior desta medida, a meu ver, se reflete na tra
mitação dos processos na Justiça do Trabalho. Hoje, um 
empregado que é despedido com justa causa ou com ale
gação de justa causa, portanto que não recebe nem inde
nização de antigüidade, nem o Fundo de Garantia que 
lhe pertence, esse empregado, ao reclamar contra sua 
despedida na Justiça do Trabalho, ele não sabe qual o 
fato determinante da sua despedida, e issso torna im
possível a ele apresentar-se na primeira audiência, na 
Junta de Conciliação e Julgamento , com a prova, inclusi
ve testemunhal, capaz de elidir aquela acusação. Ele só 
toma conhecimento da falta que lhe é atribuída no mo
mento da primeira audiência, o que importa em levar o 
juiz a adir a audiência de instrução e julgamento, que é 
única, para tantos dias depois, e, infelizmente, esses tan
tos dias são muitos, dada a hipertrofia da Justiça do Tra
balho, quando ele se apresentará com suas testemunhas. 

Com essa comunicação ao empregado, o juiz do traba
lho poderá se quiser, exigir que o reclamante se apresente 
à primeira audiência já munido das suas provas, porque 
ele já sabe de que está sendo acusado. Este é o efeito prá
tico maior, além do aspecto de consideração, conside
ração ao ser humano, o senhor está sendo despedido por 
isso, é algo que se justifica por si mesmo. 

Lendo o artigo que consta do projeto, eu anoto, entre
tanto, data vênia, algumas imperfeições: em primeiro lu
gar, ele não estabelece prazos. Ora, a despedida nem 
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ticipou, para honra nossa, o hoje Senador Carlos Alber

to Chiarelli. 
Ela diz simplesmente: 

"A demissão deverá ser comunicada ao emprega
do por escrito, com a indicação dos fatos que a mo
tivaram, no prazo de 10 dias." 

Esta é a redação do§ 2v do art. 73 do anteprojeto de lei 

de atualização da CLT. 
Convém também referir-se sempre neste projeto, em 

várias disposições a contrato de trabalho por prazo inde
terminado, porque o contrato de trabalho por prazo de
terminado não se rescinde, extingue-se. A denúncia do 
empregador pode ocorrer no contrato por prazo deter
minado, se ela ocorre no curso do prazo contratual, mas, 
pelo implemento do termo, o contrato se extingue, não 
se rescinde. Então, não há que se falar nem em justo mo
tivo, nem em justa causa, nem em comunicação ao em
pregado, porque ele sabe que foi contratado por um ano, 
e com o implemento do tempo sabe que não tem mais o 

emprego depois de um ano . 
Passemos ao art. tv, ainda, porém § 2v, e art. 2v, que 

trata de um dos pontos mais polêmicos no atual estágio 
do sistema jurídico brasileiro de proteção ao trabalho, 
que é a chamada despedida imotivada e suas conseqüên-

cias. 
O Brasil, como todos os Srs. sabem, foi o primeiro 

país a adotar, para os trabalhadores em geral, a estabili
dade absoluta no emprego. A estabilidade absoluta era 
adquirida, porque hoje não há mais empregados não op
tantes, só os antigos, era adquirida após um lonftO prazo 
de prestação de serviços, lO anos, e se traduzia num di
reito quase absoluto do empregado ao emprego. Direito 
que Paul Durant, um dos maiores juristas do Direito do 
Trabalho, já falecido, denominou de Proprieté du drolt. 



cia, em comum acordo com o Sr. Relator, resolveu soli
citar uma prorrogação por 8 (oito) dias, do prazo regi
mental destinado à Comissão . 

Agradeço honrado a presença dos Srs. Arnaldo Susse
kind e Wagner D. Giglio. 

Quero registrar também aqui a presença sempre ami
ga, sempre confortadora, do Ministro Coqueijo Costa, 
do Tribunal Superior do Trabalho . 

Concedo a palavra ao nobre Ministro Arnado Susse
kind. 

O Sr. Arnaldo Sussekind_- Exmo. Sr. Presidente des
ta Comissão, Exmo. Sr. Relator, meus velhos amigos 
Deputado Francisco Amaral e Senador Carlos Alberto 
Chiarelli, Sr. Presidente em exercício do Tribunal Supe
rior do Trabalho, Srs. Senadores e Srs. Deputados, meu 
colega professor Wagner D . Giglio: 

Foi com grande satisfação que aceitei o convite que 
me formulou esta Comissão para uma anãlise do Projeto 
de Lei n9 04, de 1983. 

O Projeto configura algum progresso na desejada e ne
cessãria atualização da Legislação do Trabalho, mas não 
assegura a mais importante reivindicação dos trabalha
dores e dos estudiosos do direito no trabalho - a segu
rança no emprego. 

Outrossim, atenua, mas não remove, grave violação 
ao princípio da liberdade sindical que corresponde à in
tervenção em entidades sindicais por atos administrati
vos. 

O art. J9, no seu caput, trata da comunicação da des
pedida ao empregado, que deve ser feita por escrito, com 
a motivação ou a inexistência dessa motivação. 

Trata-se, sem dúvida, de um avanço na Legislação do 
Trabalho, que vem sendo defendida hã muito tempo por 
estudiosos do Direito do Trabalho. 

O próprio Tribunal Superior do Trabalo, em acórdãos 
referentes a dissídios coletivos, chegou a introduzir esta 
clãusula, criando para o empregador essa obrigação de 
comunicar os fatos determinantes da despedida do em-

sempre p 
consuma. O empregado aparece embriagado no serviço 
ou agride um companheiro, é despedido, e deve-se dar 
um prazo ao empregador para comunicar essa despedida 
por escrito ao empregado . Mesmo porque estamos num 
país desigualmente desenvolvido, onde convivem ao lado 
de grandes empresas de médio porte, empresas de peque
no porte, até as microempresas, onde não hã uma asses
soria capaz de propiciar imediata comunicação do fato 
determinante da rescisão do contrato de trabalho. 

Mas, a meu ver, o maior defeito de exposição é aquele 
que parece querer que se qualifique juridicamente a justa 
causa, tal como a denúncia no Direito Penal. A denúncia 
no Direito Penal, o Ministério Público, além de revelar o 
fato , enquadra o fato num dos modelos de delito ou de 
crime constituído no Código Penal. Ora, isso pelo Minis
tério Público, que conhece direito, é possível, mas pelo 
empregador, que não conhece direito, é exigir demais. 

Acho que o artigo J9 visa a isso porque estabelece no§ 
!9: 

"Quanto motivada a rescisão, explicitar-se-ã na 
comunicação a ocorrência de justa causa, nos ter
mos do art. 482." 

Ora, as partes na Justiça do Trabalho dão os fatos, o 
juiz aplica o direito, o importante é saber o fato: o se
nhor foi despedido porque compareceu embriagado ao 
serviço, o senhor foi despedido porque furtou um objeto. 
Qual a qualificação jurídica deste fato não importa, in
clusive deve-se evitar, em se tratando de um País onde, 
como disse, empregadores, às vezes até ignorantes anal
fabetos, e a maioria analfabetos em Direito, não pode 
cumprir perfeitamente este desideratum. 

Por isso mesmo, preferiria que se mantivesse o meu 
ponto de vista neste sentido, a redação do anteprojeto de 
lei elaborado pela comissão a que me referi, da qual par-

, ...... orser a 
restrição muito forte ao poder de comando, o poder de 
administração do empregador. E a conseqiiência disto, 
que ocorreu no Brasil, e não apenas no Brasil, mas sim 
em outros países que adotaram a estabilidade absoluta, 
foram poucos, mas também aconteceram nestes países, é 
que os empregadores, temerosos das restrições que advi
riam para eles no seu poder de administração, passaram 
a não deixar os empregados completar o decênio gerador 
do direito à estabilidade. 

Então, aquilo que visava a segurança do trabalhador e 
sua família se transformou num fator de insegurança 
para o trabalhador e sua família, porque o trabalha
dor,ao chegar aos 8 anos, 9 anos de emprego ia todo dia 
ao trabalho numa insegurança psicológica total, porque 
não sabia se era o dia da degola. Isso ocorreu, como dis
se, em vãrias partes do mundo . Daí porque surgiu uma 
nova teoria, na Alemanha, na reforma legislativa de 
1951/52, que é a teoria da nulidade da despedida arbi
trãria, também conhecida como estabilidade relativa. 
Qual a diferença desta para a estabilidade absoluta? f: 
que a estabilidade relativa é adquirida apás curto prazo 
de vigência do contrato de trabalho, em geral de seis me
ses a um ano. Mas o direito que a gera não é uma estabi
lidade absoluta, porque o empregador mantém o direito 
de despedir o empregado, não apenas nos casos de falta 
grave, mediante autorização da Justiça do Trabalho ou 
de extinção da empresa ou do estabelecimento, mas des
de que haja motivação. E que motivação é essa? Segundo 
a jurisprudência formada com base na Lei alemã, são os 
motivos de ordem disciplinar, de ordem técnica ou de or
dem econômico e financeira; sendo que recente con
venção da OIT introduziu ainda motivos de natureza es
trutural da empresa. 

Vale dizer que, com essa teoria, o empregador se estã 
tolhido no seu direito de despedir o empregado depois de 
um ano, vamos dizer, sem motivo nenhum, não estã im
pedido de despedi-lo se houver qualquer desses motivos, 
seja o disciplinar, seja o técnico. Por exemplo, o empre-
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Mas, a possibilidade de veto, a angústia de tempo, de
limitado pelo prazo de tramitação do projeto e uma certa 
dose de realismo, nos levam a analisar apenas as medidas 
dentro dos parâmetros que foram colocados pelo proje
to, não extravasando deste campo. 

Por isto, e para ganhar tempo, nós traçaremos algu
mas considerações, concentraremos a nossa anãlise nas 
questões de fundo, abandonando, porque jã foram, in
clusive, aqui extensamente analisadas, as questões de téc
nica legislativa e as questões de redação, que são impor
tantes, embora são menos importante, a meu ver a ques
tão de fundo. 

A comunicação do motivo determinante da rescisão jã 
foi objeto de convenções, acordos coletivos, e até de de
cisões normativas, mas o objetivo, jã apontado pelo Sr. 
Ministro Arnaldo Sussekind, de evitar a supresa do tra
balhador quando comparece em juizo. Esta comuni
cação jã é matéria de direito positivo em vãrios países, 
mas não evita, e nem ao menos dificulta, as despedidas 
arbitrãrias. Bastaria o empregador fazer esta comuni
cação, inventando uma justa causa ou um justo motivo, 
e estaria se desincumbindo da obrigação legal, sem qual
quer óbice ao despedimento arbitrãrio . De resto, a medi
da, a meu ver, não terã nenhum efeito prãtico porque foi 
lançada sem sanção, de tal sorte que o empregador que 
descumpriu o preceito consignado no projeto, se ele as
sim foi aprovado, sem nenhuma emenda, não sofrerã 
qualquer conseqUência. E aqui não posso deixar de men
cionar um pequeno defeito técnico, de que se excluiu da 
comunicação o empregado estãvel. Ora, acontece que 
quem redigiu a lei se esqueceu que o empregado estãvel 
pode ser despedido pelo empregador, apesar de estãvel, 
.j!pesar da estabilidade dessa nova hipótese dos artigos 
497 e 498 da Consolidação das Leis do Trabalho. "Em 
caso de força maior, ou encerramento do estabelecimen-
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empregador pode se exonerar do pagamento de indeni
zação ou daquele acréscimo de 10, ou seja, 20% sobre os 
depósitos do Fundo de Garantia, em um momento res
trito às hipóteses de despedida disciplinar, ficaria o em
pregador agora liberto para despedir por outros moti
vos, sem qualquer ônus. E em segundo lugar, este segun
do fundamento me parece mais importante do ponto de 
vista jurídico, é que se possa atribuir ao empregado parte 
do risco do empreendimento, uma vez que as deficiências 
de origem técnica, econômica e financeira são todas per
tinentes ao âmbito da atuação da empresa. E a ela, só, 
por doutrina aceita universalmente, deve caber o risco 
do empreendimento. Com esta norma, que cria o justo 
motivo, sem a correspondente melhoria da estabilidade 
do emprego, se possa outorgar ao empregado parte do 
risco que cabe ao empregador. 

A sugestão seria a mesma jã feita pelo Ministro Arnal
do Lopes Sussekind: conceder a estabilidade, esta estabi
lidade relativa do direito Alemão ao empregado, depois 
de um período mais ou merws longo de experiência, e 
com aquelas exceções de pequenas empresas, empresas 
que usem o trabalho só de familiares, etc., que ficariam 
fora desse âmbito, mas generalizar a estabilidade a partir 
de 6 meses, a partir de um ano, estabilidade esta que, en
tretanto, permite que o empregador despeça o emprega
do, sujeitando-se, claro, evidente, a uma revisão do seu 
ato pelo Poder Judiciãrio, que poderia, à escolha do em
pregado, reintegrã-lo no emprego ou pagar-lhe indeni
zação em dobro. Essa solução proposta traria ainda o 
benefício de compatibilizar os regimes do Fundo de Ga
rantia com a da Consolidação, posto que o empregador, 
na hipótese de o empregado optar não pela reintegração 
e sim pela percepção de indenização em dobro, ficaria 
constrangido a pagar a indenização da Consolidação das 
Leis do Trabalho, ainda que existisse Fundo de Garan-
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Civil, jã se autorizava um dos contratantes a não cum
prir a avença, se a prestação do outro não fosse cumpri
da. É isto que agora, como uma grande descoberta, se 
transporta para a greve, nenhuma novidade aqui é nada 
de inovador, o projeto é extremamente tímido a este res
peito. 

O fato é que para que se possa aprimorar o direito de 
greve era preciso, como pressuposto indispensãvel, ou
torgar maior liberdade sindical, e maior liberdade sindi
cal não pode existir enquanto sobreviver a intervenção. 

Eu me eximo de maiores ponderações a esse respeito, 
para evitar descausa, porque jã o fez, com muito mais ri
gor, com muito mais vagar, com muito mais precisão, o 
Ministro Sussekind. Fato é que, a meu ver, também, essa 
pronta intervenção na Justiça do Trabalho seja ex
officio, em uma curiosa iniciativa do próprio Poder Judi
ciãrio, que o Direito Processual não conseguiu explicar 
até hoje, seja por iniciativa da Procuradoria da Justiça 
do Trabalho, seja pela das partes, o fato é que ela frustra 
o objetivo precípuo da greve que é acarretar um acicate 
ao empregador para que entre em negociações e estude 
com seriedade as reivindicações formuladas. Por isso, 
também a mim me parece que se deveria colocar na lei 
um prazo para que o Judiciãrio pudesse intervir, antes 
do qual ele não poderia intervir. Um prazo razoãvel, 
para que se fizesse sentir os efeitos desejados pela greve: 
15 dias, 20 dias, 30 dias, o que parecer ao legislador mais 
conveniente diante de nossas condições atuais. 

Por outro lado, a solução jurisdicional apresenta ine
gãveis benefícios. Ela impede que ocorram prejuízos in
suportãveis à sociedade; ela é tão justa quanto permita a 
falibilidade humana, da qual não escapam os juizes, e, 
do ponto de vista histórico, até possibilitou a nossa evo
lução grandes traumas. De tal sorte que o afastamento 
completo do Judiciãrio, muito embora seja essa a ten-



estável". Portanto, não haveria porque excepcionar o es
tável. Essa menção deve ser retirada, em beneficio da ge
neralização que se ambiciona para· os textos legais. E é 
preciso acrescentar uma sanção forte, uma sanção que 
independa do controle administrativo, posto que a fisca
lização do trabalho é notoriamente insuficiente para 
constranger o cumprimento da lei. 

Por isto, sugeriríamos que se colocasse, a exemplo do 
que se ' tentou e que se fez passar naquele julgamento de 
dissídio coletivo, a que hâ pouco fazia referência o Mi
nistro Sussekind, de que eu tive a honra de participar e 
até de redigir o Acórdão, se deveria colocar uma sanção 
"de presunção de inexistência de justa causa", caso o 
empregador não cumpra a obrigação de comunicar, por 
escrito, ao empregado o motivo do despedimento. Se as
sim tendo ele realmente um acicate que o forçasse a cum
prir a lei. Poderia a questão ser atenuada se se pusesse, 
por exemplo, uma presunção absoluta de inexistência de 
justa causa, uma presunção relativa de inexistência de 
justo motivo, presunção que poderia ser vencida por 
prova contrária. 

Finalmente, aproveitando a extirpação da infeliz ex
pressão - empregado não estável - se poderia acres
centar, em lugar dessa expressão, o prazo sugerido pelo 
Ministro Sussekind, de lO dias para a comunicação, sem 
o qual também ela fica um pouco tênue, a obrigação de 
avisar por escrito, porque o empregador poderia dizer 
que dai a um ano iria avisar. É preciso estipular um pra
zo para que ele cumpra a obrigação, senão ela não fun
ciona. 

O justo motivo é de origem Alemã, constitui um apri
moramento da garantia do emprego, uma estabilidade 
relativa ou uma forma indireta de estabilidade, como já 
melhor foi exposto pelo Ministro Sussekind. Mas, acon
tece que criar os justos motivos para despedimento, sem 
outorgar a estabilidade relativa ou indireta, agrava a si
tuação do empregado, e agrava por dois motivos: pri
meiro, porque aumenta os fundamentos pelos quais o 
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dação, ele ficaria sujeito a uma multa não mais de 10 ou 
de 20% na despedida imotivada, mas em uma multa de 
100%. 

Claro que, com essas ponderações, fica subentendida a 
minha crítica a esse acréscimo de 10 para 20% da "inde
nização suplementar", assim chamada no projeto, que o 
empregador deve se satisfazer em caso de despedimento 
sem justa causa, sem justo motivo, claro que esse acrésci
mo de 10 para 20% absolutamente não desestimulará os 
despedimentos arbitrários, como vem acontecendo toda 
vez que o empregador sofre um gravame econômico, por 
força de um novo texto legal, a sua reação mais simples, 
óbvia e compreensível é repassar o ônus que recebe do le
gislador para o consumidor, aumentando o custo final 
do produto, seja ele P,_roduto industrial, comercial, agrí
cola ou de serviço. Ele simplesmente aumenta e coloca 
no preço de venda aquela parcela que foi integrada no 
preço de custo pelo ônus suplementar. 

As dispensas coletivas são as de regulamentação me
nos criticável, mas ainda assim podem ser aprimoradas a 
sugestão, a par daquela que subscrevo, feita pelo Minis
tro Sussekind, seria o aumento do prazo para a caracteri
zação dos despedimentos coletivos para 3 ou para 6 me
ses, e com isto se propiciaria uma extensão da duração 
do emprego, uma possibilidade de talvez se encontrar 
uma saída para a crise, e, a par disso, uma outra sugestão 
seria estabelecer uma sanção mais rígida do que a sim
ples qualificação do despedimento coletivo como imoti
vado. Me parece que se poderia coordenar o despedi
mento coletivo com esta estabilidade indireta ou relativa, 
a que há pouco mencionamos, e também se criar uma 
norma de escalonamento preferencial, não só para o des
pedimento como para a recontratação, constrangendo o 
empregador, diante de um despedimento coletivo, ao re
contratar empregados, dar preferência àqueles que fo
ram demitidos. 

A regulamentação da greve é tímida. Tão tímida, que, 
em 1917, ou antes disso, quando se preparava o Código 
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pelo fato de o Brasil ser minoritário, extremamente mi
noritário no mundo, se há de entender que ele está em 
pior situação. Pelo contrário, me parece que o Brasil nes
te passo avançou, com relação à legislação internacional, 
merecendo mantida a solução jurisdicional das greves. 

Aqui também nós teríamos algumas sugestões para 
melhorar o projeto, ampliando a possibilidade de greve. 
Esta a regulamentação proposta, não só para os casos de 
inadimplemento contratual mas para todos os casos de 
inadimplemento, não só por falta de pagamento de sa
lflrio mas quaisquer outros casos de inadimplemento 
contratual. Esta greve, que os doutrinadores internacio
nais costumam chamar de greve exceptio non adimplentl 
contractus, reconhecida legítima por praticamente todas 
as legislações, poderia ser estendida, com esta regula
mentação proposta no projeto, a um empregador que 
não fornecesse, por exemplo, os meios coletivos de pro
teção do meio ambiente, ou os meios individuais de pro
teção contra a insalubridade. Se o empregador constran
gido a fazê-lo por uma decisão judicial ou administrati
va, não a cumpre, não cumpre a decisão, poderiam os 
empregados, talvez com maior razão do que pelo simples 
atraso de alguns dias no salário, entrar em greve; com es
sas facilidades agora propostas. 

A redução do horário, a meu ver, não propiciará a 
criação de novos empregos, como era o intuito procla
mado na exposição de motivos. E não propiciará porque 
se limitou a carga semanal do horário, e não se limitou a 
carga diária do trabalho. O resultado, muito provavel
mente, transformado em lei o texto, sem qualquer emen
da, é que o empregado continuará a trabalhar não 8, mas 
lO horas por dia, apenas não trabalhará no sábado, por
que o projeto desconsidera, totalmente, a jornada de tra
balho, isto é, a carga diária de trabalho, e isso me parece 
importantíssimo, porque, a se levar a extremos, exclusi
vamente, a limitação semanal, nós vamos achar que é 
perfeitamente normal que o empregador exija que o em
pregado, sem inte!yalo, trabalhe 48 horas; não está des-
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gador tem em sua fábrica lO teares trabalhando em cada 
um um empregado. Ele substitui esses lO teares por um 
mecanismo automatizado que vai fazer o trabalho dos lO 
teares, e que precisa apenas de um operador desse con
junto. Evidentemente, essa despedida é motivada porra
zões de ordem técnica, e é legítima, porque não se quer 
acabar com a empresa, quer se proteger o empregado 
mantendo proteção adequada à empresa. O mesmo se dá 
por motivos de ordem econômica, crises conjunturais ou 
de ordem financeira , falta de capital de giro, por exem
plo. 

Mas no Brasil acabou-se, praticamente, com a estabili
dade, ao se instituir o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, apesar da norma programática do art. 165, n9 V, 
da Constituição, que fala em integração do empregado 
na empresa. Apesar disso , a instituição do regime do 
Fundo de Garantia acabou com qualquer estabilidade 
da empresa, qualquer integração do empregado no em
prego e estabeleceu assim uma certa insegurança do tra
balhador nos seus direitos ou até na possibilidade de re
clamar os seus direitos. E a tendência da legislação com
parada, e bem assim do Direito Internacional, vale dizer, 
das convenções da OIT, é no sentido de se adotar essa 
teoria da despedida arbitrária no caráter geral. Instituída 
na Alemanha, em 1963, ela foi objeto de uma recomen
dação da OIT, a Recomendação n9 119/63. Essa reco
mendação diz o seguinte: 

"Não se deve proceder à terminação da relação 
do trabalho, a menos que exista uma causa justifica
da relacionada com a capacidade ou a conduta do 
trabalhador, ou que se baseie nas necessidades de 
funcionamento da empresa, do estabelecimento ou 
do serviço." (Item 3, n9 I, da Recomendação n9 
119/63.) 

Depois dessa recomendação, que já consagra, portan-
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Finalmente o 49 Grupo: 
Em vários países, a conclusão de que uma despedida 

foi injustificada determina sua anulação e uma ordem de 
reintegração do trabalhador, como no Congo, na Espa
nha e Venezuela, ou dá direito ao organismo competente 
de propor a reintegração, como na França, ou de conce
der a seu arbítrio a reintegração, ou a indenização, como 
a Holanda e a Inglaterra. 

Porém, se o empregador se nega a reintegrar o traba
lhador, nesse 49 grupo, o organismo competente deve 
conceder uma indenização . Esclareça-se que no Canadá, 
nos Estados Unidos, em Chipre, na Dinamarca, na Fin
lândia e na Suécia, a grande maioria dos contratos coleti
vos de trabalho, contém cláusulas sobre essa proteção. 

Quais as razões válidas para a despedida? 
A Convenção n9 158, que foi aprovada em junho de 

82, tem, portanto, um ano, e faço um parêntese para di
zer que essa convenção foi aprovada por uma larga mar
gem de votos dos 150 países que compõem a OIT, a tota
lidade dos delegados trabalhadores, e metade dos delega
dos empregados. Infelizmente, entre os 9 países que não 
deram o seu voto favorável, se incluía a delegação gover
namental brasileira, que era presidida pelo atual Minis
tro do Trabalho. 

Essa convenção considera, como razões válidas para 
despedida: 

!9) A conduta do trabalhador quando haja falta, ou 
violação da disciplina; 

29) A capacidade do trabalhador, isto é, carência de 
qualificações para prestar o trabalho para o qual foi con
tratado, ou trabalho satisfatório; 

Vejam os Srs. que se distingue a estabilidade rela
tiva bastante da estabilidade absoluta, onde só podia ser 
despedido por falta grave, comprovado o inquérito, au
torizado pela Justiça do Trabalho, ou extinção da em
presa, estabelecimento ou serviço; 
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O que gostaria de assinalar é que a Comissão elabora
dora do anteprojeto de atualização geral da CLT, aquela 
que eu presidi e que o Senador Carlos Chiarelli foi um 
dos seus membros de maior relevo, ela tentou incluir nas 
suas disposições gerais, de incidência geral, portanto, 
essa norma de despedida arbitrária, antes mesmo dessa 
convenção, que é de 82, mas de acordo com a recomen
dação de 63 da OIT. Mas não obteve do Governo, tal 
como assinalamos no relatório, autorização para tanto. 
O Governo nos transmitiu que desejava atualizar a CLT, 
mas não fazer uma reformulação profunda da Legis
lação Trabalhista Brasileira. 

Por isso mesmo não foi autorizada, mas a Comissão, 
como que numa espécie de ensaio, teve oportunidade de 
introduzir por inteiro essa teoria com uma aplicação res
trita, isto é, referente aos empregados eleitos para as CI
PAS, para as Comissões Internas . de Prevenção de Aci
dentes de Trabalho. E este capítulo sobre Segurança e 
Medicina do Trabalho foi transformado em lei. Hoje, o 
artigo 165 da Consolidação consagra, por inteiro, a fór
mula alemã, hoje fórmula da Convenção da OIT, 168, 
sobre a despedida arbitrária, porém com a aplicação res
trita aos empregados eleitos para as CIPA.S. 

Durante os entedimentos havidos entre a ilustre Depu
tada !vete Vargas e o Governo Federal, eu ouvi na televi
são, e li depois nos jornais, que a Deputada anunciava a 
adoção da fórmula alemã, nesse projeto. Mas, na reali
dade esse projeto não adota a fórmula de despedida arbi
trária, com as suas consequências. Esse projeto apenas é 
uma melhoria, não há dúvida, mas não resolve totalmen
te o problema que estou focalizando. Ele apenas cria a fi
gura da despedida imotivada, ao lado da já existente da 
despedida sem justa causa. E quando a despedida for 
sem justa causa, porém imotivada, a conseqüência não é 
a reintegração do empregado, como se estabelece na le
gislação comparada, que aqui referi, mas simplesmente o 



Ictaaa com a rerõrma legislativa da Alema
nha, de 1951/52, vários países passaram a adotar esse 
sistema e a OIT, num estudo que fez de uma revisão ge
ral da matéria, que ocorreu em 1982, com a aprovação 
de uma nova convenção, a Convenção n9 158/82, num 
estudo que se fez na OIT, a respeito desta matéria, a OIT 
grupou os atuais países em quatro núcleos. 

(9 Grupo: 
Países em que a legislação prevê a continuidade dare

lação de trabalho como reparação única ou principal, ou 
como reparação possível em casos de despedida injustifi
cada. Em certos países a anulação de uma despedida in
justificada ejou a reintegração, é a única reparação pre
vista pela legislação e, portanto, o organismo deve 
concedê-la se estima que a despedida foi injustificada. 
Tal é a situação da Argélia, Áustria, Bulgária, Etiópia, 
Filipinas, Hungria, Indonésia, Iraque, Itália, República 
Democrática da Alemanha, Romênia, Somália, Tche
coslováquia e União das Repúblicas Socialistas Soviéti
cas. 

29 Grupo: 
Em vários países os tribunais devem anular a despedi

da ejou determinar a reinteração, em caso de despedida 
injustificada, se assim solicita o trabalhador. Porém, es
te, apenas este, o trabalhador, tem direito a pedir uma 
indenização no lugar da reintegração. E: o caso do 
Árabe-Líbia, do Japão, do Peru e de Portugal. 

39 Grupo: 
De confofmidade com a legislação de outros países, os 

tribunais competentes podem anular a despedida, deter
minando a reintegração, ou conceder uma indenização, 
ainda que em algum desses países a legislação prescreve 
as circunstâncias em que o tribunal pode converter a 
reintegração numa indenização. 

Este é o caso de Antígua, Bangladesh, Canadá- com 
respeito a pessoas amparadas por contratos coletivos de 
jurisdição federal - lndia, Irlanda, Quênia, México, 
Noruega, Nova Zelândia, Paquistão, Cingapura, Trilan
ka, Trindade e Tobago. 

de acidente ou enfermidade; 
49) Motivos de índole econômica, tecnológica, estru

tural ou similar. 
Esta convenção, como expressamente estabelece no 

seu artigo 29, não se aplica aos contratos por prazo deter
minado, ou para certas tarefas, devendo ser previstas as 
garantias contra o uso de contratos de duração determi
nada, que tenha por objetivo elidir a pioteção prevista. E: 
o termo da própria lei. Não se aplica ainda aos contratos 
de prova ou experiência, o que é óbvio, mas está expres
samente consignado. E bem assim os trabalhadores con
tratados, em caráter ocasional, para um período de certa 
duração, o que se caracteriza também uma forma, não 
em face do tempo, mas em face do serviço de contrato 
por prazo determinado. 

O artigo 49 repete praticamente, com um pouco de 
aperfeiçoamento, o disposto naquela recomendação 119, 
de 1963. A nova convenção, no seu artigo 49 diz: 

"Não se porá fim à relação de trabalho de um 
trabalhador, a menos que exista para isso uma cau
sa justificada relacionada com a sua capacidade ou 
a sua conduta, ou baseada nas necessidades de fun
cionamento da empresa, estabelecimento ou ser
viço". 

E estabelece, tal como o artigo 19 do projeto, que o 
empregador deve comunicar por escrito ao trabalhador a 
sua decisão de despedi-lo, e a pedido deste deve expor
lhe por escrito o motivo ou motivos da terminação do 
contrato de trabalho. 

Este é o item 12 e o item 13/ I da Recomendação Com
plementar da Convenção de junho de 1982. 

Estabelece, ainda, como é evidente, o recurso contra a 
despedida arbitrária para tribunais ou organismos neu
tros, onde não há Tribunais do Trabalho, e outras nor
mas complementares, dispõe sobre ônus de prova, mas 
matéria técnica, sinais de Direito Processual que não in
teressa especificamente a este projeto. 

uu'u"'uLv uda11uçtu.t:.ct'Wi1U. \,(Uauou se ua[af oc emprega-

dos não optantes pelo Fundo de Garantia, há um acrés
cimo uma indenização adicional de 20%. Quando se tra
tar de empregados optantes pelo Fundo de Garantia, 
essa indenização adicional de 20% substitui a atual multa 
de 10%. 

Neste ponto, eu gostaria de assinalar que o projeto 
pode conduzir a uma interpretação contrária à sua in
tenção. Isto porque na exposição de motivos assinada 
pelos Ministros Delfim Netto e Murillo Macedo se diz, o 
que está certo, que a indenização adicional não exclui a 
multa de 10% do Fundo de Garantia nas despedidas mo
tivadas sem justa causa, quer dizer, que tenham motivos, 
mas não tenham justa causa. O que está certo, porque, 
atualmente, na despedida motivada, quer dizer, por mo
tivo técnico, financeiro, econômico, o empregador já 
tende a crescer I 0% ao fundo de Garantia. Mas, acontece 
que o parágrafo único do art. 29, foi mal redigido, data 
venla, e pode conduzir à interpretação diversa, porque 
diz o seguinte: 

"A indenização adicional referida no caput, devi
do ao empregado sob o regime do FGTS, exclui a de 
10%, a que se refere o art. 69 da Lei n9 5. 107, de 
1966." 

Ora, se exlcui, substitui, passando a ser devida apenas 
nos casos em que a nova lei discriminar. O que significa 
que o texto não está de acordo com a exposição de moti
vos. A dispoisção de motivos está certa, o texto pode 
conduzir a erro. 

A meu ver, o ilustre Senador Carlos Alberto Chiarelli, 
como Relator, deve voltar as suas vistas para este pará
grafo, a fim de adequá-lo à própria manifestação do Go
verno, na sua exposição de motivos. 

Concluo o estudo deste artigo, com a afirmação que os 
direitos sociais trabalhistas se tornam, em muitos casos, 
letra morta, pelo fato de que o trabalhador não tem hoje 
a menor garantia de emprego. Nas grandes empresas, de 
um modo geral, o trabalhador que reclama contra o em· 
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Ora, tanto a Constituição da OIT quanto a declaração 
da Filadélfia asseguram o princípio da liberdade sindical 
e impõem as Estados membros da OIT o respeito a 
vários princípios fundamentais do Direito do Trabalho, 
entre os quais o da liberade sindical. 

Daí a construção jurisprudencial, no sentido de que 
aqueles atos que violam princípios fundamentais, princí
pios que conceituam a própria noção de liberdade sindi
cal, devem ser observados pelos países que, embora não 
tenham ratificado a Convenção n9 87, são membros da 
OIT porque tiveram que ratificar a Constituição para in
gressar na OIT. Em conseqUência desse princípio, dessa 
orientação, a OIT estabeleceu farta jurisprudência, no 
sentido de que a interveção por ato de autoridade admi
nistrativa viole princípio fundamental da liberdade sindi
cal. 

A OIT tem uma publicação, que se o Congresso não 
tem na sua Biblioteca eu recomendo que adquira, que é a 
publicação das súmulas de jurisprudência do Comitê -de 
Liberdade Sindical da OIT. Aquelas decisões reiteradas 
sobre teses de matéria de Direito Sindical estão consubs
tanciadas, como aqui o Tribunal Superior do Trabalho, 
o Supremo Tribunal Federal e, hoje, o Tribunal Federal 
de Recursos fazem em relação à sua jurisprudência, es
tão consubstanciadas em emendas numeradas, que estão 
nesse trabalho que se intitula "La Libertad Sindical" -
OIT, 29 edição, de 1976. 

Dentre as súmulas pertinentes à matéria, vou ler ape
nas as seguintes: 

Súmula n9 138: 

"Uma legislação que deixe ampla margem às au
toridades administrativas para eliminar a junta dire
tiva de um sindicato, se a seu juízo existem razões 
graves e devidamente justificáveis e que autoriza o 
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Finalmente, Súmula 168: 

"Uma legislação pela qual o Ministro pode, a sua 
total discreção, e sem direito de apelação entre os 
tribunais, ordenar a anulação do registro de um sin
dicato, é contrário aos princípios da liberdade sindi
cal." 

\ 

Esta é a jurisprudência. E, mais uma vez, o anteproje
to a que já me referi, de atualização da CLT, consagrou 
o princípio no art. 587 . O ilustre Senador Carlos Alberto 
Chiarelli sabe que não foi fácil a introdução desse princí
pio, que, de início, não tivemos autorização para inseri
lo no nosso anteprojeto, mas que, ao fim, o Ministro Ar
naldo Prieto, ouvidas naturalmente as'altas autoridades 
governamentais, além da dele próprio, consentiu na in
trodução, da seguinte norma: 

Art. 587: "Quando a entidade sindical violar 
normas fundamentais estabelecidas neste capítulo, 
de modo a conturbar a ordem pública, o Ministro 
do Trabalho representará o Ministério Público da 
União, encaminhando-lhe as provas a respeito co
lhidas, para que a ajuíze ação perante à Justiça Fe
deral, visando a suspensão temporária das ativida
des da entidade ou a destituição da sua diretoria." 

§ J9 "O Ministério Público da União, no caso 
de grave e iminente risco à ordem Pública, poderá 
requerer medida de natureza preventiva." 

§ 29 "A concessão da liminar deverá ocorrer no 
prazo máximo de cinco dias, seus efeitos perduran
do até a sentença, que deverá ser prolatada dentro 
de noventa dias." 

Aí está a norma incluída no projeto, que resguarda a 
autonomia sindical, não viola o princípio da liberdade 
sindical, mas sujeita os sindicatos, como qualquer pessoa 
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lhadores de um lado e empresa do outro, estão de acordo 
em submeter o conflito coletivo, com greve, à decisão da 
Justiça do Trabalho, por que proibir? E mais: seria cons
titucio~al proibir-se uma das partes, ou qualquer das 
partes, ingressar na Justiça quando a Constituição asse
gura o direito de ação? Quer-me parecer que a melhor 
providência seria subordinar a instauração da instância, 
por qualquer das partes, ao decurso de um certo prazo, 
estabelecer um certo prazo dentro do qual, com a pres
são da greve, se tenta a conciliação do conflito, salvo 
quando ambas as partes convierem submeter, desde lo
go, o conflito ao Tribunal Superior do Trabalho, não há 
o que proibir, e facultar ao Ministério Público da União 
a imediata instauração do dissídio coletivo, quando a 
greve afetar os interesses da coletividade. Aí estaria o 
fundamento para a iniciativa do Ministério Público. 

Sr. Presidente, ilustres membros da Comissão, Sr. Re
lator, são estas as considerações, talvez um pouco longas 
que julguei de relevo aduzir na análise deste projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral)- Pergun
taria -;e o Sr. Relator e os demais membros da Comissão 
desejam indagar do ilustre conferencista alguma dúvida 
que possa ser suscitada, ainda, da sua exposição. (Pau
sa.) 

Não havendo nenhuma indagação a ser feita, convido 
o Professor Wagner D. Giglio para depor. 

O SR. WAGNERD._Gl.GLLO- Sr. Presidente, ilus
tre Deputado Francisco Amaral, que me honra com a 
sua amizade, eminente Senador Carlos Alberto Chiarelli, 
Relator do Projeto de Lei n9 4, de 1983, demais meVJbros 
desta Comissão: 

Em primeiro lugar, gostaria de externar a honra que 
me conferiu ao convidar-me para prestar algum esclare
cimento, colaborar, enfim, com esta Comissão. 

.. 
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às eleitas, é incompatível com os princípios da liber
dade sindical. Ditas disposições não podem 
comparar-se, de modo algum, com as que em vários 
países permitem aos tribunais declarar inválida uma 
eleição ou uma administração, por violar a lei." 

Súmula nv 146: 

"A possibilidade dada às autoridades adminis
trativas de deporem as diretorias dos sindicatos, 
destituir ou suspender de seus cargos os dirigents 
sindicais, em casos de atividades políticas daquelas 
ou destes, ou em caso de comprovar-se irregularida
des na administração ou nas eleições, pode prestar
se a abusos. O Comitê entende que é necessário mo
dificar esse procedimento, dotando-o à legislação de 
salvaguardas necessárias para garantir que essas 
providências não podem ser utilizadas com o objeto 
de atentar ao livre exercício dos direitos sindicais." 

Súmula nv 156: 

"O Comitê sublinha a importância que dá ao 
princípio, geralmente aceito, segundo o qual as or
ganizações de trabalhadores e de empregadores não 
podem ser suspensas ou dissolvidas por via adminis
trativa." 

Súmula nv 157: 

"A dissolução pronunciada pelo Poder Executi
vo, em virtude de uma lei de plenos poderes ou em 
exercício de funções legislativas, do mesmo modo 
que uma dissolução por via administrativa, não per
mite assegurar os direitos de defesa, que só podem 
ser garantidos por um procedimento judicial nor
mal, procedimento que o Comitê considera ser es
sencial." 

trole jurisdicional. Porque já ouvi muita gente sustentar, 
aqui no Brasil, que nem o Poder Judiciário deve ter a 
possibilidade de intervir nesse caso . Isso significaria dar 
à entidade sindical uma soberania que não é própria 
como Estado de Direito. O Estado de Direito, que carac
teriza o regime democrático, impõe a todas as pessoas 
físicas e jurídicas a observância do princípio da legalida
de e a sujeição das pessoas físicas e jurídicas ao controle 
jurisdicional. Essa me parece a solução mais adequada 
com o Direito e com o regime democrático. 

Finalmente, o art. 5v do projeto visa a dar nova re
dação ao art. 856 da CLT, para permitir a instauração da 
instância do dissídio coletivo apenas pelo Ministério 
Público do Trabalho. 

Atualmente, é certo, ~greve não chega a constituir um 
forte elemento de pressão, pois, uma vez eclodida, o sin
dicato patronal pode instaurar imediatamente a instân
cia, submetendo o dissídio coletivo ao Tribunal do Tra
balho. E, de acordo com a CLT e com os regimentos dos 
Tribunais do Trabalho, os dissídios coletivos instaura
dos em razão do estado de greve têm preferência absolu
ta na tramitação dos processos. Dir-se-ia até que são os 
processos pior julgados, porque não há tempo para uma 
instrução suficiente nem uma discussão adequada. O 
fato é que a greve não chega a exercer pressão, que é uma 
das suas finalidades, contra o empregador, para levá-lo a 
um acordo com o sindicato dos trabalhadores, porque, 
mal se inicia, acaba com a sentença determinante do fim 
da greve e sentença normativa da Justiça do Trabalho. 

Daí por que a intenção do projeto me parece boa. O 
que não me parece, mais uma vez, data venla, melhor é a 
redação dada à proposição objetiva do texto, porque o 
projeto adota uma posição demasiadamente restritiva. 
Ora, por que só o Ministério Público da União poderá 
instaurar a instância? Nem por acordo entre as partes a 
instância pode ser instaurada? Se sindicato de trabalha
dores, sindicato de empregadores ou sindicato de traba-

Em segundo lugar, talvez, a melhor atitude minha fos
se, simplesmente, dizer que subscrevo todas as ponde
rações, por todos os títulos, do meu ilustre antecessor, o 
Sr. Ministro Arnaldo Lopes Sussekind, posto que, com 
profundidade e exaustão, fez a subsunção de todas as 
normas contidas neste projeto à legislação, à doutrina e 
até à jurisprudência internacional. 

Bastaria, portanto, dizer amém, não fora o desejo que 
tenho de tentar acrescentar alguma coisa ao que foi dito, 
levando por base as premissas postas pelo Sr. Ministro 
Arnaldo Sussekind. 

O Projeto de Lei nv 4, de 1983, altera vários institutos 
trabalhistas. 

Trata de matéria muito diversificada, o que dificulta 
uma regulamentação conjunta. Talvez fosse mais pró
prio amalgamar a matéria contida nos quatro primeiros 
artigos num diploma autônomo, e o restante da matéria 
trataoa no anteprojeto se referia à simples reforma da 
CLT. Seriam, portanto, dois diplomas. 

O cimento que reúne, numa só peça, matéria tão diver
sa, se compõe de uma argamassa política que foi a sua 
origem no acordo entre o PTB e o Partido do Governo, 
matéria sobre a qual não traçaremos nenhuma conside
ração, por absoluta falta de qualificação, e o desejo ex
posto, no início, na exposição de motivos, de harmonizar 
as relações de trabalho em períodos de dificuldade eco
nômica, com particular atenção à proteção do emprego. 

Em poucas palavras, vamos dizer que não acreditamos 
que o objetivo seja atingido. Algumas medidas consegui
ram quase o milagre de descontentar empregados e em
pregadores. Outras trarão várias inconvenientes, entre 
eles o aumento do custo do produto e, portanto, o acele
ramento do custo de vida e da inflação. Uma reforma sa
tisfatória, a meu ver e data venia da que foi proposta, te
ria que ser muito mais profunda, muito mais ampla. O 
projeto portanto, de uma maneira muito geral, sofre de 
um defeito que aqui já foi apontado por alguns líderes 
sindicais, de timidez. Ele propõe muito pouco. 
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lhadores e empregadores para a redução progressiva a 40 
horas. Canadá - 40 horas (por convenções coletivas, 
não por lei.) Dinamarca- 45 horas (por convenções co
letivas.)- Espanha- 43 horas (por lei.) Estados Uni
dos - 35 horas (por convenções coletivas.) - França -
39 horas. Lei recente, já do Presidente Mitterand, Lei de 
J9 de fevereiro de 1982.) 

Holanda - 48 horas (salvo convenções coletivas.) -
Inglaterra - 41 horas e meia a 46 horas e meia. (Por 
convenções coletivas; a maioria delas 44 horas.) Itália-
48 horas (salvo convenções coletivas.) Japão- 42 horas 
e 20 minutos. Luxemburgo - 40 horas. Noruega - 36 
horas. Suécia - 36 horas a 40. (Por convenções coleti
vas.) União das Repúblicas Socialistas Soviéticas: Rússia 
mais Bulgária e Tchecoslováquia, 46 horas. 

E há ainda a se destacar uma resolução da Comunida
de Econômica Européia, de 1978, que recomenda que se 
chegue gradualmente a 40 horas semanais em 5 dias de 
trabalho. Essa é a situação da legislação comparada. E 
há ainda a registrar, para encerrar os comentários a esse 
artigo, a tendência do Direito Comparado, tendência 
não só no Mercado Comum Europeu, mas também com 
reflexo na doutrina, de que se fixem jornadas flexiveis 
mediante a fixação limitada da duração semanal do tra
balho e da jornada máxima. Por exemplo: se fixa 45 ho
ras de trabalho semanal, não podendo nenhuma jornada 
ultrapassar a 9 horas e meia, ou a 9 horas ou lO. Então, o 
empregador tem, dentro desses parâmetros, maior flexi
bilidade de organizar os seus serviços, sem o ônus de um 
trabalho extraordinário, podendo reduzir a 5 dias por se
mana o trabalho na sua empresa e bem assim essa flexi
bilidade também propicia maior espaço de manobra 
para as convenções coletivas entre os sindicatos e as em
presas. 

Essa é uma tendência do Direito Comparado. 

Passemos ao art. 59 do projeto, que dá nova redação 
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No Brasil, onde a alta taxa de natalidade- parece até 
que foi de propósito, somos a favor do planejamento fa
miliar - exige l milhão e 600 mil novos empregos por 
ano, é inconcebível, a meu ver, não limitar ou desmoti
var o trabalho extraordinário. O projeto em foco visa a 
desmotivar, onerand<J". o custo do trabalho extraordi
nário. Não me parece, dan vênia, a melhor solução. Ele 
fixa em 405, atualmente são 20%, o adicional da hora ex
tra contratada e em 50% o da hora extra imposta por ne
cessidade imperiosa, mas o faz, a meu ver, com um des
cuido imperdoável, porque, notem V. Ex•s dá nova re
dação aos arts. 59 e 61 da CLT, que se inserem no Título 
11 da CLT, concernente às Normas Gerais de Proteção 
ao trabalho. E os que elaboraram este projeto esquece
ram que no Título 111 há normas especiais sobre duração 
do trabalho e sobre trabalho extraordinário, precisamen
te para aquelas atividades mais penosas, em que o adi
cional deve ser maior, e, além das normais especiais da 
CLT, há várias leis disciplinando ou regulamentando ati
vidades profissionais que também consignam adicional 
de 25%, em vez de 20%, para o trabalho extraordinário. 

Ora, aprovado o projeto como está, a norma geral 
passa a ser de 40% para os trabalhadores em geral, mas, 
diz a Lei de Introdução ao Código Civil que a norma ge
ral e a norma especial vigoram paralelamente, 
aplicando-se a especial aos seus destinatários, aos casos 
que regula, o que vale dizer que não se aplica a norma 
geral aos casos regulados pelas normas especiais. Qual a 
conseqüência disso? Um paradoxo. Os trabalhadores 
que merecem um adicional maior, tais como estivadores, 
portuários, operadores cinematográficos, ferroviários, 
mineiros de subsolo, arquitetos, engenheiros, médicos, 
odontólogos, químicos, veterinários, agrônomos, etc., 
cujo adicional enorme e especial de 25%, vão continuar a 
ter o seu adicional de 25%, e os outros, que merecem me
nos, que não trabalham em atividades que requer tanto 
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serviços inadiáveis, cuja inexecução possa acarretar 
prejuízo manifesto." 

São os casos de necessidade imperiosa, da atual legis
lação. 

2) Por acordo escrito com o empregado, até 90 
dias para cada ano civil. 

3) Por convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho, pelo prazo fixado no instrumento. 

Ora, o que estabelece este artigo, em resumo? excetua
do aqueles casos de necessidade imperiosa, onde não 
cabe falar em limite, a prorrogação tratada entre o em
pregador e o empregado, diretamente, por acordo escri
to, não pode exceder de 90 dias em cada ano, civil, por 
uma ou por duas horas; o máximo de duas horas, 90 
dias. Com isso, limita. 

Mas, como o sindicato é um órgão de tutela dos inte
resses coletivos do trabalhador e como a Comissão pro
curou abrir espaço para a negociação coletiva, e quando 
a negociação coletiva falha a sentença normativa em 
dissídio coletivo, a meu ver, pode substituir a convenção 
coletiva, quando, portanto, o trabalho extraordinário é 
tratado com um órgão de tutela, seja o sindicato, na tute
la dos interesses profissionais, seja a Justiça do Trabalho 
na tutela geral dos seus jurisdicionados, será pelo prazo 
fixado no instrumento. Aí pode ser por mais 90 dias. 
Esta parece a melhor solução. E, precisamente, como as 
normas inflexíveis nem sempre são as melhores, se esta
belecerem exceções. Exceções para o trabalho extraordi
nário resultante de compensação da semana, isto é, 
quando não existir um trabalho aos sábados, se; redistri
buírem as horas de sábado nos outros dias, aí não tem li
mite para as atividades rurais- porque a atividade rural 
tem de trabalhar além de 8 horas nas épocas de plantio e 
de safra- e para os serviços públicos da União, dosEs
tados, Municípios, suas autarquias e empresas públicas, 



traordinário: 

No Brasil, o trabalho extraordinário está-se tornando 
ordinário, sobretudo depois da injustificável, "data 
veníssima" injustificável Súmula n9 76 do Tribunal Supe
rior do Trabalho, contra a qual se insurge sempre o Mi
nistro Coqueijo Costa, que hoje nos dá a honra de assis
tir a esses debates. 

Esta a Súmula, visando, numa perspectiva, a meu ver, 
unilateral, a proteger o trabalhador, determinou que 
quando há prestação de trabalho extraordinário habitual 
o empregado não pode mais deixar de pagar o adicional 
de trabalho extraordinário, o que significa deu ao empre
gador o direito de exigir permanentemente trabalho ex
traordinário do empregado, se ele tem de pagar o adicio
nal e pode exigir, ele o exige. Transformou, assim, em or
dinário o que era extraordinário, contra os princípios 
mais fundamentais e cardeais do Direito do Trabalho. 
Porque a Legislação do Trabalho nasceu precisamente 
em 1919, com a fixação da jornada de trabalho, foi a pri
meira grande reivindicação do trabalhador, a lei de 8 ho
ras de trabalho, e essa reivindicação tinha fundamentos, 
inclusive, científicos e sociais, para não se exigir do tra
balhador mais do que normalmente, biologicamente, ele 
pode dar, acarretando uma velhice precoce, uma invali
dez precoce, uma morte precoce, etc. 

Essa grande reivindicação do trabalhador, que é do sé
culo XIX, foi consagrada no Tratado de Versalhes, o tra
tado que instituiu o Direito do Trabalho no mundo, que 
transformou a Legislação do trabalho num novo ramo 
de Direito, no Direito do Trabalho, e entre os seus 
princípios basilares está a lei de 8 horas de trabalho. 

As Constituições de quase todos os países, inclusive as 
nossas, inclusive a atual, fixam a duração normal do tra
balho em 8 horas. Daí porque entendo até que essa sú
mula pode ter argüída contra ela a sua inconstitucionali
dade, porque transforma em lO horas a duração normal 
de trabalho, que, pela Constituição, é de 8 horas. 
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evidencia, data venla, desculpem-me a irreverência, que 
os projetos de lei oriundos do Ministério do Trabalho, 
ultimamente, vêm sendo redigidos por pessoas que não 
têm muita intimidade com o Direito do Trabalho. 

Mas, dizia eu, a meu ver que essa solução não seria a 
melhor, porque aumentar o adicional não significa aca
bar com o trabalho extraordinário, nem reduzir o traba
lho extraordinário. O trabalho extraordinário tem de 
existir, mas limitado. Apenas vai onerar o custo da pro
dução, nada mais. E vai onerar no momento em que es
tamos lutando contra a inflação, ou que se pretende lutar 
contra a inflação . A solução, a meu ver, está, mais uma 
vez, na recomendação 116 da OIT. A Organização Inter
nacional do Trabalho, como sabem V. Ex•, na 
conferência-geral de junho, que reúne todos os países, 
ela, nas suas convenções e recomendações, reflete as so
luções mais adequadas adotadas pelo Direito Compara
do. E a solução recomendada pela OIT é a seguinte: 

"Exceto em caso de força maior, deveriam 
prescrever-se limites ao número total de horas ex
traordinárias que podem-se efetuar-se dentro de um 
período determinado. Ditos limites deveriam ser 
prescritos em cada País por lei ou por um organis
mo competente." 

Esta é a recomendação. E foi precisamente isto, mais 
uma vez, que fez o projeto ora engavetado no Ministério 
do Trabalho, elaborado pela Comissão designada duran
te a gestão do Presidente Geisel, que tive a honra de pre
sidir. Nos seus artigos 234 a 239, regula o trabalho ex
traordinário da seguinte maneira: 

"Art. 234. A jornada normal de trabalho pode
rá ser prorrogada até duas horas. 

I) Por ato unilateral do empregador, nos casos 
referidos no art. 240 - que são os casos de força 
maior - para atender a realização ou conclusão de 

onde não se deve presumir a falta de proteção aos seus 
trabalhadores. 

Esta é a solução que deixo ao exame da douta Comis
são. 

O art. 59 trata de matéria também altamente polêmica: 
a intervenção em entidades sindicais. 

Atualmente, a intervenção se faz por ato arbitrário, e 
quando eu digo arbitrário eu estou dando o conceito 
jurídico, ato arbitrário do Ministro do Trabalho, sem di
reito de defesa por parte dos dirigentes da respectiva en
tidade. 

O projeto consigna um passo à frente, porque declara 
que o Ministro só pode intervir numa entidade sindical 
após a conclusão de inquérito administrativo, que deve 
ser realizado no przo de 30 dias, devendo a junta gover
na ti v a, na hipótese de decretada a intervenção, ser com
posta preferencialmente, por outros diretores ou suplen
tes, ou, na falta destes, por outros associados da entida
de. 

Trata-se de um passo à frente, como disse, mas a meu 
ver um passo tímido. Porque não desfigura uma séria 
violação ao princípio da liberdade sindical. 

Dirão muitos: o Brasil não ratificou a Convenção n9 
87 da OIT, que dispõe sobre a liberdade sindical, e que 
proíbe, expressamente, a intervenção por ato de autori
dade administrativa, só admitindo a intervenção por ato 
de autoridade judiciária. Acontece que a jurisprudência 
dos órgãos de controle da aplicação das convenções da 
OIT, refletindo opinião unânime daqueles que têm escri
to sobre o Direito Internacional do Trabalho, é no senti
do de que se não se pode exigir de um pais que não ratifi
cou a Convenção n9 87, a observância de todas as regras 
constante da sua Convenção, sobretudo aquelas regras 
de detalhes, de procedimento, etc, não menos certo é que 
qualquer país para ser membro da OIT ratificou a Cons
tituição da OIT e bem assim a declaração da Filadélfia, 
de 1944, que tem hierarquia constitucional e comple
menta a Constituição da OIT. 



1966 Terça-feira 4 

pregador continua no emprego. Então, ele tem efetiva
mente o direito constitucional de ir à Justiça do Traba
lho. Mas, nas empresas de pequeno e médio porte, de um 
modo geral, o empregado que reclama contra o empre
gador, seja um repouso renumerado não pago, seja um 
adicional de insalubridade, seja um adicional de hora ex
tra, enfim, seja um 139 salário insuficientemente calcula
do, ele é despedido no dia seguinte. Esta é a verdade ver
dadeira que quem observa a prática da aplicação da le
gislação do trabalho já há de detectar. Ora, se isto ocor
re, é preciso se dar uma certa segurança do empregado 
no emprego. E essa segurança, a meu ver, pode decorrer 
da adoção, no Brasil, da teoria da nulidade da despedida 
arbitrária, tal como está no art. 165 da CLT, para os em
pregados eleitos para as CIPAS, solução que reflete, ao 
meu ver, o justo equilíbrio entre os interesses dos empre
gadores e dos trabalhadores. Isto é, estabilidade relativa 
após 12 meses de serviço, nos contratos por prazo inde
terminado, acabando com a falsa opção pelo Fundo de 
Garantia e resguardando os direitos daqueles poucos 
trabalhadores que têm a estabilidade absoluta. Esta, a 
proposição que eu ouso deixar à consideração desta dou
ta Comissão. 

O art. 39 dispõe sobre as despedidas coletivas. 

Esse é um dos melhores artigos ao meu ver, do proje
to. Contém boas medidas, preenchendo omissão legal 
que não mais se justificava. Apenas julgo que o prazo de 
45 dias para o aviso prévio à entidade sindical, no senti
do de que vai ocorrer despedida coletiva, tal como con
ceituada neste art. 39, é um pouco longo. Acredito que 30 
dias seria um prazo razoável. E devo acentuar que a 
Convenção 158, sobre despedidas arbitrárias, convenção 
da OIT a que me referi, ela também tem um capítulo 
sobre despedida coletiva, e estabelece o seguinte: 

Art. 13 da Convenção: "Quando o empregador 
previr despedidas por motivos econômicos. tecnoló-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL~ 

Devo, fazendo um parêntese, dizer que, ao contrário 
da recomendação da OIT, a convenção é um tratado plu
rilateral aberto que, por força da constituição da OIT, 
que foi ratificada pelo Brasil, deve ser submetiaa ao 
Congresso Nacional no prazo de 12 meses da sua apro
vação, prorrogável por mais 6 meses, quando circunstân
cias especiais justificare~ esse atraso. 

Portanto, se o Governo brasileiro cumprir a Consti
tuição da OIT, art. 19, que ratificou e que tem obrigação 
de cumprir, como membro que é dessa organização, esta 
convenção deverá ser submetida ao Congresso Nacional 
no prazo de 12 meses, o que significa que está terminan
do por estes dias. E uma vez aprovada por ato soberano 
o Congresso Nacional, a convenção será ratificada e se 
transformará em fonte formal de Direito. Ao contrário 
da recomendação, que é sempre uma fonte material de 
direito. 

Faço este alerta para consignar, perante o Congresso 
Nacional , que o Congresso Nacional poderá se fazer ou
vir, no sentido de que esta disposição constitucional da 
OIT seja respeitada, porque a verdade é que há mais de 
seis anos as Convenções da OIT não têm sido encami
nhadas ao Congresso Nacional. 

O art. 49 dispõe sobre greves por motivo de atraso de 
salários. 

Manteve o prazo de três dias que está em vigor. O art. 
16 da Lei n9 4.330, de 1964, estabelece esse prazo especial 
para as greves decorrentes de mora salarial. O prazo é 
mantido. Mas o projeto simplificou, ao meu ver adequa
damente, o procedimento para a deflagração da greve. 
Porque se é verdade que a lei em vigor reduziu o prazo 
nesse caso, não menos verdade é que não estabeleceu um 
procedimento especial, e o procedimento é muito com
plexo, razão por que se torna difícil a eclosão de uma 
greve nesse prazo, ainda que decorrente de atraso de sa
lário. 

Outubro de 198~ 

A esse último argumento, entretanto, poder-se-á con
trapor o fato de que o atual modelo econômico brasilei
ro, altamente recessivo, reduz cada vez mais o mercado 
consumidor, obrigando inúmeras empresas a diminuir 
sua produção e a despedir trabalhadores. Os instrumen
tos normativos da OIT, basicamente as convenções in
ternacionais, dispõem sobre a matéria da seguinte forma: 

A Convenção n9 I, de 1919, fixa em oito horas diárias, 
ou quarenta e oito semanais, a duração normal de traba
lho na indústria. A Convenção n9 30, de 1930, fixa igual
mente em oito horas diárias e quarenta e oito semanais a 
atividade do comércio e escritórios. A Convenção n9 47, 
de 1935, tentou uma redução para a semana de quarenta 
horas de trabalho, mas até hoje só mereceu sete ratifi
cações dos cento e cinqüenta países que compõem a OIT. 
E há outras convenções sobre condições especiais de tra
balho, com duração especial, portanto, como para minas 
de carvão, fábricas de vidro, transportes em rodovias, 
marítimos, etc. A norma mais sábia, ao meu ver, a pro
posição mais prudente, ao meu ver, nesta matéria, é a 
que se encontra na Recomendação da OIT n9 116, de 
1962, que diz o seguinte: 

"A duração normal do trabalho deve reduzir-se 
progressivamente, com o objetivo de lograr a sema
na de quarenta horas, sem diminuição alguma do 
salário que os trabalhadores estejam percebendo no 
momento em que se reduza a duração do trabalho. 
Poderá dar-se efeito ao princípio da redução pro
gressiva da duração normal de trabalho, seja por via 
legislativa ou regulamentar, seja por contratos cole
tivos ou laudos arbitrais, seja por uma combinação 
desses diversos meios. • 39: Quando a semana normal de trabalho seja 
de quarenta e oito horas, ou menos, a preparação e 
aplicação de medidas para reduzir progressivamente 
a duração do trabalho de conformidade com o dis-



gicos, estruturais, ou análogos: 

a) proporcionará aos representantes dos traba
lhadores interessados, em tempo oportuno, a infor
mação pertinente, incluídos os motivos das despedi
das previstas, o número e categoria dos trabalhado
res que podem ser afetados, e o período durante o 
qual deverão efetivar-se essas despedidas; 

b) de conformidade com a legislação e as práti
cas nacionais, oferecerá aos representantes dos tra
balhadores interessados, tão cedo quanto possível, 
uma oportunidade para entabular consultas sobre 
as medidas que devem adotar-se para evitar ou limi
tar as despedidas, e as medidas para atenuar as con
seqüências adversas das mesmas para os trabalha
dores afetados". 

Prossegue o art. 13, já no seu 2v 

"O número de trabalhadores despedidos, poderá 
ser limitado por lei, contrato coletivo, laudo arbi
tral, sentença judicial ou outro instrumento admiti
do pela prática nacional. No mesmo momento em 
que o empregador previr tais despedidas, deverá 
também notificar a autoridade competente, 
prestando-lhes as informações indicadas no ante
rior." 

São aquelas que li para comunicar ao sindicato. 

"E a legislação nacional deverá fixar um prazo 
mínimo, contado dessa notificação, para que o em
pregador possa efetivar as despedidas." 

Leio estas normas da Convenção 158 porque me pare
ce que elas se sintonizam bem com as disposições do art. 
39 do projeto, a completar este artigo. Elas talvez pode
riam ser analisadas pelo ilustre Relator deste projeto, 
como com a possibilidade de complementar o artigo com 
essas providências sugeridas pela OIT. 

consideração desta Comissão, que seriam convenientes, 
talvez, algumas ressalvas, não se deixar a norma de for
ma irrestrita, inflexível, como ela se encontra. E eu pen
so, sobretudo, naquelas empresas que têm contratos com 
órgãos públicos. Como V. Ex•s sabem, uma empresa que 
tem uma dívida de uma empresa particular, ela pode, in
clusive, pedir, a falência dessa firma, dessa sociedade co
mercial, mas os órgãos públicos não vão à falência. O 
credor de uma dívida de órgão público não pode senão 
implorar o seu pagamento, reinvindicar o seu pagamento 
e arcar com as conseqüências do seu não pagamento, ele 
não pode pedir a falência do órgão público. Então, ao 
meu ver, eu tomaria essa norma como princípio geral, 
mas não estabeleceria uma inflexibilidade no seu texto, 
admitindo, portanto, como ressalva não permissiva da 
greve, portanto, quandQ esse atraso se dever a casos de 
força maior, como incêndio, inundação, guerra, etc., ou 
da falta de pagamento das prestações contratuais devi
das por órgãos públicos. 1:: uma mera sugestão que deixo 
à consideração dessa ilustre Comissão. 

Os arts . 59 e 69 dispõem sobre a duração normal do 
trabalho, dando nova redação ao art. 58 da CLT. 

Visam a estabelecer a duração normal, na semana, de 
quarenta e cinco horas, a partir de primeiro de janeiro de 
1986, e de quarenta e seis horas e trinta minutos, até 31 
de dezembro de 1985. 

Trata-se de matéria altamente questionável, sobretudo 
na atual conjuntura econômica e num País desigualmen
te desenvolvido e em crise. 

Primeiro; porque a substituição das horas suprimidas 
na semana por trabalho extraordinário, o que por certo 
ocorrerá em muitos casos, fere o princípio de que as ho
ras extraordinárias não devem ser ordinárias, e se refle
tem no custo da produção. 

I b) o funcionamento das empresas com a duração 
normal semanal - a norma estatu(da neste projeto de lei 
- importará em diminuir a produção. 

paragtato anLCIIOI, ucvena razer-:se ac 

acordo com as circunstâncias nacionais e com as 
condições de cada setor de atividade econômica. 
Nessas medidas, dever-se-ia ter em conta, primeiro, 
o grau de desenvolvimento econômico alcançado e 
as possibilidades que tem o País interessado de pro
ceder à redução da duração do trabalho, sem por 
isso diminua a produção total, nem a produtivida
de, sem que perigue a expansão econômica do País, 
o desenvolvimento de novas indústrias ou a sua ca
pacidade de competir n·o comércio internacional, 
nem que se provoque uma pressão inflacionária 
cujo resultado seria, em último término, a dimi
nuição de ingressos reais dos trabalhadores. 

29; Que os progres·sos logrados e os que podem 
lograr-se tenham aumentado a produtividade, 
graças à aplicação da tecnologia moderna, da auto
mação e das técnicas de direção. 

39; Há necessidade, nos casos de países ainda 
em vias de desenvolvimento, de elevar-se a vida e o 
nível de vida de sua ·população . 

49; As preferências das organizações de empre
gadoras de trabalhadores nos diversos ramos de ati
vidades interessadas, quanto aos meios pelos quais 
se poderia, progressivamente, reduzir a duração do 
trabalho." 

Essas são as normas recomendadas pela OIT, no que 
concerne a essa matéria. 

Qual a situação atual da legislação comparada? 
Com base em publicações da OIT, da Comunidade 

Econômica Européia, da Lei Francesa, de fevereiro de 
1982, e da Lei espanhola, de 1981, Estatuto dos Traba
lhadores, eu preparei a seguinte relação: Alemanha Oci
dental (República Federal da Alemanha) - 48 horas 
(salvo convenções coletivas). Essas convenções, de um 
modo geral, fixam a duração semanal entre 40 e 45 ho
ras. Áustria - 45 horas. Bélgica - 45 horas. Havendo, 
entretanto, um acordo geral das confederações de traba-
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damental que existe entre a estabilidade absoluta, que 
proíbe sempre a despedida, a não ser naqueles casos ex
tremos, estabilidade que falhou no mundo inteiro, e a 
teoria da nulidade da despedida arbitrária, é a de que 
esta última é válida se não for arbitrária, isto é, se não 
for motivada, se não houver um motivo razoável. 

Ora, a substituição de instrumentos tecnológicos, basi
camente a substituição de máquinas por outras mais mo
dernas que exijam menor número de empregados, é um 
motivo, não é uma justa causa para a estabilidade abso
luta, mas é um motivo considerado justo em todo o Di
reito Comparado, para que o empregador despeça o em
pregado . Porque, com isso, se visa manter sadia a empre
sa que gera recursos humanos e financeiros, que dá em
prego. Uma empresa que fique obrigada a manter mais 
empregados do que necessita, porque se modernizou tec
nologicamente, é uma empresa que nã se torna competi
tiva, nem no mercado nacional nem no mercado interna
cional, gerando, assim, divisas. 

De maneira que é preciso enfocar bem a questão no 
sentido de que a despedida imotivada não significa uma 
garantia integral do empregado no emprego, tal como 
uma estabilidade absoluta. O que ela visa é a impedir a 
despedida imotivada do empregado. Despediu um em
pregado porque reclamO'u contra o empregador, porque 
este não cumpriu a lei. O que ocorre comumente hoje, no 
Brasil. 

De maneira é que por isso, me parece, que dentro des
sa teoria, fator tecnológico, tal como está na convenção 
da OIT, na Recomendação já de 63, e na legislação com
parada, ele, a meu ver, ainda é pertinente. Mesmo por
que, se não o colocássemos, nós iríamos gerar, talvez, 
uma reação muito maior contra a emenda que nesse sen
tido fosse apresentada ao projeto. 

O SR. WAGNER D. GIGLIO- Senador, se bem en
tencii a .:nauta oh~ervacãn de V _ Ext. el~ reouer uma in-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Eu agradeço 
as manifestações. Evidentemente que as respostas são 
aboslutamente idôneas e valiosas. A grande questão 
política é fazer sentir, sobretudo à liderança sindical, 
dentro desse espírito que se deve ter de que as partes inte
ressadas devem ser ouvidas, de que esse processo de reci
clagem e retomada de ritmo de emprego, que eu entendo 
que realmente é pertinehte, ocorre em ritmo relativamen
te rápido, e que a recessão não vai absorver, na verdade, 
a transformação e inviabilizar novos empregos. 

Eu gostaria de formular uma segunda questão, com 
relação ao problema da jornada semanal. 

O projeto do Executivo está dispondo sobre uma dimi
nuição das 48 horas, que, como nós vimos pela manifes
tação do ex-Ministro Sussekind, praticamente desmente 
aquela idéia de que brasileiro não gosta de trabalhar . 
Praticamente, o Brasil é um dos países que tem a maior 
jornada semanal de trabalho. 

Pois bem, então a proposta do Executivo é no sentido 
de que se faça uma redução, uma redução que se fará em 
duas etapas: para 46 e meio e depois para 45 que seria a 
partir de 31 de dezembro de 85, se não me falha a me
mória, a jornada semanal normal no nosso País. 

Fora aquela correção, absolutamente pertinente, da 
necessidade de um exame técnico, para que essa medida 
também venha a abranger outros setores que não esta
riam compatibilizados por um descuido na elaboração 
do texto, vem-me à mente uma dúvida, mais do que uma 
dúvida, um pedido de amparo dos nossos ilustres juris
tas. 

Nós estamos, no momento com dificuldades na econo
mia brasileira. Há, de certa forma, uma necessidade de 
aumento da produção, e esse aumento da produção, 
sobretudo com vistas a canalizá-los, segundo as diretri
zes da política econômica, para que nós, consumindo o 
indispensável, possamos aumentar a nossa pauta de ex-
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lizada uma ou outra alternativa, no critério fundamental 
da negociação entre as partes? 

É a pergunta que eu faria, naturalmente como back
ground dessa história toda está a justificativa que infor
ma o princípio de que na medida que reduzíssemos a jor
nada de trabalho e mantivéssemos a produção, nós es
taríamos permitindo ou quem sabe abrindo caminhos 
para novos empregos. Esse seria o fundamento da pro
posta do Executivo. Claro que vem uma indagação: será 
que na verdade nós não estamos com ociosidade no setor 
industrial? Será que na verdade, reduzindo a jornada, 
nós vamos ter mantido o ritmo de produção e vamos ge
rar empregos? Ou será que simplesmente vai haver uma 
diminuição da jornada, tendo como único benefício o 
fato de que o trabalhador vai ganhar a mesma coisa, tra
balhando menos? 

Eu faço todas essas considerações porque são dúvidas 
que realmente me assaltam nessa hora, e creio que assal
tam a todos os integrantes do Congresso Nacional que 
vão ter que se defrontar com a decisão num prazo não 
muito largo, e por isto, me socorro das luzes de V. Ex•s. 

O SR. WAGNER D. GIGLIO - Eu me permito, 
eminente Senador, respondendo em primeiro lugar, di
zendo que pura e simplesmente que talvez o melhor ca
minho seja o da negociação coletiva. Eu não vou elabo
rar sobre esse assunto, porque sei que o Ministro Susse
kind o Fará com muito melhores fundamentos do que eu 
poderia fazer. 

Mas o fato inegável, inocultável, é que o País, atraves
sando uma crise econômica, talvez não se pudesse dar ao 
luxo de diminuir jornada. Acontece que, data venta, em 
má hora alertaram ou desfraldaram essa bandeira para 
os trabalhadores. Tirá-la, agora, vai ser polítieamente 
muito difícil. Porque eles já passaram mel aí, como é que 
vão fazer emenda para suprirem diminuição de jornada? 
Também não me parece viável, ou interessante, ou con-
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cursão pelo campo da economia e da sociologia. E eu 
não me julgo muito habilitado nesses campos. Mas, eu 
vou me atrever a dizer que a medida seria viável, e acon
selhável, inclusive, no Brasil. Porque me parece um pou
co ilusório, senão totalmente ilusório, a alegação de que 
se faz comumente de que a introdução de melhorias téc
nicas ou tecnológicas, causa o desemprego ou, mais ate
nuadamente, não propicia o mesmo número de empre
gos que poderia propiciar, por exemplo, fazer a mistura 
do cimento manualmente, em vez de fazer através desses 
caminhões. 

Não, é que a introdução de máquinas de alto rendi
mento, só elimina no primeiro momento a mão-de-obra. 
Esse fenômeno vem - se reproduzindo historicamente, 
há muito tempo. No momento em que ela elimina, diga
mos, a introdução de um tear superautomático, já foi 
dado o exemplo aqui, doze trabalhadores se reduz a I, 
nesse mesmo momento, se criam mais de doze outros 
empregos, em outros setores, é calro, o que há um rema
nejamento da mão-de-obra. Porque se cria o setor, se in
centiva as empresas que constroem a máquina, que pou
pa o serviço de doze homens, e também se incentiva o 
trabalho de fiscalização, se incentiva, em última análise a 
indústria do turismo, se se libera um bom número de ho
ras de trabalho desses empregados. De modo que, no 
fundo, eu não diria nem a médio prazo, a curto prazo 
essa introdução de técnicas novas vai - se reproduzir 
colateralmente em outros empregos. E o que seria preci
so? Seria uma reciclagem dos conhecimentos dos empre
gados. 

De resto, só a parte do sul do País, desse imenso País, 
é que sofreria, a curto prazo, durante curto período, esse 
problema; o restante do País, agrícola, dessas imensas 
áreas de plantação, de criação, etc., não sofreria as con
seqüências. f aí que talvez se precisa empregar um maior 
número de capital para a reprodução de empregos. 

Não sei se era essa a indagação de V. Ex•, mas este é o 
meu ponto de vista. 

ponaçao, para a pauta oe exportaçao gerar diVIsas e, 
com isso, equilibrar o balanço de pagamentos, e quem 
sabe abater ou diminuir a dívida externa. 

Será que nesse caso seria recomendável, seria com
preensível que uma medida no campo da legislação tra
balhista, fosse exatamente diminuir o horário de traba
lho e conseqüentemente diminuir a produção? Primeira 
questão. 

Segunda: há entre as emendas uma sugestão que esta
belece uma mecânica um pouco peculiar, abrindo ao em
pregador, está no rol das emendas, eu as estive consul
tando, ainda que superficialmente, porque são quase 60, 
a perspectiva de que caiba ao empregador, dentro do seu 
direito de comando da empresa, escolher entre a redução 
da jornada ou a transformação daquilo que seria uma re
dução no tempo de trabalho, que seria aproximadamen
te 7% da jornada semanal, reduzindo 3 horas de 48, 
transformar num abono da ordem de 5% em favor do 
trabalhador. 

Então, o que realmente seria mais importante no enfo
que dos juristas: reduzir a jornada, e com isso avançar, 
conseqüentemente, na conquista dos direitos sociais e 
trabalhistas, na esteira de outros países que já chegaram 
a cargas horárias bem menores? Preservar a jornada na 
sua integralidade, num esforço de produção nacional, 
face a uma dificuldade conjuntural flagrante porque pas
sa o País? Permitir ao empregador a escolha entre essas 
duas alternativas, fazendo com que ele pague um abono 
que de certa forma seria uma compensação mínima, tal
vez, de 5%, mas face as nossas médias salariais tão bai
xas, talvez significativas para o trabalhador, que teria a 
perspectiva de um aumento real no seu ganho? Ou ainda 
uma quarta alternativa, dentro de um critério que me pa
rece um pouco estimulante e tentador, abrir essa alterna
tiva e entregar às partes por via da negociação a possibi
lidade de que elas, empresa a empresa, setor por setores
colham entre a redução que a lei facultaria, ou a conces
são do abono, que a lei também permitiria, instrumenta-
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benefício econômico do empregado. O que me parece 
como alternativa viável seria uma diminuição radical, de 
tal forma que ao malefíco do aumento do custo de pro
dução se tivesse, pelo menos, compensatoriamente, o be
nefício de novos empregos. Então, a redução deveria ser 
de 8 para 6 horas por dia, de tal sorte que o empregador 
pudesse funcionar em vez das 10 horas habituais, funcio
nar 12 corridas e poder produzir bem mais contratando 
duas equipes para o mesmo serviço, cada uma delas fa
zendo uma jornada de 6 horas. Aí o aumento do custo fi
caria compensado pelo benefício social de se dobrarem 
as frentes de trabalho, praticamente. Fora disso, me pa
rece que só através da negociação coletiva, mas aqui 
peço eu também o socorro do Ministro Sussekind. 

O SR. ARNALDO SUSSEK!ND-- Sr. Presidente, 
Sr. Relator, o Professor Wagner D. Giglio já expôs, sem 
que tivéssemos combinado, aquilo que me parece perti
nente ao assunto. Inclusive quando V. Ex•, Sr. Relator, 
abordou a quarta hipótese, negociação coletiva, tanto ele 
como eu fizemos com a cabeça um sinal afirmativo, 
como que a indicar, espontaneamente, que aí está o ca
minho . 

Não há dúvida nenhuma que reduzir a duração sema
nal do trabalho, nesta fase da nossa economia, tem cer
tos riscos, não há dúvida. Porque é inquestionável que os 
empregadores que queiram manter a sua produção vão
se valer do trabalho extraordinário para complementar 
as jornadas, trabalho extraodinário que aumenta o custo 
da produção e que se reflete no impacto inflacionário. 
De maneira, que como eu disse, ao começar a expor mi
nhas considerações a respeito dessa matéria, esse artigo 
trata de assunto altamente questionável, assim comecei a 
minha exposição. 

Quer-me parecer, conclusivamente, que a melhor so
lução, porque propiciaria adaptações a setores e a casos 
concretos, estaria na negociação coletiva. Eu entendo 
que já agora seria possível, sem qualquer alteração de lei, 
uma convenção coletiva reduzir a jornada de trabalho. 



aa necess1aaae ae certas cona1çoes ae lazer a nora extra 
que a empresa tem interesse que faça, ele fica numa dúvi
da entre a solidariedade que tem com a classe, por um 
ato pessoal, e também o fato da pressão que se exerce 
por parte da entidade, de não fazer hora extra para viabi
lizar novas oportunidades de trabalho, face ao índice ele
vado de desemprego. Então, a idéia inicial realmente, era 
atender essa aspiração, e, dentro de uma política de ge
ração de novos empregos, inviabilizar a hora extra, cri
tério inicial. Mas, me parece que nesse aspecto se trans
formou a idéia inicial de vedação num outro critério, de 
torná-la onerosa. E, ao torná-la onerosa, como já foi 
dito pelos próprios conferencistas, desestimular a empre
sa por motivos econômicos e aproveitar a hora extra e, 
conseqüentemente, no seu cálculo de custo, ao final che
gar à conclusão de que ao invés de prorrogar melhor se
ria contratar, a cada tantas horas extras, um novo traba
lhador. Evidentemente que há uma conseqüência nisso, 
como de resto há também no problema da jornada sema
nal. Nós vamos com isto aumentar custos, aumentando 
custos nós vamos estimular a taxa inflacionária. E se a 
taxa inflacionária é a preocupação prioritária, em termos 
de reduzi-la neste País, fica-se também numa certa si
tuação, naquela história de "entre os dois meu coração 
balança." Assalta-nos a dúvida. Eu, realmente, consulta
ria a experiência e sapiência dos nossos ilustres convida
dos. Não seria melhor voltar à idéia original, original 
que eu digo é a idéia dos debates que antecederam esses 
projetos, os debates políticos, os debates partidários - e 
se estabelecer o princípio da vedação, e, mais uma vez, 
socorrer-nos desse instrumentos, que afinal das contas 
foi o direito do trabalho, baseado na realidade social e 
econômica que institucionalizou, que é o da negociação 
coletiva para que caso a caso, empresa a empresa, setor a 
setor pudesse ser feita a prorrogação? Quer dizer, ao in
vés da medida generalizada de transformar a hora extra 
de 20% de adicional em 40%, que vai pegar desde o tra
balhador rural, desde o cidadão que· trabalha lá na mi
croempresa, num armazên com três empregados até o 
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De maneira que a minha opinião é essa: a limitação 
deve ser feita radicalmente em termos numéricos. Em 
cada ano civil, não pode haver mais de tantas horas de 
trabalho extraordinário, salvo contrato coletivo ou acor
do coletivo em que se desciplinará a forma de prestação e 
o limite, porque o próprio texto prevê o limite, mas 
quando estipulado por convenção ou acordo coletivo, 
não é o da lei, pode ser superior. 

O SR. WAGNER D. GIGLIO- Eu subscrevo todas 
as ponderações do eminente Ministro Arnaldo Susse
kind, mas eu gostaria de acrescentar algumas de minha 
própria lavra. 

Me parece que é inarredável a limitação de horas ex
tras, porque a supressão total e radical delas é inviável. f: 
inviável pelo prejuízo que causa não só ao empregador 
como a toda a sociedade a interrupção de um trabalho, 
por exemplo, dos altos fornos que secam e que precisam 
ser destruídos e reconstruídos, por falta de mais alguns 
minutos de prestação de serviço. A força maior, a inva
são de águas que tem ocorrido com tanta freqilência em 
nossas metrópoles, em que o empregador precisa retirar 
a mercadoria. Nessas oportunidades não há o que falar 
em proibição absoluta de horas extras. 

Afastadas estas pequenas exceções, me parece que se
ria viável a eliminação total de horas extras, mas não se
ria conveniente. Me parece que o mais conveniente real
mente é colocar um limite anual nessas horas extras. E, 
data venia, Senador não me parece que seja conveniente 
para a Nação deixar-se a cargo das partes a contratação 
por horas extras. Nisso eu vou me atrever a divergir do 
Ministro Arnaldo Sussekind. Porque há interesses supe
riores à sociedade que não se coordenam com interesses 
de empregado e empregador, que, curiosamente, neste 
setor de horas extras muitas vezes se entendem muito 
bem, exatamente para prejudicar o consumidor. Porque 
interessa ao empregado fazer horas extras, interess~ ao 
sindicato- V. Ex• mesmo acabou de narrar fl pressão 

lhor caminho se a enderessássemos através de um proce
dimento que buscasse, originariamente, guarida no Po
der Judiciário. E me parece uma tese evidentemente lógi
ca, coerente e adequada. E estabelecia até, em nome da 
proposta do anteprojeto, já o procedimento que instru
mentalmente entendia como o mais adequado através, 
inclusive, daquele pedido de liminar, no prazo de 5 dias, 
etc. Mas, essa seria- digamos- a proposta alternativa, 
que, de resto, nos agrada muito e me parece bem mais fe
liz que a redação do projeto que ainda que dê um passo 
avante, porque cria a figura do inquérito, porque estabe
lece um prazo para o inquérito, apesar de que não esta
beleça conseqilências, se no inquérito não houver so
lução no prazo, o que me parece uma falha do projeto 
porque diz que tem que estar concluído em 30 dias. E se 
não estiver, o que acontece? Pois bem. Mas, fora esse de
talhe, evidentemente o projeto caminhou um ou dois 
passos, da proposta do Ministro Sussekind caminha 
vários passos, além . Mas a pargunta que eu faria é se esta 
idéia aqui defendida pelo ministro Sussekind não apro
veitaria o restante da disposição que contém o parágrafo 
único do art. 528, onde estabelece a hierarquização na 
escolha . daqueles que, "ocorrendo a intervenção have
riam de ser os que seriam chamados para a ocupação dos 
lugares que ficariam vagos. "Quer dizer, eu tenho a im
pressão de que V. Ex• dizia que era um pedido de esclare
cimentos, V. Ex• faz uma proposta quanto ao mecanis
mo que deve ser deflagrado, mas creio que acolhe bem 
aquela sistemática de quem vem a ser chamado, uma vez 
feito ou deflagrado esse mecanismo. E, acho até, só faço 
uma ponderação, que se deveria complementar essa me
dida. Porque podemos chegar ao caso dos pequenos sin
dicatos onde, na verdade, afastados os dirigentes que es
tariam envolvidos todos num determinado procedimen
to, chamados os suplentes, ou estes não se disporiam, há 
terceira etapa que seriam os associados e eu acho que até 
não haveria inconveniente, porque uma vez não encon
trando entre estes a aceitação se deveria ir a um integrao-
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Mas a nossa co lenda Corte Suprema, tem sido um pouco 
restrita na apreciação da constitucionalidade de cláusu
las não autorizadas por lei. Inclusive a ausência de traba
lhador estudante para fazer provas foi considerado in
constitucional, porque não estava autorizado em lei. 
Além do mais, parece que a lei pode ter também um sen
tido educativo e motivador. Daí porque uma solução 
que não seria desprezível, estaria se estabelecer que seria 
lícito, por meio de convenções ou acordos coletivos do 
trabalho, fixar a duração semanal do trabalho até o limi
te mínimo de tantas horas, para as categorias em geral, 
como norma geral. 

Com isso se motivaria a negociação coletiva sobre o 
tema, se responderia um pouco ao mel a que se referiu o 
professor Wagner D. Giglio, porque se diria: não, vamos 
admitir a duração de 45 horas semanais; e se atenderia à 
conjuntura nacional, abrindo também espaço para a ne
gociação coletiva, ao indicar que essa duração deveria 
ser feita nos limites e formas estabelecidos nos intrumen
tos da negociação coletiva. Essa é uma idéia que me pa
rece viável, que merece ser considerada. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. Ex•s vão
me permitir que eu sacrifique um pouco mais do direito 
de explorar o próximo oue sabe. 

Nós temos também o capítulo da hora extra. 
Entendeu o projetador que uma maneira de atender a 

reivindicação que nasce principalmente dos sindicatos de 
trabalhadores, particularmente dos sindicatos do ABC, 
que realmente estão na campanha e ontem ainda tive 
oportunidade de comprovar esse fato, quando tive numa 
reunião com o Sindicato da Indústria Automobilística, 
em São Paulo, e eles me davam conta de que realmente 
há uma pressão muito forte por parte do sindicato dos 
metalúrgicos, incidente sobre o próprio trabalhador in
dividualmente considerado, e esse até por um dever de 
solidariedade classistas mesmo, diante da circunstância 
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empregado da Volkswagen com seus 35 mil operários, e 
que tem um outro tipo de relacionamento laboral, ao in
vés de simplesmente transformar tudo num tratamento 
igualitário, que na verdade desiguala, não seria melhor, 
então, se este é o endereçamento político e social brasilei
ro deste momento, negar o princípio da hora extra como 
regra geral, e abrir a exceção sempre que ela viesse ante
cedida da negociação a níY.el de acordo de empresa? Ou a 
nível de contratação ou convênio coletivo.? 

É a questão que eu gostaria também de sentir, entre a 
perspectiva de uma alteração e a adoção do que está pro
posto concretamente. 

O SR. ARNALDO SUSSEKIND - A equação em 
foco ]á mereceu, a meu ver, a resposta na minha expo
sição, precisamente dentro das premissas que acabam de 
ser lançadas pelo Senador Carlos Chiarelli. 

A simples elevação de 20 para 40% do custo adicional 
do trabalho extraordinário, não vai impedir a prática 
abusiva das horas extraordinárias. Como salientou mui
to bem o professor Wagner D. Giglio, ainda é mais bara
to pagar 40% do que contratar novos empregados. En
tão, os empregadores vão apenas pagar mais, colocar 
esse custo como insumo do preço da unidade produzida 
e, portanto, com reflexos inflacionários. A solução, a 
meu ver, está não só no que recomendou a OIT a respei
to, como naquilo que pusemos no anteprojeto de lei da 
atualização da CLT, isto é, nem tanto ao mar, nem tanto 
à terra . Isto é, por acordo escrito e individual entre em
pregado e empregador, apenas 90 dias de prorrogação 
por ano. Seria o limite. Para não proibir totalmente, eu 
acho que há possibilidade de em alguns casos, se admitir, 
dentro de uma limitação de tempo, o acordo individual 
entre empregado e empregador. Fora desse acordo indi
vidual e li~itado a 90 dias, pode ser a 60 e ser arbitrário, 
só por convenção coletiva. Está lá num dos itens do arti-
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que sofrem os trabalhadores para não fazerem horas ex
tras que é o sindicato dos mais conscienciosos do Brasil, 
que quer abrir novos empregos, mas o empregado em si 
quer fazer as horas extras. E não são todos os sindicatos. 
Longe disso, até parece-me que o sindicato do ABC é a 
exceção para confirmar a regra. Ele vai sofrer a pressão 
do que eles chamam "as bases" para contratar horas ex
tras, para fazer frente à pressão econômica que sofre o 
empregado. Então, o empregado está interessado em fa
zer horas extras, o empregador também, por que se ele ti
ver que contratar novos empregados ele vai onerar mais 
a produção do que se tiver que pagar as horas extras. E, 
com isso nós ficamos na situação atual; nós não criamos 
os novos empregos e ainda assim, embora menos, onera
mos a produção com as horas extras. 

Por isso, não me parece que deva ser objeto de nego
ciação coletiva. Acho incoveniente, ainda que agrade a 
empregados, ainda que agrade a empregadores, ainda 
que agrade a empregados e à empregadores, concomi
tantemente, nisso há grave inconveniente para a socieda
de que arca com as conseqilências desse convênio coleti
vo para estender a jornada. Nem sempre o trabalhador 
sabe o que é melhor para ele; e, evidentemente, o empre
gador não tem os olhos voltados para os interesses do 
empregado, tem para os seus interesses, o que é muito 
natural. Por isso eles podem, nessas circunstâncias, fazer 
um acordo que possa prejudicar a sociedade, a meu ver. 

Não sei se eu consegui transmitir a idéia que me parece 
que não se deveria afastar a possibilidade de contra
tação, ainda que coletiva de horas extras. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presidente, 
eu teria duas ponderações a fazer: uma, é apenas um pe
dido de esclarecimento. O Ministro Arnaldo Sussekind, 
ao analisar a questão da intervenção, e pelo que senti na 
exposição do professor Wagner Giglio, assim também 
entende ele, poderava sobre o fato de oue te•íamos o me-
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emenda que hoje a traduz aqui no corpo dos anexos, 
dentro do princípio do seguinte: nós temos uma sistemá
tica de reajustes salariais que decorre de índices expurga
dos ou não, expurgados pleno ou parcialmente ou não, 
estabelecidos pelo Poder Executivo, através da Lei nv 
6. 708, das suas conseqUêntes alterações e emendas, e me
lhoras e pioras. 

Há uma proposta no sentido de que o valor fixado em 
decorrência da aplicação do índice no reajuste não seja 
iterativamente aplicado, que sobre esse valor, ou que 
sobre essa parcela de reajuste, ou sobre reajuste, se per
mita negociação entre as partes. Isto é, se as ·partes nego
ciarem um índice de reajuste maior, que não creio será 
muito provável, face da fraqueza do nosso sindicalismo, 
face ao quadro de recessão, isto seria acolhido. Mas, 
sobretudo, e aí vem a questão, se as partes negociarem 
um reajuste simestral menor, e desde que ocorra isso 
através da negociação coletiva, e até se estabelece a pers
pectiva de uma Comissão de Fábrica, que poderia nego
ciar, isto seria aceitável e praticável. Portanto, nós admi
tiríamos o plus, que é princípio normal na vida da Legis
lação Trabalhista, mas admitiríamos o mínimo. Isto é, 
que as partes poderiam negociar um reajuste menor do 
que a·quele estabelecido pelo índice fixado como o valor 
capaz de repor o salário na sua significação real, e hoje já 
não mais na sua significação real, mas na sua signifi
cação atenuada pelos expurgos. 

A alegação para a proposta seria de que nós estamos 
com isto estabelecendo um critério pragmático, posto 
que teríamos setores de atividades e empresas que não te
riam condições, face à debilidade em que se encontram, 
dada a conjuntura, para suportar os reajustes nos valores 
oficiais estabelecidos. E que se vissem constrangidos a 
aplicar esse índice poderiam partir ou para uma situação 
de despedida de parcelas dos trabalhadores, ou até mes
mo, quem sabe, ir a uma situação de quebra ou falência, 
com o que, não apenas alguns, mas todos os trabalhado
res perderiam o emprego seria o princípio da adoção do 
mal menor negociado. Este seria o critério, ou a filosofia 

princípios imperativos e inderrogáveis pela vontade das 
partes, e assim é porque é necessário evitar que a pressão 
econômica ou a pressão hierárquica possam levar traba
lhadores a concordar com condições subhumanas de tra
balhos. Esse é um princípio fundamental do Direito do 
Trabalho. Permitir, em regra, como parece guerer a 
emenda, que se estabeleçam índices de reajustamento 
abaixo dos baixos índices de reajustamento oficiais, é, ao 
meu ver, agravar ainda mais a situação dos trabalhado
res no Brasil. Acredito que a índole do Direito do Traba
lho, esse princípio intervencionista, deveria estabelecer, 
como balisamento mínimo e só permitir negociação aci
ma desse nível mínimo, aquilo que resulta da política sa
larial atual que já é uma política salarial madrasta. Basta 
considerar que não está reajustando o salário real dos 
trabalhadores, sobretudo daqueles que ganham mais de 
sete salários mínimos, para não dizer os que ganham 
mais de quinze e que só têm 50% do reajustamento, e os 
mais de vinte, que não têm nada. 

A conseqUência desses reajustamentos aquém do custo 
de vida, reduzindo o valor real do salário contratado, es
tá acabando com a classe média no País. Classe média 
que é aquela que adquire, em maior percentual os bens 
duráveis, os automóveis, os eletrodomésticos, partici
pam das operações mobiliárias em mais alto grau, e pre
cisamente porque o poder aquisitivo da classe média está 
se extinguindo a pouco e pouco, o que vem acontecendo 
e o que aconteceu? Simplesmente que os setores de ativi
dades econômicas relativas a eletrodomésticos, a auto
móveis, à construção civil, foram os primeiros a sentir o 
impacto do desemprego, porque reduziu poder de consu
mo, e construção civil não se exporta. Além disso, esses 
setores, por serem altamente multiplicadores de empre
go, eles têm a possibilidade de gerar emprego com efeito 
multiplicador, com a redução do seu consumo, e conse
qUentemente da redução da sua produção, ele gerou com 
efeito multiplicador o desemprego. É o retrato atual do 
Brasil. De maneira que, com isso, mais uma vez, eu estou 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Amaral)- Vou en
cerrar a presente reunião ao lado do desencanto, pela au
sência, no Plenário da representação Parlamentar, evi
dentemente que é um desencanto para nós parlamentares 
e fundamentalmente para os conferencistas, mas acredi
to que, com tudo isso, foi de absoluta validade. Em pri
meiro lugar, porque aqui se permitiu dar uma tônica em 
se evidenciar uma consicência, através da palavra autori
zada, acima de qualquer suspeita, de duas figuras do Di
reito do Trabalho brasileiro, trazer o seu testemunho de 
que aquilo que muitas vezes- e aqui me separo da Pre
sidência - a Oposição fala nesta Casa e que muitas ve
zes deixou de ser ouvida. Mas, aqui o que se falou, o que 
se comentou, o que se argUiu, certamente é o que vamos 
argUir no debate deste projeto, nós temos as luzes maio
res, o Molofote esclarecedor que foram as palavras do 
Ministro Arnaldo sussekind e do Juiz Wagner D. Giglio 
também um grande sentido. Se ouvimos poucos parla
mentares, fundamentalmente a palavra foi dirigida àque
le que, pelo seu porte moral, pelo seu porte cultural, pela 
sua grandeza política, aqui tem demonstrado, que é o 
nobre Senador Carlos Chiarelli ele, como Relator, ele 
tem demonstrado que tem condição. É o homem que tem 
olho para ver, tem ouvidos para ouvir, que tem o seu di
mensionamento moral e cultural capaz de, ouvindo as 
lições, que ouvimos hoje, transformadas essas lições em 
realidade e aperfeiçoar o projeto de lei que aqui veio, às 
pressas, às carreiras, e por isso talvez tenha sido deficien
temente preparado. Porque se tem um prazo para se de
cidir sobre o de nv 2.012 e o de nv 2.024. Em razão disso 
se faz a encomenda, correndo, desesperadamente, à un
décima hora, veio a sproposta que veio. 

Mas, volto a afirmar que, com a presença aqui e com a 
responsabilidade que tem o nobre Senador Carlos Chia
relli, nós, felizmente, tivemos a palavra de duas grandes 
autoridades, que quero agradecer aqui. Creio que estes 
depoimentos haverão de, profund,amente, sensibilizar o 
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te da categoria, mesmo não associado, para que fechasse 
sempre dentro do quadro de integrantes da categoria 
mesmo que extrapolando o quadro social, guardada a 
hierarquia. 

Eu apenas perguntaria se, quanto ao parágrafo único, 
independente do caput, porque nós já recolhemos a su
gestão, não haveria a aceitação da idéia. 

O SR. ARNALDO SUSSEKIND - Perfeito. Em 
duas palavras, eu posso d1zer que a minha critica foi só 
porque o passo foi tímido. Entre outros criou-se a figura 
do inquérito, como disse, um passo adiante, mas se man
tém uma violação ao princípio da liberdade sindical, 
porque o Poder Judiciário é quem deve controlar o 
princípio da legalidade. De maneira que eu não fiz crítica 
nenhuma, nem abordei o exame do parágrafo único, po
que estou inteiramente de acordo com ele. E me parece 
que a sua sugestão complementar é muito boa, de esgo
tar a ordem hierárquica das preferências, até chegar ao 
integrante da categoria. Eu estou inteiramente de acor

do. 
Eu gostaria apenas de dizer, só para assinalar, eu es

queci de referir, que o Comitê de Liberdade Sindical da 
OIT, ao julgar o Caso n9 927, que é uma queixa contra o 
Governo brasileiro, apresentada por determinadas enti
dades sindicais, perguntou, num dos seus parágrafos -
está na página 86 do Diário Oficial da OIT, Boletim Ofi
cial de 1979, série B, n9 3,- perguntei por que razão a 
norma a respeito, introduzida no anteprojeto de revisão 
da Consolidação das Leis do Trabalho, não foi adotada 
até hoje. 

O SR. RELATOR (Çarlos Chiarelli)-- Eu teria uma 
última pergunta, e deixei por último porque ela está cau
sando certa polêmica nesse momento, inclusive. É uma 
idéia que começa a ganhar certos apoiamentos e que diz 
resoeito à auestão da ne~rociacão . Nós temos hoie uma 
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da emenda ou da idéia que está aí em pauta, eu não vou 
definir o número da emenda, mas como é um tema que 
começa inclusive a ganhar repercussão, e que eu tenho 
certeza no decurso do mês que vai mediar até a definição 
do projeto, vai ser insistentemente divulgado, eu gostaria 
de ouvir a opinião, como última pergunta minha, dos 
ilustres juristas. 

O SR. WAL TER D. GIGLIO - Eu me permito 
traçar algumas consTC!erações a esse respeito. 

Em primeiro lugar, toda medida que favoreça a liber
dade de contratação coletiva, me parece, em princípio, 

louvável. 

Em segundo lugar, eu ouvi aqui, e não por coincidên
cia, porque isso se ouve freqUentemente, V. Ex• deve ter 
ouvido até com maior freqUência do que eu, certamente, 
o fato de que os trabalhadores, isso foram palavras, se 
não me falha a memória, textuais de Alves de Almeida, 
aqui nesta Comissão, semana passada. Os trabalhadores, 
hoje, não estão interessados apenas em aumento de sa
lário, estão interessados no eiTlJ'rego. E por isso me pare
ce viável, diante das circunstâncias atuais, que se nego
ciem o aumento, inclusive o aumento do INPC, porque é 
um mal menor ter algum salário do que não ter nenhum 
salário, perdendo o emprego . Portanto a Legislação Tra
balhista, que é tão sensível ou mais sensível as alterações 
sociais, reflete o estado atual da sociedade, das circuns
tâncias. Então, me parece de bom alvitre esta emenda, 
por mais de um motivo. 

O SR. ARNALDO SUSSEKIND- Eu já tenho mais 
reservas a respeito . 

A meu ver, ela fere frontalmente um princípio basilar 
do Direito do Trabalho, qual seja o de que a Legislação 

•--! - · - -~ - !_ .. ______ : __ :_ .. _ ---
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demonstrando que não acredito na teoria monetarista 
como solução da inflação brasileira. Agora, com certas 
ressalvas, com certas reservas, mas precisaria ficar muito 

claro, em determinadas circunstâncias cujas causas deve
riam fica explicitadas, se poderia permitir em negociação 
coletiva, não acordo individual, mesmo acordo de fábri
ca, em negociação coletiva, se poderia admitir certas 
adaptações aos índices do INPC. Mas, volto a insistir e a 
sublinhar, não ilimitadamente, não uma regra ilimitada 
em virtude da qual, ainda que por negociação coletiva, se 
possa reajustar os salários abaixo da escala de reajusta
mento da lei em vigor, mas admitido em casos excepecio
nais, com as causas fixadas: crise econômica, falta de ca
pital de giro, enfim, aquelas causas que afetam a empresa 
e podem levá-la à falência - coisa que ninguém deseja 
- admitir que nesses casos especiais possam os sindica
tos, em convenção coletiva, ou em acordo coletivo nego
ciar, dentro de certos balizamentos: isto também seria 
admissível, a meu ver, ou mereceria um estudo maior. 

O SR. WALTER D. GIGLIO- Eu me permito re
cuar um pouco na minha posição para ·adotar as res
triçõs do Ministro Arnaldo Sussekind. Apenas com uma 
ponderação final : a desindexação vem aí, iterativamente. 
Eu a prefiro consensual. Já que tem que vir ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presidente, 
era o que tinha a argUir em pedidos de esclarecimentos e 
ensinamentos que tinha a formular . Só tenho um lamen
to a fazer, que nós não tivéssemos hoje para ouvir tão 
claras e brilhantes lições, não uma Comissão restrita des
ta Casa Legislativa, mas os 548 parlamentares, o que, se
guramente, cresceriam muito no entendimento das ques
tões trabalhistas e sociais brasileiras. 
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Relator da matéria, não com tanto tempo, mas com pou
co mais de tempo aprimorar a proposta governamental a 
fim de que nós aqui no Congresso nacional possamos 
aprovar alguma sugestão que não decepcione, que não 
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seja tão limitada e que traga realmente a solução deseja
da, não apenas pelo acordo PTB/PDS, mas principal
mente por aquilo que está na consciência de todos os 
brasileiros, que é do Brasil, de melhores dias para todos 

Outubro de 1983 

que vivem procurando, com o seu trabalho, engrandecer 
esta Nação. 

Está encerrada a presente reunião. 
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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO 

! . : ...rolo PESS01- PARAW. - 09 a 12 de novembro de 1993 

MISSIO HISTÓRICA DA OLT ----------- ---.. por Arnaldo St.ssekind 

I - FONTES E PROCEDIMENTOS 

A -Legislação de 1930 a 1941 (Fases diferentes) 

B - IS~EMATIZA Io c/ adaptações = normas de proteção individual do ...... ....-.. ___ ..._"""' __ ....... _.__ 
trabalhado (OIT e Reram Novarum) 

C - C911PILAÇÂO !Jl ~teraçõea "' leis da véepera resuJ.tsntea da Carta de 37 
1,Juatiça ~Ttabalho = administrativa,tripartite e poder normativo 
2. Organiza}ão\ sindical= corporações Carta de 37 (Cons.llac.Eeon.) 

D- ATU!LIZAÇIO = rormas superadas (seg.e hig.do trab.,inspeção etc) 

E - NOVOS TiTULOS ~RESCINDÍVEIS: 

1,Introduç~o =I princ!pios e conceitos tundam~ntais omissos, 
2,Contrato individual do trabalho =.disposiçoes gerais,salario etc. 
;.Fontes aaterl ais:I Congresso Bras.de Direito Social (SP-41),pa-

receres Con~ultores JurÍdicos MTIC e AcÓrdãos nova JT. 

li - NOVIDADES 2!_ REL~O ,. 
A - E~SA elemen o básico do contrato de trabalho (redação criticável) 

1~Despersonal1 ação do empregador- sucessão 
{ 2,0RLANDO GOME - LER :f'icha-:1 

l 3,EVARISTO ~ !ORAE~ FI~ -LER figha-!)~ 
. . 4. PAUL DURAJID im 194 7 - LER ficha-3 ( ~) 

B - CONTRATO-REALI!ADE = exegese do art.442 (DE LA COEVA e KASKEL} 
4 

C - MULHER - au~{za~ão presumida para contratar trabalho (art.446). 

III = SIGNIFICAÇÃO HISJÓRICA 

A - EDUCATIVA = co preenaão dos direitos e obrigaçÕes .LER ORLABDO 

GOMES - Fie . - ·--
~ 

B - IDEOLbGICA = E tado social-trabalhista,antec~pando-se às l~tas 
.• . 

violentas d, class~s para a conquista ~e d~reitoa - PTB: 
-MARCONDES..!. J.~ONSO .ARINO~ (Carta de 03.7. 73) :depois de tres anos 
de pa+estras sjmanais explicando a CLT,"quando o Cavaleiro da Es
per~ça,:avorelido pela anistia,pr~cu:ou os trabalhadores,& fim de 
conq~ista-los ~ara sua ideologia,ja nao os encontrou:eram Getulis
tas". 
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C - INDUSTRIALIZAÇXO = facilitada pela ausencia de conflitos abertos. 

IV - REV;SOES MAIS IMJORTANTES 

A - MEU AN~OJE~O transformado no DL-239/67 - Principais alterações: 

-;:;estri~Ões Joc·contrato a pra•o (arts~443 e 445) 
2,Contrato de ~xperiência (art,443,~) 
3.Combate ao truck-sxstea (art.462) 
4.DescorporatiÇação do contrato coletivo (Novo Til.VI) 

B - COMISSÃO INTERMINISTERIIL DE ATUALIZAÇIO (Geisel/Prieto) 
·.. . . -
1,Mandato reet~i~o e projetos sucessivos p/ formar nova CLT 
2.Leis aprovad~s:salário-maternidade(74),readmissão de aposentados 
. . (75),férias r emuneradas(77 e seguranç~ e med~cina do trabalho(77). 
3.Projeto globll arquivado Figueiredo/M.Macedo. 

V - PERSPECTIVAS FUTURAS 
' 

A - c6DIGO ou NOVAI C~T - Nunca leis esparsas -
:a - .. ~ORMAS MAIS GERAIS = abrir campo p/ negociação coletiva 

, 
1 "'Interveneioni~mo basieo do .Estado . . 
~~N~~s eogentes =preservação~ dignidade humana (art.12,III) 

3.Ação sindical complementar,cujo êxito depende muito da liberdade 
sindical pllna e do posicionamento empresarial - PAPA JOIO PAU-
LO I I (Centesimus annus) - LER ficha- S . 

c - DlSSfDIO COLETkvo = restringir fa~uldade instauração 
L ... , -:f'<-11'- 4... l. ~ 

1, ~r normaj!; ivo nao e . fasoista.I:DKJ'WD LER fiitha- N 
2. ~ngresso LTr.(SP-nov.92) e nossa proposta -LER folha-H 

D - ~DIDAS URGEN;I;~ _ 

1.Com1ssões in ra-empresariais de concil.iação e novos encargos 
.. ju:Ízes classistas nas Juntas 

2.Proteção con na despedida !motivada (Conv.158/82) - Procedimen
tos .especiai p/ as despedidas coletivas • . 

, -.. -Anti-modernidade? E a Alemanha,a Italia,o Japao,a França? 

3,Insalubridad 
4. trabalh..9 . ext 

tes do traba 

= tempo de expos,.ção .. e não adicional , 
o~dinario = Conv.nº1,de 1919 =desemprego e aciden-

5,Partioipação nos l.uoros ou nos resultados,art.72,XI,da Const.) 
6,Limitação da suspensã6 disciplinar e revisão judicial .. 
7!Aviso prévio proporcional(art.7º,XXI,da Const.) 

'" 8,Regu.lamento f empresa = adoção e ef-eitos . . 
9.Re resentante do pessoal nas empresas (art.11 da Const.) 

- I -
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I = ' = 
10~~egist~,~ e ~ontribuição confederativa,desde que a re

visão const~tuoional nã9 assegure a liberdade sindical plena: 
a)inoompree~são do M.Tb.sobre o registro 
b)jurisprud~noia do STF 
c)caos sindtcal e processual = pluralidade de fato = 19 mil sin

dicatos (Alemanha - 26) 
) - 1 Á d tributaçaj anomala- Acs.Trib.Justiça R.J. e IAB 

VI - CO!ZHATO COLETIVO 

A - QUE t ? -PactJ,oonv~nção articulada ou contrato ? 
1,Contrato = Jrestações recÍprocas- sinalagmático;nunca normativo 
2.Contrato co etivo = concerne a empresas .. (EEUU,Canadá,Japão e al-. 

guns paÍses asiáticos e latino~ericanos - sa!vo Itália} 
- ~(}J.A. ~ ... ··h .. e~ ... e-t.:D.-u.~ 

B- CONVENÇOES~ de Centrais sindicai~~ÇIO 
1.S~CIA e DINAMARCA~ co-gestão e certos be~ef!cios assisten------+---oiais e com lementares da seguridade social. 

ra ramos econ!ômicos 
1.Tendenc1a pj!ses des,nvolvidos,reduzindo espaço p/ negociação 

c/ sindicatos locais. 
2~Entidades s~dicais naeionais,e não centrais}(Alemanha,Itália 

, I , - ---....... e,so s salJios,Japao. . 

D - CQNV!NIO-MARCQ ESPAlHO~= Centrais sindicais (arts.83 e 87 Estat.): 
1~Estrutura, dab oonvenções .de categoria e de empresa 

2.J,rt1~ação rntre convenções de di'!':intos âmu:os,relacionando o 
que nao pode ser objeto de negooiaçao de comite de empresa ou de-

. . legados de prss~al 
3~Regras p/ so uçao de conflitos entre convenções. 
4.Nunca abaixo da lei. 

E - PROPOSIÇlO BRA ILEIRA = CONTRATO COLETIVO NACIONAL pelas Centrais 
- • . p -

Sindicais (só I reforma da Constituição),afastando a aplicação _..,.______ . -
da lei.mesmo e prejuÍzo do trabalgador. -
1.Inversão~ ierar uia das normas jurÍdicas- DE LA CUEVA
?~Desprez•~ ao princÍpio da aplicação da norma mais favorável -PLÁ - -X , A 3.FLEXIBILIZAÇf O ~jLUe suspepde,em circun~tanoias e•cepcionais ou 

transitoriamtnte,a eficácia da lei. Da!: · 
-~-----a)ficar rest ita a hipÓteses previstas em lei,sob tuttla sindi-

cal e com reitoa 11m1tados. JAVILLIER - LER ficha- :l. .. f 
b)ORLANDO TE XEIRA_EA COSTA = princÍpios da razoabili~ade e da 

diferenci ção (empresas e regiÕes). 
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F- CONTRATO COLETIVO efendido~ objetivos desconexos~ 
' 1.CUT e PT = p der .normativo as centrais sindicais e outra.e enti-
- -dades do sisr ema,fixando no instrumento bilateral condiçoes de 

.. ' -trabalho qur se imporao a.s categorias,profissoes e empresas. 

- CORPORATIV!SMO - GU!MARXES FALOIO - LER fiMa-c 
. ' r -

2.Alguns economistas,adminiatradores e juristas,com apoio de cee-
~as empreeas l nacionaie e mult :nacionais =reduzir direitos dos 
trabalhadores e do custo da mao-de-obra. 

~)Pretexto =!americanizar as relaçÕes de trabalho erasgar a CLT ••• 

b)E a Alemanha,a França,a Itália,a Eapanha,a Dinamarca,& Suécia ? 

~)EEUU = red~ção de direitos trabalhis~as pelo deaiguilÍbrio_!n-
tre a ofer~a e a procura de trabalho;:~ · C<..~ .... ~á~ 
-.. _... ---- .... ... _.. 

~Preferencia aos não-sindicalizados (sÓ 19%,c/ sindicalização --, .. 
q,uase .. nul• ... nos bancos, comercio~ serviços e nao . admitida em 

I , , 
certas ca~egorias de ~eJWidores publicos,rurais,domesticoa, 

I .. ) - ... supervisores e autonomos - 27 milhoes nao podem sindicalizar-- ... - -... se. ..... , ~ ) , 
-Mas . hã le F2. s/ "normas justas de trabalho, inclusive salario 

mínimo ("!'-'-a_ir_ Labor Standards Act",de 1938) e o recente "Mo-• -- - -delo .de L1i de Uniformizagão da Runtura do contrato dA traba-
--.-. -.. - _....;;ai . ....... ~ 

~,do Congresso p( os Estados (JAY GRENIG,"Synthesis"17/93 
e BENJAMI~ SCHIEBER."Inic~ação ao Direito do Trabalho Norte-

. ~ , 
Americano1,LTr.,1988, pags.25 e 31). 

VII - MENSAGENS FINAis J ... 
A - ~GOCIACÂO COLETIVA = complementar da legislação básica de prote

ção do trabalh, dor. RAFAEL CALDERA. - LER fieha- t) 

B - Restaurar,no c~po das relações de trabalho de um pais desigual

ment~ .. desenvol.,ido como o Baail,o liberalismo:- ~ontrataa1 <\! ~
voluoao Franeesa,que criou os ambientes e os personagens da lite-

1 . . , 

ratura de VICTO~ HUGO,CHARLES DICKENS e DOSTOI~VSKY,importara em 
transformar o ~aiaser faire :· em laisser mourir. 



CLT - ( ~~·1,Introdu ao= princ~pios e conceitos fundamentais 
2. Contra o individual do trabalho = disposiçÕes gerais,tipos, 

- - , altera ao,suspenaao,salario etc 
3. Fontes materiais= I Congresso Bras.de Dir.Social (SP -41), 

parece es dos Cons.Jurs. e Acs. do CNT 
~ - , C - Compilaçao,~ alteraçoes ,= leis da vespera com~ementares 

(la Carta de 37: 
1.Justi~a do Trabalho= administrativa,tripartite e poder nor

mativo r 
2.0r~iz,rão sindical ~ corporações p/ Cons.Jacional de Econ. 

II - NOVIDADES DE REnEVO -
A -Empresa = elemento básico do oontrato(art.22} - ORLANDO GOMES 

... c 

(68),EVARISTO DE MORAIS FILH0(57) e Paul DURAND(1947) 

l3 - Contra~realidade +art.442) = DE LA COEVA e H.KASKEL 

e- Mulher casad l =autorização presumida para trabalhar (art.446). 

III - INTERVENÇlO DO ESTADO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO - ; 

A - Nesses 50 anos,apesar das duas revisÕes parciais,das quais par-.. ... , 
ticipei,~ de algumas complem~ntaçoes e modificaçoes,CLT mantem 

,. sua posicão 1ntervenoionista. 
, , 

B- Direito do. T~abalho =~se~,~~~ intervencionis~~,reduzin-
do-se . na raz o inversa do fortalecimento da organizaçao sindi-
cal e• escal , nacional. 

C- êxito 2_negooiaeão coletiva,para a.Jlto-composição dos confli
tos trabalhistas,depende do equilÍbrio de forças entre empresá-

1 -- -rios e sindi atos - Entre fortes e fracos a autonomia contratu-
al é uma uto ia (RIPERT) • 

IV - CONTRATO COLET O DE TRABALHO (Tema central do Seminário) -, ... , 
A- B~~LLI = metodo intuitivo~construçao doutrinaria 

B - Nome imadequado p/ instrumento normativo - Contrato:prestações - --rec!procas,cÓnsensual,sinalagmátieo e comutativo 
. I - -C - Agentes = Ce trais,oonfederaçoes e federaçoes nacionais = inci-.. .. 

denoia naoio al,portanto. 

D - Efeitos jur! icos: 
p ~ 

1,oomplement~r legislação imperativa 
2.substituir legislação,ainda que ia pejus. 
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E - Distinção en re normativa 
1.Flexibil1z ção suspende 

da neg.col._! flexibilização 
, H 

episodicamente eficacia condiçao ajus-
ou altera contrato sem prejuÍzo glo-

, 
tada ou norma aplicavel 

I . 

. bal p/ 9 trabalhador. 
2 • . Convenção b_aeordo coletivo rege em cará'!;er permanente con
.. diçÕes de tt~alho da categoria ou empresa. 

, PrincÍpio aa norma ou condição mais favorável ao trabalhador 

---4- . Depoimento\ de OSCAR Eiuoo:DA URIÃHii - 2!,_ FI C!!!,. -v • 
JZ- BRASIL DE HOJE _.iz._~ o~ .J<.Jb-t c~~ t.( C\ ~~l.Q .. 

- I f , A 

A - PaJ.s desigualln.ente desenvolvido,eom estruturas soc19-economicas 
dessemelhantes,oom reflexos na organização sindical. 

I ~~? . 
B - z,Cultura jurÍdica !'!*'f!Jti!rmânice = prevalência d~ lei (Exs :Ale-

manha,França,Espanha,Itál.ia,Argentina,México etc). 

C- Inconveniênci~ l~gislação detalhada~,pela me~ma razão,de instru
mento de negobi~ão coletiva nacional e geral. --

D - Brasil 112 PI~ mundial,mas 70º no lndice da ONU de Qualidade 

de Vida 1 

- Salários = 2\ ,7% da Renda Nacional e 17% dos custos industriais. 

E - CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE:"As leis não bastam.Os l:Írios não 

- , , F- Urge .= melhor distribuiçao da riqueza:salarios,reforma agraria -----e seguridade ocial. 

G - :!!!I.:J.!1•entreJanto,a desordem ou anarquia social afetará a demo
cracia - Consdante a liçãode RUI BARBOSA: a democracia,não dis

ciplinada pel~ Direito,pode t.r.ansformar-se em veiculo da força 

ou da anarqui:l· 

H - Como nos ensini.u GUSTAJ RADBRUCH,ao analisar as finalidades do 
Direito,a justr ça social,porquanto presume a desigualdade e tra
ta de superá-1i ,deve fundar-se na moral social. ~ preciso bata
lharcpara que i legalidade se sintonise com a Justiça;que esta 
seja o farol a iluminar os caminhos do Direito,cujos princÍpios, 

I , 
normas e instrrmentos ~evem amoldar -se ~ realidade social em que 
vivem os seus estinatarios. 

VI - NOSSA POSIÇIO 

A - Está na hora d ampliar-se o espaço para a negociação coletiva - -, 
e motiva-la. P ra tanto : 
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1 • 

2. 

3, 
4. 

5, 
6. 

l -6 -
CÓdigo ou nov CLT e/ normâs gerais ~~ regulamentaçÕes profs. 

-Regras impe ativas básicas p/ preservar a digni~ade . humana. 
Restringk in tauração de dissÍdio coletivo (Cong.LTr.-92) 
' -Arbitragem dompulsÓria não é fascismo (Plá Rodr!guez) 

o ............. 

Fomentar mediação e arbitragem dos conflitos coletivos. ____ , . - , ,., , 
Instituir,nas \empresas de grande e medio por"1ie,comissoes parita-
13as de co;e~liacão p/ litÍgios individuais-V~ 2.

Ampli;-elenc d.e ~gentes e/ legitimidade jurfuca p/ negociar. ____ _, "::-- .__... . 
Admitir çoes de grupo de categorias e de ramos economicos. ----+=-------.:------- -- --· ___ .,. 

B - Assim,as leis 
a um .ramo da econ!omia deveriam conter apenas normas gerais,a fim de 
permitirem que as convençõs locais e os acordos coletivos de empre
sas . tenham campo rara adaptarem as disposiçÕes de hierarquia supe-

' -
C _ Quer::: :~ ::::::::~:t:o:::::e:0:;:::::::e:~:~:::~:::::e:m:::s::~aie. 

racteristicas do ~istema que ajudei a construir. Nestes 50 anos o 
BRASIL mudou,assim como o mundo est; a transformar-se,numa revolução 

, , I , , 
tecn~logioa ~te pfuoo tempo inimaginav~l,com inque~tionaveis reper-
cussoes econom1.-cai,sociais e culturais. E o homem que contempla e 
estuda as mutações da! emergentes deve ter,como ponderou Josut MON
TELLO,a "capacida e de identificar-se com. QSPnovos tempos,como se 

' -estivesse a assis ir,radiante,a reinauguraçao da vida". 

D - Me~~agem de RAfflL OA DERA - !:!!. F~CH! .. D 
, 

E -O que receio,tendo e conta alguns pronunciamentos a respeito,e que 
se restaure o lib ralismo contratual de ROUSSEAU para as relações 
de trabalho de wn pais desigualmente desenvolvido como o BRASIL 

# N 

~diretriz que po
1
era ~ransformar o LAISSER FAIRE da Revoluçao Fran-

cesa em LAISSER MOURIR. 



II CONGRESSO IBTERBAOIOI DE DIREITO CONSTITUVIOIAL DO TRlB!LHO 

(João Pessoa - 09 a 12 de novembro de 1993) 
de agradecimento de Arnaldo S~ssekind :;_-----

1. AGRADECER por todos c 

a) ST!BD!LL= o homem 
.. 

ter consciencia •••••••••• 
b) GETtfLIO E rJ.A.n.vv.u:.u.au = 29.01.42 a 01.5.43. 

2. CONFER!KCIA amanhi = ontes-procedimentos-missão histÓrica-perspectivas -
3. lESTES 50 ANOS = ape complementações e modificações,CLT manteve in---. 

ado nas relações de trabalho. 

4. DIREITO DO TRABALHO 
, , 

nasceu,e e aera intervencionista - autonomia con----
tratual entre for s desiguais 

a) IHTERVEN~O reduz e na razão inversa ~o fortalecimento da organi-_., ___ _...., ______ ..,_ 
--zaçao em escala nacional. 

b) --- p/ e~uilibrar negociação cole.tiva = espÍrito sin-
- , -dical - traçao operaria - concentraçao industrial. 

c) BRASIL de desenvolvido: 
-~--,..-... 

(ONU) 

II- 32 milhÕes a do n!vel internacional de pQb~eza (ONU) 
III- Salários = 28 7'1> da Renda Nacional (mai's~:ace-~5Q'Â. ~m 64/65) , I - .. __ 
IV- Salarios = 1 dos custos industriais (Europa Oc.-4~) 

5. CARLOS DRUMMOND -D~E-:!!I~~~:•Leis não bastam.Os l!rios não nascem das leis" 

a) URGE melhor . d~~~~::::-~..,~ riqueza (salários,..,....intatu reforma 
idade social) 

b) SEM LEI,en -- ,a desordem ou anarqu~ social a!etarj a democracia - -----
c) RUI BARBOSA = a 

formar-se 
cracia,não disciplinada pelo ~ireito,pode traaa-

ve!culo da força ou da anarquia. 

6. INTERVENCIONISP.O ;;;;,;;.;.;;j;.o;;e. 
, 

neoessario: 

a) REGRAS MAIS .::.;;;.;--"F-. = espaço negociação coletiva 

b) Preservação IDADE HUMANA (art.12,III,da Const.). 

__ _,_, ____ , _______ __ ·--· . --- .. ----.--, --- ~ - ---- ----·-·-- -- - -- - ---- - ------.-·- . -- -:----, 
l 
J 
l 



- , ' .. Se a Iaçao b~sileira esta incerta -quanto a açao dos l'gisladores, , , , . 
convem recordar tue,muit a vesea,o mal e a vespera do bem. 

Com .a mobilização dos diversos segmentos da aociedade,o C9ngresao Na
cional,qual o passaro Fenix,poderá revivificar-se das cinzas. 

.. , I , .~ .. Essa . mo~Uizaçao ~ e indispensavel,mas pelos . caminhos amplos e,..laros da 
democracia. Hoje,mais do \que o ruÍdo dos-maue,assueta-nos o ~iiêncio d~ 
bons. Da! a oportunidadej da mensagem poética de CgSAR GUZY~: 

•tu y yo podemos 
1

er manantiales en el desierto 
para calmar la aed de justieia 1 amor 
qll.e _ t~enen muchos1

1 

hombre~ . en el mundo de hoy. 

fu y yo podemos sr r-los que sirvan de :uz 
y guien por el cariho recto a tantos jovenes 
que han perdido eu ruta . . . . 
1 pasan por la vif a sin encontrar nigÚn sentido. 

Tu y yo podemos s r r quienes escuohen . 
el grito desespe~ido de tantas personas que sutren 
1 les. brindemos no solo consuelo, . 
sino nuestro actutr transformador~ 

("El mundo nos necesita") 

... ~ . '"'~· -..... ·~-· _ .. _._ . ' -.... 

1 

t 
l 



19 CONGRE SO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO 

Bras 

A 

- 25 a 2 8 de outubro de 1984 

+ FORMA DA CLT 

INDIVIDUAIS DO 

E OS DIREITOS 

TRABALHO 

por Arnaldo Lopes Süssekind 

I - Int,rodução 

Mestre ~RIO DE LA CUEVA asseverou, com sua habitual sa

bedoria, que o direito individual do trabalho se configura tal co

mo uma pirâmide kelsiana: 

"na bas da pirâmide coloca-se a Declaração de Di

reitos (de caráter constitucional). No primeiro 

plano o r denam-se as leis do trabalho promulgadas 

pelo lefislador ordinário .•• Não é uma legislação 

livre, porque não pode o legislador ordinário, em 

nenhuma circunstância, reduzir os benefícios e 

prerrog~tivas consignadas na Declaração e não é a

penas ur a lei regulamentar, porque sua função não 

se limita ao simples desenvolvimento dos preceitos 

constitrc~nais ou à expedição de normas adequadas 

para o regresso social, dando satisfação âs nece~ 

sidades crescentes dos trabalhadores e realizando 

o senti 1 o programático da Declaração. No mesmo pl~ 
no da 1 gislação ordinária encontra-se o Direito 

Interna ional do Trabalho ... quer dizer, constitui, 
~ 

também, o mínimo de benefícios que a consciência ~ 

n±versa assegura aos trabalhadores de todos os p~ 

vos. No segundo plano da pirâmide estão os contra

tos coletivos do trabalho ... e têm por finalidade 

elevar- r e sobre os planos inferiores da pirâmide ~ 
ra buscf r uma harmonia concreta entre os interes -

ses do rabalho e do capital em cada empresa ou s~ 

tor ind strial. Em um terceiro plano colocam-se os 

costume , usos e práticas das empresas e indústrias, 
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que cum rem importante função na execução material 

dos trap alhos. No vértice da pirâmide emerge a re

lação individual de trabalho, que é a aplicação 

das normas contidas na base e nos diferente planos 

da pirâmide à prestação individual de serviços". 

("Panor~ma do Direito do Trabalho " , trad.bras.,Po~ 

to Aleg~e, Sulina Editora, 1969, págs.75/6). 

-02-

Essa síntese do saudoso professor mexicano evidencia qu~ 

to os direitos individuais do trabalho dependem, não apenas da le

gislação ordinária, cuja reforma em nosso país nos cabe focalizar, 

mas também da negociação coletiva (segundo plano da pirâmide)e do 

regulamento da empresa (terceiro plano da pirâmide) . 

A revisao do sistema de negociação coletiva, visando a 

fomentá-la entre nós, requer, sem dúvida, a reforma da legislação 

atinente à organi~ação sindical e ao direito de greve e, bem assim, 

a compatibilização da arbitragem com a intervenção constitucionale 

tradicional da Ju~tiça do Trabalho na solução dos conflitos cole -

tivos. Já o ~egulamento de empresa, compreendendo os principais 

atos disciplinadores do seu funcionamento, está a exigir, em nosso 

país, participaçãb , ainda que consultiva, de representantes dos em 

pregados. ~' precisamente, nesses relevantes tópicos do Direito do 

Trabalho que o si btema legal brasileiro mais se distancia das con

venções e recomen~ações da OIT, que compõem o Direito Internacio -

nal do Trabalho. 

No Dire~to do Trabalho, pelo seu caráter intervencionis

ta, os preceitos da Constituição, dos tratados internacionais rati 

ficados e das lei l ordinárias, que esta~elecem direitos individu -

ais, traçam um paf amar abaixo do qual nao podem dispor os atos ju

rídicos situados pos planos superiores da mencionada pirâmide. Mas 

esse mínimo de prb teção ao trabalhador pode e deve ser ampliado 
-por acordos ou convençoes coletivas, laudos arbitrais ou sentenças 

normativas e regu~amentos de empresa, além do próprio contrato in

dividual de trabalho, em cujo contexto se incorporam as disposições 

constantes desses instrumentos jurídicos. E se tal ocorre, o prin-

cípio da proteção r característico desse ramo do Direito, impõe 

a norma ou cláusuÍ a mais favorável seja aplicada em benefício 

trabalhador, poucp importando sua hierarquia. 

que 

do 

Esse princípio, que está consagrado pela Constituição da 

I 

f 
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OIT, levou PLÂ R DRIGUEZ a enunciar: 

"a regra da norma mais favorável determina que, no 

caso de haver mais de uma norma aplicável, deve-se 

optar por aquela que seja mais favorável ao traba

lhador, ainda que não seja a que corresponda aos 

crit~ri s clássicos de hierarquia das normas". 

("Principies de Direito do Trabalho", trad.bras. 

S.Paulo, LTr., 1978, pág.42). 

Da mesma forma, proclama a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO: 

açao aos 

peculiar do Direito do Trabalho a da in -
-versao e hierarquia das suas fontes, para se so -

brepor que for mais ben~fica ao trabalhador, ai~ 

da que e categoria inferior. Essa regra atende ao 

principio de proteção, qae ~ um dos pontos carde -

ais do ireito trabalhista" (Ac. do Pleno,no proc. 

E-RR-2.746/76; rel. Ministro COQUEIJO COSTA; D.J.de 

19.05.78). 

Releva onderar, ainda nesta introdução que: 

a) o sistema sindical brasileiro, que constitui a base 

das elações coletivas de trabalho, resultou de decre 

tos- eis assinados entre 19~9 e 1942, em plena vigên

cia a Carta corporativa de 1937, tendo sido, por is

so, ·mplantado, sem modificações, no texto da CLT ela 

de 194 2 e 1943; 

individuais do trabalho previstos na CLT 

ao contrário, de leis anteriores, confes

ente inspiradas nas convenções da OIT, na enci -

De Rerum Novarum e em conclusões do 19 Congres

asileiro de Direito Social (S.Paulo-1941). 

ão estatal ou autonomia da vontade? 

do trabalho nasceu intervencionista, como re r 

Revolução Francesa (1789), os quais, asse -

da vontade nas relações de trabalho (laissez 

J 
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faire), permitiram a exploração do trabalhador, numa fase históri

ca em que a Revolução Industrial propiciava o fortalecimento da em 

presa. A opção do trabalhador era entre o desemprego e as condi 

ções desumanas de trabalho ditadas pela maioria dos empregadores-

quadro que justifica plenamente a conhecida observação de RIPERT : 

"A experiência demonstra que a liberdade nao basta 

para assegurar a igualdade, pois os mais fortes de 

pressa se tornam opressores" ("O regime democráti

co e o Direito Civil moderno", trad. portuguesa 

S. Paulo, Ed. Saraiva, 1937, pág.l33). 

Essa injustiça social motivou, ainda no século XIX , a 

união dos trabalhadores em sindicatos, os quais lutaram, com o a -

poio de juristas, políticos, filósofos, eclesiásticos e até alguns 

industriais, pela conquista de leis de proteção ao trabalho, medi

ante intervenção do Estado na questão social. Assim surgiram as 

leis trabalhistas, que acabaram configurando, no Tratado de Ver 

sailles (1919) ,um novo ramo da ciência jurídica:o Direito do Tra -

balho. 

Hoje, a maior ou menor intervenção do Estado nas rela -

çoes individuais do trabalho depende não apenas do sistema econôrni 

co 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 adequ~ 

das de proteção ~o trabalhador ou a complementação das condições 

mínimas fixadas por lei. Estas - para repetir KROTOSCHIN " de 

caracter forzoso e irrenunciable" ("Instituciones de Derecho del 

Trabajo", Buenos Aires, Depalrna, 1947, vol.I, pág.l3). 

Há, portanto, no direito comparado, urna escala com diver 

sos graus de int, rvenção do Estado nas relações de trabalho: 

a) nos principais países de língua ~nglesa (Estados Uni

dos, Grã-Bretanha e Canadá), o sistema jurídico de 

proteção ao trabalho se esteia preponderantemente na 

negociação coletiva impulsionada por poderosos sindi

catos; 

b) na ~aioria dos países, inclusive naqueles em que a 

sindicalização é ponderável (República Federal da Ale

manga, França, Itália, Espanha etc), leis cogentes co~ 

tinuam a estabelecer o mínimo de proteção ao trabalha 

dor, que é complementado pelos instrumentos da nego -
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neg1ciaç~o coletiva. E essa intervenç~o i tanto mais 1 

intensa quanto menos expressiva se mostra a correspog ( 

dente organizaç~o sindical; 

c) nos aíses onde a economia é integralmente dirigida 

pelo! Estado {Uni~o das Repfiblicas Socialistas Sovié -

ticas, Checoslováquia, China etc), as condições de 

trabalho integram os planos periodicamente aprovados 

pelo ~oder Pfiblico, n~o podendo as convenções coleti

vas ter, a respeito, contefido inovador. 

Em rece te estudo sobre o sindicato britânico , GONZÂLEZ 

BIEDI~ lembra que o sindicalismo latino 

"se caracteriza por sua forte ideologia, fraccion! 

menta e i um nível n~o muito alto de filiaç~o, o que 

oontribr i para a existência de alguns Estados de c~ 

ráter f t rternente intervencionista, os quais se o 

cuparn d tutela dos direitos e interesses dos tra

balhado es, diminuindo, em grande medida, a tarefa 

dos sinoicatos em defesa dos mesmos. 

ma sindical anglo-saxônio, e o britânico em 

particu ar, participa de urna situaç~o substancial

mente d'stinta da exposta. O ponto de partida é u

rna tradicional abstenç~o da lei no referente à tu

t~la dor trabalhadores frente ao poder dos ernpres~ 
r lOS. 

q~ência de tudo isto, o sindicalismo britâ-

virtude da sua boa organizaç~o, sua força 

evadíssirno nível de filiaç~o, conseguiu um 

grau de influência muito digno de ser tido em con

ta pelo poder político" {"El closed shop en Gran 

Bretanal", Madri(; IELSS, 1984, págs.l3, 14 e lS.Cf., 

a propó ito, DESANCTIS, "L'Ideologia nei rapporti 

privati", Nápoles, Cedes, 1980, págs.263 e 284;0J~ 

S, "Derecho Sindical", Madri, Tecnos,l980, 

e 77; CLEGG, "The systern of Industrial Re

in Great Britain", Oxford, Blackwell, 3a. 

3, pá~s.343/6; ALONSO GARCIA, "Curso de De 

1 Trabajo'', Barcelona, Ariel, 8a.ed. ,198 2 , 

e 158). 

L 

( 
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EFRJ':N Cl RDOVA, ardoroso defensor da substituição do in -
.___ 

tervencionismo do Estado pela negociação coletiva, depois de reco! 

dar que "todo sistema de relações do trabalho é uma mescla de aut~ \ 

nomia e intervenção estatal, de cooperação e conflito", classifica 

em quatro grupos s países da América Latina: 

I 

19) "países onde as relações de trabalho parece ter 

alcançado um nível de desenvolvimento e maturi

dad apreci~vel", tendo sido "assentadas as ba

( 

funcionamento relativamente normal, 

a nível de empresa, do jogo de acopl~ 

me~ os de interesses e distribuição de poder" 

(México e Venezuela) ; 

29) países "que t~m uma larga experi~ncia de rela 

ções de trabalho, cujo sistema institucional , 

ent etanto, est~ sendo objeto de profundas revi 

sões" (Argentina, Chile e Uruguai); 

39) paí~es "onde as relações de trabalho se acham 

em [ ase de formação e desenvolvimento",nos qua~ 

"as organizações de emprega:iores e de trabalha

dor s são ainda relativamente débeis e a nego -

cia~ão coletiva pode classificar-se de incipie~ 

te" I(República Dominicana, Equador, Honduras etc); 

49) "O Brasil constitui por si so uma quarta categ~ 

ria, e aqui o quadro das relações de trabalho 

se proxima do estereótipo antes mencionado: a 

neg ciação coletiva tem, com efeito, pouca im -

porf ância e a Consolidação das Leis do Trabalho, 

e o l Eribunais do trabalho desempenham um papel 

proj minente que talvê~ não encontre paralelo em 

outir'os países" ("Las relaciones colectivas de 

ajo en América Latina", Genebra, OIT,l981 , 

.1 e 2 ). 

Essa polição b~a~ilei~a ~ã~ foi i~ve~t~da pelo :egis~a-- r 
dor; ela decorre e cond1çoes hlstorlco-soclologlcas e ate geogra- { 

ficas. Não esquecer que o nosso país c ontou com o trabalho 

escravo até 1888 que até a metade do século em curso nossa econo 

mia era fundafuent lmente rural, com uma indústria bastante incipi-

tjY 

I 

I 
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incipiente. Mas o espírito sindical é um fator que emana esponta - ' 

neamente das gran es concentrações operárias, próprias das cidades ( 

altamente industrializadas. 

A indGstria de porte que hoje possui o Brasil est& loca

lizada em alguns ontos de um território de dimensões continentais. r 

Neles surgem sindicatos bastante expressivos, que, a pouco e pouco, 

vêem conquistando autonomia, não obstante os poderes conferidos p~ 
(' 

la legislação vigl~te ao Ministério do Trabalho. Entretanto, esses 

sindicatos ainda Lao constituem, em termos nacionais, urna organiz~ 

ção capaz de dispensar a intervenção básica do Estado nas relações 

de trabalho. 

A negociação coletiva deve ser facilitada e fomentada, a 

fim de que possa, em maior escala, suplementar o nível mínimo imp~ 

rativo de proteçã legal ao trabalhador. Contudo, nada justifica a 

"americanização" o nosso sistema jurídico-trabalhista, tal corno 

vem sendo advogada, numa campanha aparentemente organizada, que a-

fronta a al concepção latina do Direito do Trabalho. 

mos esquecer que o Brasil é um país desigualmen

te desenvolvido, I nde regiÕes plenamente desenvolvidas convivem com 

outras em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvidas. Esta cir 

cunstância gundam nta o caráter intervencionista da nossa legisla

ção social-trabal ista, assim como o poder normativo da Justiça do 

Trabalho, rcício neste campo deveria ser ainda mais amplo. 

A verdade é que, o julgarem os dissídios coletivos, os tribunais 

do trabalho se cocvertern em instrumentos de equidade social, quan

do estendem vantagens obtidas por sindicatos representativos e a -

tuantes a categor'as destituídas de poder de pressao. O desempenho 

dessa tarefa, de agna importância sob o prisma da macroeconornia , 

evita a indesejáv 1 criação de um elitismo operário, quer em razão 

de categorias pro issionais, quer em termos de regiÕes, que cons -

titui hoje grande preocupação das centrais sindicais de alguns pa-

íses. 

Se é to que alguns sindicatos poderosos representam 

grandes contingen es de operários, não menos certo é que eles não 

representam seque dez por cento da população de trabalhadores, es 

tirnada quarenta milhÕes (a população economicamente a-

tiva- PEA, em de embro de 1983, era de 48.286.600). Por seu tur- ; 

no, o índice naci nal de sindicalização é ainda muitobaixo . 

. , revêladã por AMAURY DE SOUZA, em interessante 

trabalho sobre a egociação coletiva no Brasil, registra que, no 

~ 

( 
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período de janeino de 1981 a julho de 1982: 

a) das 2.246 convençoes coletivas de trabalho celebradas, 

ape as 52 concerniram à agricultura; 

b) das 1.072 convençoes referentes à indústria, 178 se a 

plicaram ao norte-nordeste, 60 ao centro-oeste , 613 

ao sudeste e 221 ao sul ("A nova politica salarial e 

as negociações coletivas de trabalho no Brasil",Rio , 

IUPERJ, 1983, págs.82 (quadro 3) e 84 (quadro 5). 

Esses dados e considerações explicam por que o Estado 

brasileiro teve de legislar - e deve continuar a fazê-lo -- sobre 

diversos aspectos da relação de trabalho, impondo condições mini -

mas de proteção ao trabalhador, que formam a base legal do contra

to de trabalho. Deixar de estabelecer esse jus cogens seria concor 

rer para a exploração do homem pelo homem. 

mesmo, foi essa diretriz consubstanciada em to

dos os anteprojet s e projetos de Código do Trabalho ou de nova 

Consolidação das eis do Trabalho: (a) do então Deputado JOS~ DE 

SEGADAS VIANNA (1950); (b) do então Deputado CARLOS LACERDA, com a 

decisiva ão de DORVAL LACERDA (1955); (c) do professor 

EVARISTO FILHO (1963), revisto por comissão de que part! 

cipou, juntamente com os professores MOZART RUSSOMANO e JOS~ MAR -

TINS CATHARINO (1964); (d) da Comissão Interministerial de Atuali

zação da CLT, que tivemos a honra de presidir (1979). 

Se as c~l ndições sócio-econômicas de um pais nao propici

am o funcionament de uma organização sindical capaz , em dimensão 

nacional, de disp nsar a generalizada regulamentação legal das co~ 

diÇÕes de trabalh[ , cumpre ao Esta~o exercer o seu poder de legis 

lar, na conformidl de da sua tradiçao jurídica, em beneficio de to - 1 

dos. Consoante . apentuou MICHEL DESPAX, 

"O Esta o, que tem a responsabilidade da ordem pu

blica, ~ diretamente interessado na manutenção da 

paz soc'al" ( "Conventions Collectives", Paris 

Dalloz, 1966, pág. 21). 

( 
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III - ~eforma da legislação sobre direitos 

~dividuais do trabalho 

Uma vez que nao se atribua à expressão "Sódigo" o concei 

to stricto sensu ~ue prevaleceu outrora, pouco importa que a nova 

ordenação legal das normas trabalhistas brasileiras corresponda a 

um código ou a uma consolidação. Como bem adverte JORGE 

DIFRIERI, a evolução do Direito demonstrou que 

ALBERTO 

"o ideal racionalista e kelseniano de corpos le 

gais onicompreensivos, herméticos, auto-suficientes 

em que a interpretação e aplicação da lei fi -

cam reduzidas a um problema lógico de imputação, o 

papel criador da jurisprudência anulado e o do le

gislador congelado, são um imp0ssível sócio-econô

mico" ("Experiencias de ordenamiento y codifica 

ción de la legislación laboral", Lima, OIT, 1984 , 

pág.III). 

~ evidente que nao se pode pensar em um Direito do Trab~ 

lho estratificado. Sobretudo porque a nova revolução tecnológica-

a da informática, interligada aos progressos da automação -- por 

certo criará novos hábitos, capazes de determinarem a revisão de 

alguns capítulos do Direito do Trabalho. 

Tais perspectivas, todavia, nao devem obstar a reforma 

da legislação vigente. Esta urge, seja no atinente aos direitos in 
f 

I 
dividuais do trabalho (objeto da nossa palestra), seja no que tan- / 

ge às relações coletivas do trabalho e à Justiça do Trabalho e seu 

processo. Isso sem falar na reforma social da empresa, visando ao 

funcionamento de comissões paritárias de consulta e colaboração ou 

de conciliação de dissídios individuais. 

A análise e os debates de que participamos, ao ensejo 

dos trabalhos da Comissão elaboradora do anteprojeto de atualiza -

ção da CLT, dos quais já resultou a substituição dos capítulos so

bre férias remuneradas e segurança e medicina do trabalho, leva 

nos a propor, nesta oportunidade, a alteração de algumas normas re 

lativas aos direitos individuais do trabalho. 

Seguindb a ordem em que estão dispostas na CLT, parece-

~que as questões aqui relacionadas merecem, dentre outras, a 
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imediata consideração do legislador. 

A - S lário-mínimo - Impõe-se a modificação do art. 76 

~ CLT, a fim de considerado, na fixação periódica do salário -

mínimo, o valor contribuições da Previdência Social, obrigato-

riamente descont as da remuneração mensal do empregado. Como acen 

tuamos alhures, 

"choca-se com o próprio conteito de salário-mínimo 

determinar os correspondentes níveis sem computar 

a despesa compulsória alusiva à contribuição prev~ 

denciária do empregado" (§ 94 do Relatório da Comis 

são Interministerial de Atualização da CLT, de 

11.03.79; Suplemento ao D.O . de 01.05.79). 

Na verdade, o trabalhador hoje remunerado com o salário-mínimo re 

cebe um subsalári -mínimo. Por isso,disposição no sentido do pro -

posto foi inserida tanto no anteprojeto de Código do Trabalho de 

EVARISTO DE MORAES FILHO, como no anteprojeto de atualização da 

CLT a que já referimos. Tal preceito, aliás, figura na Convenção 

n9 131/70, da OIT (art.39, alínea ~), ratificada pelo nosso país 

em 04 de maio de 1983 (Decreto de promulgação n9 89.686, de 22.05. 

84) que levou o Instituto dos Advogados Brasile~ 

ros (IAB) a aprovar o parecer que exaramos sobre a Indicação de 

JULIO CESAR DO P DO LEITE, no sentido de instar as autoridades na 

cionais competent s a harmonizarem a lei brasileira com a norma do 

tratado multilate al ratificado. 

B -

mais importantes 

albores do século 

Uma das primeiras e 

onquistas do trabalhador, na luta iniciada nos 

XIX, foi a limitação da jornada normal de traba-

lho, a princípio fixada em 10 e 11 horas e, depois, reduzida p~ra 

8 horas. Neste se tido dispuseram a Convenção da OIT n9 1/19, e , 

mais tarde, a Con en ão n9 30/30, ambas restringindo o trabalho e~ 

tradrdinário a hi óteses excepcionais. ~ evidente que o Brasil não 

ratificou esses d is instrumentos internacionais. Mas o que se nos 

afigura incompree sível é que, entre nós, a legislação permita e a 

jurisprudência mo ive (Cf. SÚmula TST n9 76) a transformação do 

trabalho extraord'nário em trabalho ordinário. Conforme tem ponde

rado o Ministro C RLOS COQUEIJO COSTA, esse entendimento fere um 

dos princípios fu damentais do Direito do Trabalho (Ac. do TST 

2a. T., no RR-473 de 25.09.72), sendo que o Ministro MO-

ZART RUSSOMANO in razão, obstáculo constitucional para a 
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Justiça do Traba ho determinar a perpetuidade da jornada de dez ho 

ras (Ac. do TST, 2a.T., no RR-690/77; D.J. de 29.07.77). 

Impõe- e, destarte, a limitação das horas extraordiná 

rias e a conseq~ente transitoriedade da sua prestação, tal com dis 

puseram os arts. 1234 a 243 do precitado anteprojeto de atualização 

da CLT. Essa ori j ntação, além de reduzir a fatiga do trabalhador e, 

como corolário, os índices de freq~ência e gravidade dos acidentes 

do trabalho, impl icará no aumento do mercado de emprego. 

C - Trabalho do menor - Indispensável, sem dúvida, a 

ampla reformulação da legislação sobre o trabalho do menor. Den -

tre os seus pontd s mais críticos está a permissão constitucional~ 
ra o trabalho do !menor de 12 a 14 anos (art.l65, n9 X). Enquanto 

vigente essa permissão constitucional, deveria a lei ordinária re 

gulamentá-la com !severas restrições, não apenas para proibir o tr~ 
balho do menor d~ 12 a 14 anos em estabelecimento industrial ou em 

presa de tranaporte (Convenções da OIT n9s. 5/19 e 7/20, ratifica

das pelo Brasil) j mas também para que sua permissão, nas demais a

tividades, se co dicione à prévia autorização do Juiz de Menorescu 

do Delegado Regi nal do Trabalho, uma vez comprovadas a necessida

de do trabalho, j adaptabilidade do menor à ocupação que lhe for 

destinada e a fi l ação de jornada não excedente de seis horas. 

o regime jurídico aplicável ao menor assistido por enti

dade integrante dlo Sistema Nacional de Proteção e Bem- Estar carece , 

igualmente, de regulamentação especial, do qual resulte adequada ' 

proteção àquele. 

D - Trabalho da mulher - Este é, nos dias atuais, um dos 

aspectos mais conb rovertidos da legislação do trabalho. O antepro

jeto de atualizaç~-o da CDT, preparado pela Comissão gu.e presidimos, 

adoto~ uma pos~çã intermediária, tendo em conta a adesão do nosso 

país ~Convençoes a OIT n9s. 89/4 8 e 103/52 . Fomos criticad o s por 

a lgumas associaçõ~ s feministas, porque mantivemos certas restrições 

ao trabalho da mu her; e, por alguns sindicatos de trabalhadores , 

porque, suprimind determinadas limitações, o anteprojeto propici~ 

ria a substituição de parte da mão-de- obra masculina pela mão-de -

obra feminina. 

sobre a eliminaçã 

lher (Decreto de 

~ 

ente, o Brasil aderiu a Convenção da ONU, de 1979, 

de todas as formas de discriminação contra a mu 

romulgação n9 89.460, de 20.03.84). O seu art.ll 
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procl~rna a igual1 ade de direitos na esfera do emprego (§ 1), mas 

admite proteção lspecial em razão da maternidade, seja para asseg~ 

rar à mulher est bilidade e licença no emprego por motivo da - gravi 

dez, seja para p1 opiciar-lhe benefícios sociais no curso da licen= 

ça e serviços sociais destinados ao cuidado das crianças (§ 2). 

I 
Destarte, a reforma da legislação sobre o trabalho da rnu 

lher deve elirnin1 r, tanto quanto possível, a superproteção gerado

ra de discrirninagão. E o custo do amparo especial à mulher, em ra

zão da maternidade, deve ser atribuído à Previdência Social e aos 

Serviços Sociais ~ Irnp6e=se, outrossim, sobretudo 

des, motivar a instalaçao de creches de bairros, 

para os ernpregaddres das pessoas beneficiadas. 

nas grandes cida-

sem onus direto 

E - Contrato de trabalho Não obstante os elogios 

que despertou, o [título IV da CLT, relativo ao contrato de traba -

lho, deve ser objeto de adequada atualização, que abranja, dentre 

outros, os segui tes pontos: 

1) dern nstrativo das parcelas salariais pagas e dos 

des efetuados - O empregador, ao ensejodo 

pag1rnento dos salários, deve ser obrigado a for

necqr ao empregado documento no qual estejam re

laci~nadas as parcelas pagas e as descontadas 

Neste sentido disp6ern vários acordos e conven 

çoes coletivas de trabalho e, bem assim, senten

ças p roferidas em dissídios coletivos, tal corno 

prec[eituado no art. XI da Convenção OIT-117/62; 

2) susplensão disciplinar do empregado - O lirni te má 

xirno[ para a suspensao disciplinar do empregado , 

por ato unilateral do empregador, deve ser redu

zido para dez dias, com punição proporcional a 

falt . Consoante escrevemos no relatório justif! 

cado do anteprojeto de atualização da CLT, 

"Durante a suspensãb o empregado fica 

privado dos seus salários e nao pode 

obter novo emprego. E é com o fruto 

do seu trabalho que ele se sustenta e 

provê o sustento da sua família. O em 

pregador, no exercício do seu poder 

disciplinar, pode advertir, suspender 

ou despedir o empregado. Mas, uma sus 



3) 

4) 

mo di 

suspensão por 30 dias ( art. 474 da 

CLT, em vigor) constitui, na verdade, 

uma pena mais dura que a própria dis

pensa, porque, dispensado, pode o em

pregado, pelo menos, tentar novo em -

prego" ( § 58 do Relatório cit.) ~ 

das condi Ões de trabalho esteiada em 

- A lei deve prever e 

disc'plinar, como contingência da epoca em que 

vive os, a alteração de condições de trabalho 

na h'pótese da implantação, na empresa, de no -

vos quipamentos tecnológicos. Modificação que 

alcançar, inclusive, o salário ajustado 

por nidade de peça ou tarefa.Tal como estabele 

ceu art. 59 do Anteprojeto de Atualização da 

CLT, alteração contratual não deveria im -

redução do salário global do emprega

seria processada mediante acordo entre a 

o correspondente sindicato de traba -

suprido pela Justiça do Trabalho; 

ao escrita da justa causa da despedi

da - A rescisão com justa causa do contrato de 

lho deve ser obrigatoriamente comunicada 

empregador ao empregado, por escrito e no 

de dez dias, com a indicação dos fatos 

motivaram. Esse procedimento, que é obje

Recomendação da OIT n9 166/82 (itens 12 

e 13 , tem sido inserida, com alguma parcimô 

nia, em convenções ou acordos coletivos de tra

~ mas as sentenças normativas de tribunais 

do abalho que a previram foram reformadas pe

----r 

lendo Supremo Tribunal Federal. Assim de

do -- tal como em outras hipóteses ( piso 

ial, abono de falta do estudante em dias 

ame etc) --- a Suprema Corte reduz , data 

, o poder normativo da Justiça do Trabalho 

lução dos conflitos coletivos. Releva pon-

-13-
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pon4erar que a comunicação 

dos j como configuradores da 

des edida, além de 

escrita dos fatos ti

justa causa para a 

"decorrer, juridicamente, da natureza 

do ato, tem ainda a grande vantagem~ 

evitar o habitual adiamento de audiên 

cia na Justiça do Trabalho, compre -

juízo para a celeridade do processo , 

motivada pelo fato de desconhecer o 

empregado falta lhe 
~ 

imputada, a que e 

o que o impede de se munir, desde lo-

go, dos meios de prova que possa pro-

duzir" ( § 67 do Relatório c i t. ) ; 

-14-

5) imp-e-se, ainda, a disciplinação do regulamentare 

emp esa, com a consagrada distinção entre as dis 

pos ~ç~es de car~ter técnico-administrativo e as 

de destinação contratual; do contrato de experiên

cia, cogitando da r esolução por imperícia ou ina

bilitaç ão e, também, mediante aviso prévio de ci~ 

co dias; do pacto de exclusão de concorrência, ad 

mitido na legislaç ão comparada e que vem sendo a 

dot o por algumas e mpresas ; da cl~usula de dura

ção p ínima do contrato, que se não confunde nem 

com 
1

a estabilidade no emprego, nem com o contrato 

por p razo determinado. 

F - Segurança no emprego - Por sua relevância no cam -

po das relaç~es de trabalho, merece especial destaque a proposição 

no sentido de que a legislação brasileira passe a consagrar, com 

incidência ampla ,I a teoria da nulidade da despedida arbi tr~ria. 
A conti~uidade da relação de emprego constitui, inques -

tionavelmente, um dos princípios basilares do Direito do Trabalho 

(Cf. PLÂ RODRIGUEZ, Ob.cit., p~gs.l34 e segs.). Isto porque, sendo 

o contrato de tra alho de trato sucessivo, os direitos do emprega

do são gerados e mpliados em razão do tempo de serviço; e, por 

via de conseqüência, a segurança do trabalhador no emprego adquire 

magna importância. Até porque, se o empregado estiver sujeito à des 

pedida arbitr~ria, perder~, muitas vezes, o ânimo para reclamar con 

tra o descumprime to das normas jurídicas editadas ou negociadas~ 

ra sua proteção. li~s, h~ um ano, neste mesmo auditório, no Semi-
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Seminário também l rganizado pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,jun 

tamente com a ACAPEMIA NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO, o profes -

sor CESARINO JUNitR asseverou que a legislação perdeu toda sua e

ficiência com a i stituição do Fundo de Garantia do Tempo de Servi 

ço, porquanto, ac bando com a estabilidade no emprego, facilitou de 

masiadamente a de f pedida imotivada do empregado. E recordou que a 

Comissão Intermin~sterial de Atualização da CLT, depois de reconh~ 

cer que o reg~me r o FGTS acelerara a rotatividade da mão-de-obra , 

tentara, em vao, r dotar, como regra geral, o disposto no art. 165 

da CLT, que conse~uira ver aprovada no tocante à garantia de empr~ 

go dos empregado rleitos para as ComissÕes Internas de Prevençãore 

Acidentes ("Princ ~pios fundamentais da CLT", in Revista LTr., São 

Paulo, 1983, págs.782/3). 

A estab~lidade absoluta do empregado, adquirida apos o 

decurso de longo empo de serviço, não deu certo nem aqui no Bra -

sil, nem nos países que a previram. A teoria que a propósi-

to vem sendo grada, a partir da reforma legislativa de 1951/52 

na República al da Alemanha, é a de nulidade da despedida ar-

bitrária, a fim d 1 considerar-se ilícita, após razoável período de 

prova, a despedid socialmente injustificada. 

Objeto a Recomendação da OIT n9 119/63, o direito do 

trabalhador 

te inserido 

estabilidade relativa no emprego foi seguidamen

islação de inúmeros países. Em 1981, nada menos 

do que 35 Estados haviam adotado normas legais visando à segurança 

no emprego ( OIT 'I "Informe VII (1)" da 67a. Conferência Internaci~ 

nal~do Trabalho, f enebra, 1981, _págs.44/5). E a consagração ~essa 

diretriz por parte da legislaçao comparada motivou a aprovaçao de 

um tratado multil teral a respeito: a Convenção OIT n9 158/82 ,que, 

lamentavelmente, ão contou com o voto favorável da delegação go -

vernamental brasi eira (um dos nove Estados, entre 145, a tomar es

sa atitude) . 

regra: 

O princípio básico dessa Convenção se traduz na seguinte 

"Art. 4. Não se porá fim à relação de trabalho de 

um trab lhador, a menos que exista para isto uma 

causa justificada relacionada com sua capacidade ou 

uta ou baseada nas necessidades de funciona 

empresa, estabelecimento ou serviço". 

Justifi ando essa norma, o documento-base submetido ~ 

a 
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Conferência acent ou que os motivos válidos para a despedida refe

r ent es à capacida e do trabalhador incluem a carência de qualifica 

çoes ou de capacib ade profissional para executar o serviço para o 

qual foi cóntrata~o, o trabalho não satisfatório , a ausência ao ser 

viço e a inca pacidade resultante de enfermidade ou acidente; que , 

no pertinente à cpnduta do trabalhador, o objetivo é punir a falta 

disciplinar; que as causas de despedida relacionadas com o funcio

namento da empresa, estabelecimento ou serviço "compreendem rnoti -

vos de ordem econômica, tecnológica, estrutural ou similar" (OIT , 

"Informe" cit., pãgs.21/23). 

O art. ~ 65 da CLT, integrante de capítulo elaborado pela 

Comissão Intermin~sterial que tivemos a ventura de presidir, apro

vado pela Lei n9 6514/77, estatui: 

"Art.l65 - Os titulares da representação dos ernpreg~ 

dos nas CIPA(s) não poderão sofrer despedida arbitrá 

ria, entendendo-se corno tal a que não se fundar em 

motivo ~isciplinar, técnico, econômico ou financei -

ro. 

Parágrafo Único - Ocorrendo a despedida, caberá ao 

empregador, em caso de reclamação à Justiça do Traba 

lho, comprovar a existência de qualquer dos motivos 

rnencion~dos neste artigo, sob pena de condenado a re 

integraf o empregado". 

Urge que esse preceito passe a ter incidência geral, com 

plernentado, evide ntemente, por outras disposições inspiradas na ~ 
ludida convenção ~nternacional, corno as que excluem do seu campo 

de aplicação os empregados submetidos a um razoável período de pr~ 

va e os contratos por prazo determinado ou para certas tarefas(art. 

2, §§ 2 e 3) e as que estabelecem procedimentos especiais para a 

despedida por rnot~vos econômicos, tecnológicos, estruturais ou aná 

logos (arts. 13 e l 14). E ess~ estabilidade relativa, que não deve 

atemorizar os ernpf egadores, e perfeitamente compatível com o regi

me do FGTS, deven po, assim, ser abolida a falsa "opção" entre esse 

regime e o da estbbilidade. 

Senhor f res=dente e ilustrados congressistas. Oxalá que, 

ao ensejo da real ~ zaçao do 29 Congresso Brasileiro de Direito do 

Trabalho, possamoF afirmar que o trabalhador já possui segurança ' 
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no emprego e que, corolariamente, as demais normas de proteção ao 

trabalho ganhara plena eficácia, proporcionando a preconizada in

tegração do empr gado na empresa. 

BRASÍLIA, DF., 25 de outubro de 1984. 
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-I- Int .odu a o 

1 Em decorrêncl.a da Exposição de t1otivos n9 72-B/75, dos 
• j . - . 

Ministros da Justt ça e do Trabalho, aprovada pelo Presidente da 

RepÚblica, foi instituída, e m 19 de setembro de 1975, a Comissão 

Interministerial be Atualização da CLT, que tive a honra de presi 

dir. 

2. A Comissão recebeu um mandato estrito: ordenar, num te~ 

to único, todas a t leis e decretos normativos concernentes à le -

gislação do trabalho, preservando, tanto quanto possível, o siste 

ma da CLT em vigob . Coube-lhe ainda aprimorar conceitos, clarifi= 

1 I · d.. · d · d 1· - d d · · car normas e so u l 1onar uv1 as surg1 as na ap 1caçao as 1spos~ 

ções legais vigenl es; mas as modificações de caráter substancial 

deveriam ser prev~amente autorizadas pelo Governo Federal. Muitas 

I .. 
o foram; nem todas, porem. 

3. Cano se infere, o Governo Federal pretendeu uma nova 

Consolida~ão e nãf a reformulação do sistema legal vigente. E , 

dentro -desses par
1

âmetros, a Comissão conseguiu~nserir no antepro 

jeto alterações n.
1

b_cessárias e de inquestionável relevância, sobre 

tudo na revisão t texto inicial, empreendida nos Últimos meses 

da gestão do Presidente Geisel. 

4. Ordenando a publicação do anteprojeto (Suplemento ao Di 

ária Oficial de 02.05.79), visou o Presidente João Baptista de 

Figueiredo propi , iar um debate nacional sobre o tema. Verifica-se, 

no entanto, que J uitos críticos não analisam o texto elaborado, ad 

vogan~o simp~esm,nte a radical reformula~ã: d~s diretriz~s fun~a

menta1s do s1steJ a; outros, negando a ev1denc1a, numa at1tude 1n

COQpreensível e até estranha, chegam a afirmar que as alterações 

propostas pela c dmissão em benefício dos trabalhadores, lhes sao 

prejudiciais. 
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5 . Para f calizar as linhas mestras do ánteprojeto parece-

me adequado que 

terminantes das 

lhista e co seu 

mas de proteção 

II -

c tenha em vista as condições sócio-econômicas d~ 

&iretrizes doutrinárias da no~sa legislação traba 

f osicionaffiento na classificação geral do~ siste = 
ao trabalho. 

~ advento do sindicato 

Ieis trabalhistas 

·' 

e as primeiras 

6. O Sindt cato que, durante o século XIX, constituiu a ar

ma com a qual os / trabalhadores lutaram pelo advento das leis de 

I proteção ao trabalho, resultou da união daqueles que sofriam , na 

- I . -rel:çao de empre l o, cond1çoes sub-humanas de trabalho. Essa expl~ 

raçao do homem p r lo homem se tornou possível em virtude do postu

lado da Revolução francesa proclamando a liberdade de contratar , 

sem. a intervençã~ do Estado, que reconhecia a igualdade jur!dica 

dos cidadãos. Rer orde-se que uma lei de 17 de março de 1791, de -

cretara, na Fran~a, a extinção das corporaçoes e proclamara a li-

herdade do trabalho, enquanto que, a 14 de junho do mesmo ano , 
outra lei proibira qualquer forma de coàlisão, tanto para os tra-

balhadores coffio ara os produtores. E essas normas,que passaram a 

integrar o CÓdi francês, foram seguidamente adotadas por 

~ diversos pa1ses europeus. 

7. Apesaí àa proibição, surgiram nos locais de grande den

sidade operária J com formação espontânea - natural e extra-juríd! 

ca - as uniões ou sindicatos de trabalhadores, que ~utaram na In

glaterra, na FrJ nça, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos da 

América etc. pe la adoção de leis core as quais o Estado, intervin

do nas relações contratuais, passasse a prescrever, com caráter 
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e. à força da realidade social, o delito de coali-

são foi suprimi na Inglaterra em 1824, na França em l864,na Dél 

gica em 1866, na Alemanha do Norte -em 1869 etc. A primeira lei r~ 

gulando os sindicatos profissionais surgiu na Inglaterra em l87l. 

Mas, já em 1802, uma lei inglesa proibiu o trabalho das crianças, 

seja ~ noite, seja em jornadas superiores a 12 horas~ na França , 

em 1841, foi prdlibido o trabalho dos menores de 8 anos, fixada em 

8 horas a jornada das menores de 12 anos e em 12 horas a dos de ~ 

anos; na Itália, em 184 3, ·foram vedados o emprego aos menores de 

9 anos e o trab lho noturno aos menores de 12 anos. 

9. Em 18 O as trade-unions inglesas, organizadas por infl~ 

ência de Robert iniciaram poderosa ação reivindicatória em 

favor da limita jornada de trabalho, que foi coroada de êxi 

to dezessete an] s depois, com a lei que fixou em dez horas a dura 

ção do trabalho diário. No ano seguinte, com a lei de 2 de maio 

de 1848, a Fran a seguia o exemplo inglês, determinando que a joE 

nada de trabalhd não poderia ultrapassar a dez horas, na capital, 

e a onze horas, nas províncias. 

10. 

francesa: 

ganizados 

Estav1 quebrado um dos princípios cardiais da Revolução 

o Estddo cedia ~ pressão dos grupos de trabalhadores OE 

e intJ rvinha nas relações contratuais de trabalho. Sin-

dicatos fortes, no entanto, se constituiram apenas nas zonas in -

dustriais e por, uárias, de grande densidade operária, porque so -

m~nte-nelas.su:~~a espontane~e:te.o ~spírito sindical~Daí a veri 

f1caçao soc1olog1ca de que so ha s1nd1catos poderosos de trabalha 

dores onde se gJ neraliza o espírito sindical e este. surge, natu = 
ralmente, nas z lnas de acentuada densidade operária. 

III O retardamel)to da organização sindical brasileira 

11. Exami ando-se a posição do Brasil frente ao mesmo fato 
.· 
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social, fácil se á verificar-se que, até 1930, poucos trabalhado-

res haviam se or , anizado em sindicatos, os quais, embora tivessem 

lutado por justa~ reivindicações, tinham expressão limitada e cir 

cunscricional. 

12. 

tar, em 

A ausêrcia de uma organização sindical capaz de conquis

nosso pa1s, a legislação de proteção ao trabalho e da pre-

vidência social, que se universalisara na Última quadra do século 

XIX e fora consar rada em 1~!9, pelo Tratado de Versailles, é fa 

cilmente explicár el: contando, até 1888, com o trabalho escravo , 

numa economia preponderantemente rural, impossível se tornara a 

agremiação de tr~alhadores e sua coalisão visando a campanhas rei 

vindicatórias paka a conquista de direitos sociais. E na primei -

ra parte do sécu~o em curso, o nascimento de uma indústria inci -

piente, incapaz r e formar grandes aglomerados de trabalhadores ur 

banos, bem corno o isolamento das raras comunidades operárias na 

imensidade do nob so territÓrio, dificultavam, senão i~possibilita 
vam, o nascirnenth do espírito sindical, que é o esteio da assoei= 

ação e do êxito bos movimentos reivindicatórios. 

13. Como se infere, as normas de proteção ao trabalho e de 

previdência soci l l não poderiam, como em alguns países, ser con -

quistadas pelos r róprios trabalhadores, nem sua aplicação depen -

der, preponderanr emente, da ação sindical. 

14. Fundamentos históricos e sociológicos explicam,destar -

te, porque a legl slação social-trabalhista brasileira foi outorga

da pelo Estado, após a vitória da Revolução de 1930, como reconhe 

cimento aos dire'tos naturais do trabalhador, tal como advogara o 

Papa Leão XIII, n 1891, na famosa encÍclica "De rerum novarurn" • 

E desse fato resultou que o sindicato, que em outros países se 

constituiu e m c usa dessa legislação, só apareceu no Brasil, com 

características de organicidade e expressão nacional, como efeito 

,• 
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do sistena jurid'co decretado pelo Estado para regulamentar e 

proteger o traba~ho humano. 

15. Foi o próprio Governo, por intermédio do Ministério do 

Trabalho, quem resolveu incrementar a organização sindical , seja 

motivando e auxiliando a formação de associações, seja estimulan-:

do a sindicalização, seja conferindo às entidades sindicais prer

rogativas e recJ rsos financeiros. O princípio da unidade sindical, 

com a conseqüentl represenfação legal da categoria pelo respecti-

vo sindicato, e o exercício de funções delegadas do Poder PÚblico, 

entre as quais a de se beneficiar de contribuição compulsória ~ -

nual de todos os[ integrantes da categoria representada - são os 

exemplos mais e J oqüentes da política sindical iniciada coB o De -

ereto-lei n9 1.402, de 5 de junho de 1939. E essas circunstâncias 

levaram a maior~a dos sindicatos a aceitar a orientação, e até o 

comando, do Hinistério do Trabalho. SÓ na medida em que se torna

ram efetivamentJ representativos, os sindicatos foram conquistan

do sua autonorni J . 

IV - Os diversos graus de intervenção do Estado nas 

relàÇÕes de trabalho 

16. A legislação de proteção ao trabalho, corno já foi dito, 

f . ... 'd i ·. - d -con 1gura n1t1 i 1ntervençao o Estado ~ relaçoes contratuais e~ 

tre ernpregadore~ e empregados, posto que esses não podem ajustar 

condições de tr1balho abaixo dos n!veis estabelecidos pelas nor ~ 
mas cogentes. Entre essas normas, algumas decorrem de instrumen -

tos peculiares alio Direito do Trabalho: a convenção coletiva firma 

da entre sindic tos de trabalhadores e de empregadores ou entre ~ 

J queles e determ1nada ou determinadas empresas (no Brasil a conve~ 

ção assinada ' cof erapresas tem o nome de "acordo colethro) e os 

laudos arbitrais ou, e m alguns países, as sentencas dos Tribunais 

1 
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do Trabalho, que p Õem fi m . . a o s conflitos cole ti vos d e trabalho. Es 

ses instrumentos possuem efeitos normativos, aplicando-se, assim, 
. 

aos contratos de trabalho celebrados nas correspondentes catego -

rias ou empresas. 

17. A intervenção do Estado nas relações de tr~balho apre -

senta, no direitf comparado, diferentes graus, dependendo do po -

der alcançado pe t a organização sindical do respectivo país e do 

sistema econômico adotado pelo regime jurÍdico-político. Os e x tre 

mos dessa escala são: 

a) os Estados Unidos da América, cujo sistema se baseia 

pref onderantemente-:a negociação coletiva ~mpulsion~ 
da pelos poderosos sindicatos. A intervençao estatal 

é t r o limitada, que o salário mínimo, instituído pe

la j' Lei de normas equitativas do trabalho", só se a

plica às e mpresas urbanas cujos produtos, matérias 

prii as ou serviços cruzem fronteiras ou o volume de 

ven as anual exceda un milhão de dÓlares; 

b) a Ul ião das Repúblicas Socialistas Soviéticas ( ob -

viaTente também os demais países comunistas do leste 

eurr peu) ~ onde o dirigismo integral da eco:omia pelo 

Estado nao deixa margem para a suplementaçao das co~ 

diçÕes de trabalho que resultam da planificação pe -

riof i:amente adotada ~el: Poder Público. Os ~indica
tos ls~o, na verdade, orgaos paraestatais, suJeitos , 

e m l igida hierarquia, ao Conselho Central dos Sindi

cat 1s, que substituiu, em 1933, o Comissariado do 

Povr para o Trabalho. os sindicatos p a rticipam da ad 

mi:t stração da previdência so:ial, cuidam da recre -

aça ' dos trab alh adores, mas nao podem suplementar as 

con ições de trab alho estabele cidas nos planos esta-
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estatais. As convençoes coletivas-são obrigadas a r~ 

produzir as taxas de salário aprovadas pela "planif~ 

caçao do fundo nacional de salários" (art. 69 do De

creto de 04.02.47) e procuram transformar. o salário

te~o em salário-rendimento, para estimular a produ

tividade do trabalhador. Não há greves . ·(C f. OIT "Los 

Der~chos Sindicales en la URSS", Genebra, l957,págs. 

59/j O, 63 e 67). No 

sinpicatos figura a 

preâmbulo do estatuto Único dos 

declaração de que "os sindica 

tos soviéticos cumprirão suas funções sob a direção 

do Partido Comunista da União Soviética,que é a for

ça ~rganizadora e dirigente da sociedade soviitica ' 

(Idem, ibidem, pág.45). 

Entre esses dois polos se situam os sistemas dos demais 

países, variando o grau de intervencionismo estatal, sobretudo nos 

conflitos coletivos do trabalho. Os direitos dos trabalhadores 

são, porém, irnpoi tos por lei (p.ex: Alemanha, França, Itália, to

da América Latina etc) , o que não impede os sindicatos de ampliá-
i 

los, por meio de negociação coletiva, com apelo, em caso de insu-

cesso e conforme o sistema nacional, à arbitragem ou aos tribu 

nais do trabalho f 

V - A arbitragem e a greve 

19. Com ef~ito, malogrando a negociação coletiva , alguns 

países prevêem a arbitragem facultativa, com pequenas restrições 

ao direito de greve; outros determinam a arbitragem compulsÓria , 

com certa limitar ão ao exercício da greve, sendo que,em determina 

dos Estados, a s b lução compulsÓria do conflito coletivo é atri 
I 

buída a Órgãos p~licos especiais ou a tribunais do trabalho .No 

Brasil, como se I abe, compete à Justiça do Trabalho, por provoca

ção de qualquer as partes ou do !·1inistério PÚblico da União, so-

.• 
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solucionar esses conflitos de interesse, podendo, consoante pre -

ceitua o art. 142, § 19, da Constituição, "estabelecer normas e 

condições de trabalho" nas hipóteses especificadas em lei poder 

normativo} 

20. A greve é quase que universalmente reconheéida como ins 

trumento de pressao visando à composição de interesses entre os 

respectivos empref ados e seus empregadores. r1as não se trata de 

um direi to absoluto e ilimf·tado, como querem alguns em nosso país. 

Como direito de um grupo, não pode afrontar o direito da comunida 

de local ou da própria Nação. Por isso mesmo, deve ser regulado 

por lei, a qual, num estado de direito, obriga a todas as pessoas 

físicas e jurídicas, inclusive as autoridades pÚblicas. E essa re 

gulamentação deve prever até por uma questão de senso jurÍdi-

co a solução do conflito, seja por arbitragem, seja por deci-

-sao judicial, cessando a greve com o laudo ou a sentença. 

21. Vale recordar, neste passo, que o "Pacto Internacional 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais", adotado pela 

Assembléia Geral r a ONU em 16 de dezembro de 1966, dispÕe: 

"Art. 89. Os Estados que sao partes neste Pacto 

se obrigam a assegurar: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) o direito que tem os sindicatos de exercerem li 

vremente sua atividade sem outras limitações pre -

vistas ~ lei ~ que constituem medidas necessárias 

numa sociedade democrática, ~ interesse da segu -

rança nacional ou da ordem pública, ~ para prote-

ger ~ direitos e as liberdades de outrem; 

d ) o direito de greve, exercido conforme as leis 

de cada país" (grifei). 



• 9. 

22. Por ou ro lado, no estudo de direito comparado sobre a 

liberdade sindic 1 e a negociação coletiva, do qual tive a honra 

de participar, a Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e 

Recomendações da OIT acentuou: 

direito de greve é recusado a certas categorias 

df trabalhadores, sobretudo os funcionários pÚbli

c~s e os trabalhadores em serviços essenciais. No 

q J e concern~ aos funcionários pÚblicos, pode-se es 

I 
t t mar que o r:conhecimento do princÍpio da liberda 

de sindical nao implica necessariamente tambén o 

d i reito de greve. Esse direito é negado em numero

s j s países, embora seja reconhecido em outros. Hui 

tos países interditam a greve nos serviços essen -

c t ais ••• A noção de serviços essenciais pode variar 

segundo a legislação nacional e esse termo compre-

e~ de, latu sensú, atividades tais como a produção, 

o fornecimento e a distribuição de combustíveis 

os trabalhos portuários, os transportes públicos , 

o 1 · mercados, a agricultura e outras que o governo 

j lgue apropriadas. Em certos países, as greves p~ 

d1m ser interditadas se as autoridades consideram 

q~e elas são susceptíveis de afetar a ordem pÚbli

~' o interesse geral ou o desenvolvimento econô -
I 

mico" (OIT - "Liberté syndicale et négociation col 

l l ctive", Genebra, 1973, pág. 46). 

23. Por ou ~ro lado, o Comitê de Liberdade Sindical do Cons~ 

lho de Adninistração da OIT, ao apreciar queixas de violações de 

direitos sindicalJs, firmou jurisprudência, que se encontra sumula 

da em verbetes n merados, no sentido de que: 

J Para colocar os sindicatos ao abrigo das vi~ 

c ssitudes políticas e para subtraí-los à dependê_!! 
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pendência dos pode res pÚblicos. , o Comitê consid~ 

desej~vel que as organizaç6es profissionais li-

m~ tem su: atividade 

de opiniao· dos seus 

I. . . d. . s1ona1s e s1n 1ca1s 

I 
te, se abstenha de 

I 
sindicatos" (OIT -

sem préjuízo da liberdade 

membros às quest6es profi~ 

e que o Governo, por outra paE 

intervir no funcionamento dos 

"La Liberdad Sindical", Genebra, 

A di~solução(do sindicato) pronunciada pelo "t31. 
Poder Executivo no exercício de funções legislati-

v l s, do mesno moco que urna dissolução por via ad -

I 
ministrativa, não permite assegurar os direitos de 

dl fesa, que só podem ser garantidos por um proces-

s ~ judicial normal, procecimento que o Comitê con

sidera de prirr,ordi al importância" ( Ob. c i t. , pág. 51) i 

"256. Em vários casos, o Comitê reconheceu que a 

n1 tificação-prévia ãs autoridades administrativas 

c a obrigaçao de recorrer a procedimentos de conci 

l"ação e arbitragem nos conflitos coletivos, antes 

d declarar uma greve, figuram na legislação de 

m i tos países, e as disposições desta Índole nao ~ 

delm ser consideradas cono atentatórias da ~iberda-
de sindical" (Ob.cit., pág.l04) i 

''258. O Coni tê aceita como restriçã<? -~ temporária da 

greve as disposições que a proíbem quando implica 

a uptura de urna convenção coletiva" (Ob.cit.,pág. 

) i 

4. O reconhecimento do princípio da liberdade 

dical aos funcionários pÚblicos não implica, n~ 

sariamente, o direito de greve" (Ob.cit. ,pág.l06); 

,. 
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" 69. As restriç5es impostas 5~ greves em certos 

s t tores, con o fin Ce fazer re~peitar os regulame~ 
t f s d~ seg~~ança, constituem restrições nomais" 

(Ob. c1 t., pag .109) ; 

.. L. O Co~itê considera legítima a . disposição 

que proíbe aos piquetes de greve perturbar a 

:r::~ 
tinuam 

pÚblica e ameaçar os trabalhadores que con -

trabalhandoY (Ob.cit., p~g. 116). 

24. Inadeqt ada, portanto, a tese, presente~ente sustentada 

por alguns diriqintes sindicais e advogados, no sen~ido de que a 

legislação brasi eira, no ca~po das relações coletivas de traba -

I 
lho, deveria simplesmente: 

a) garf ntir o direito dos trabalhadores e dos empregad9_ 

res de se organizar- em sindicatos; 

b) ass i gurar 

estrutura 

plena autonomia a essas entidades, com a 

e o funcionar.,ento regulados pelos respecti 

vos estatutos; 

c) proalamar a efic~cia normativa das convençoes coleti 

vas j de trabalho; 

d) rec nhecer o direito de greve, sem qualquer restri -

çao. 

-Esquecem eles, ce
1
rtamente, que isso nao existe em nenhum .. pa1s e 

que, se adotado, transformaria a organização num quarto poder. 

25. 

VI - A inviabilidade de reservar-se ~ estipulação 

d s concicÕes de trabalho à atuação dos sin

dicatos brasileiros 

Ainda que a Conissão elaboradora do anteprojeto da nova 

CLT estivesse aut rizada a transmudar as linhas mestras da legis-
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legislaç5o vige t u , seria conveniente e oportuno "americanizar" o 

sistema brasile'ro? 

26. Para , lguns criticas do anteprojeto, a lei deveria esta 

tuir apenas alg mas regras gerais, deixando aos sindicatos, por 

meio da negocia ão coletiva, o encargo de estabelecer as condições 
. ' 

de trabalho que devem reger a relação de emprego. 

27. As condições sócio-econômicas já mencionadas determina-
., 

ram os princÍpios que regen a organização sindical brasileira e , 

ao mesmo tempo, ditaram o intervencionismo básico da nossa legis-

lação no tocante à formação, à execução e à terminação do contra

to de trabalho. Certo é que, hoje, alguns desses princípios podem 

ser revistos, as im como certas normas atinentes à relação de em-

prego. Mas nada justifica que se elimine ou se restrinja ao mini-

mo a intervenção do Estado nas relações contratuais do trabalho. 

28. Em 31 e dezembro de l976 , apenas 31,09% dos trabalhado-

res urbanos esta am sindicalizados. E esse percentual corresponde 

à média nacional, para cujo cálculo são computados os Índices mai 

ores verificados em cidades de grande densidade operária e, bem 

assim, a sindica ização, praticamente absoluta, nas atividades 

portuárias, onde a mão-de-obra é requisitada aos respectivos sin-

dicatos. Assin, por exemplo, na data aludida, que serviu de base 

. ... . t t i t~ t. . d. 1 . 1' d 1 c t d ao 1nquer1 o es a 1s 1co s1n 1ca rea 1za o pe o en ro e Docume~ 

- I f ... I. d . . ... . d b lh f taçao e n ormatl ca o M1n1ster1o o Tra a o, oram registrados 

os seguintes per~entuais de sindical~zação de empregados urbanos 

nos Estados abai o relacionados: 

Acre .. 

Sergip 

Dahia. 

ninas 

Paraná 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
erais . ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nato G osso (ainda unifi-

cado). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9' 39% 
17,35% 

26,50% 

26,85% 

26,52% 

8,72% 
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Esse quJ dro evidencia que não se pode comparar a força 

de pressão de sindicatos de certas categorias profissionais, em 

algumas cidades brasileiras, com o que ocorre na grande maioria ' 

das comunidades urbanas e rurais, onde o baixo nível de sindicali 

zação impede que as condições de trabalho dependam preponderante-

mente da ação sindical. 

30. De conseguinte, tal como se verifica em quase todos os 

países, o Estado não pode deixar de intervir, com normas irnperati 

vas, nas relações de trabalho para assegurar aos empregados amplo 

elenco de direitos, em nome da Justiça Social. A passividade est~ 

tal, nesse setor, propiciaria a adoção de condições sub-humanas re 

trabalho, que não podem ser desejadas pelos que querem a genera -

lização dos princípios da Justiça Social. 

I 

VII - Suplementação das normas legais imperativas -

31. Releva ponderar, neste passo, que as normas cogentes co~ 

figuradoras do intervencionismo básico da nossa legislação do tr~ 

balho não excluem a possibilidade de que sejam suplementadas,quer 

pelo contrato individual de trabalho ou pelo regulamento da empr~ 

sa, quer por convenção ou acordo coletivo. Neste sentido dispÕem 

tanto a CLT em vigor (arts. 444 e 611) c6mo o anteprojeto da sua 

atualização (arts. 14 e 596). E esse anteprojeto restaura o poder 

normativo da Justiça do Trabalho, cujas decisões, nos dissídios co 

letivos, poderão atender aos justos interesses de todas as cate -

gorias profissionais, ainda que estejam representadas por sindica 

tos sem força de pressão. O que é saudável para evitar um acentua 

do descompasso, sobretudo em natéria de salários, entre os dife -

rentes grupos de trabalhadores. 

32. ~ certo que o art. 623 da CLT vigente, introduzido pelo 

I 
Decreto-lei n9 22 i , de 28 de fevereiro de 1967, considera nula a 
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cláusula 

ou normu. 
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de convenç~o ou acordo coletivo que ''eontrarie proibiç~o 

discip~inadora da polltica econ6mico-financeira do Gover 

no :u concern:nr e à política salarial". Has essa criticável disp~ 

siçao, que opoe l barreira~ à negociaç~o coletiva, nao f?i repetida 

no anteprojeto da nova CLT. Portanto, vigente a nova Consolidaç~o, 

ar:lpliar-se-á a J ossibilidade dos sindicatos r:1ais expressivos, em 

negociação cole J iva com as entidades patronais ou co~ os próprios 

empregadores, a d pliarem os níveis básicos de proteção garantidos 

pela lei. 

VIII J O princípio da unidade sindical 

I 
33. Os mesr os dados referidos ju~tificam a manutenç~o do 

princípio da unidade sindical, em virtude do qual n~o pode haver 

mais de um sindilcato para cada categoria ou profiss~o na mesma ba 

se territorial. b ermitir a pluralidade sindical num país onde n~o 
há espÍrito sind~ cal generalizado . e que, por isso, apresenta ní -

veis baixos de sindicalizaç~o, seria permitir a divisão e o conse 

Jl f 1. t , . 1 • .. • ... f -1 quente en raquecl men o aos s1na1catos. Bm var1os pa1ses que acu_ 

tam a pluralidadr , é comum a organizaç~o de sindicatos segundo as 

conotações pol~tico-filosÓficas ou religiosas dos respectivos tr~ 

balhadores. E no Drasil, não seria difÍcil prever-se que, em al -

guns casos, os crndidatos derrotados nas eleições abandonariam 

com os seus adep os, o correspondente sindicato, a fim de consti

tuírem nova enti b ade ..• Por seu turno, foi desastrosa a experiên-

I cia colhida em n~sso país, durante a vigência da Constituiç~o de 

1934: surgiram i t úmeros sindicatos sem qualquer express~o, conhe

cidos como "sindi catos de carimbo", enquanto que algumas podero -

sas empresas inc, ntivaram a criaç~o de sindicatos "dóceis" a 

guen cediam canp s de futebol, doavam bibliotecas etc, para enfra 

quecer a represe taç~o dos que procuravan defender os interesses 

dos er:1pregados. 
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3t1. Tornou- e mo da dizer-s e que a unidade sindical, que a -

carreta a represe tação legal da categoria pel? sindicato Único e 
como I 

que deve t~ro~ário o dinensionamento das atividades e profis-

sões numa relação previamente aprovada ou cadastrada, 'constitui 

UQ princípio faci ta. ~ verdade que a Carta del Lavoro, da Itália 

de Hussoline, conr agrou.esse pri:cÍpio. Não nenos ~e:t~ade é, po

rém, que a Russia comun1sta t~en o adotou, const1tu1ndo, ainda 

hoje, um dos pontps cardiais da legislação sincical da União das 

Repúblicas Soei a t s tas Sovi!;ti c as; Cumpre , pois , i nà ag ar: trata

se de um princípi[ facista ou conunista? 

35. A verdade é que corresponde apenas a um princípiode di-

reito sindical, cb nsagrado por inúmeros países, quando indicado~ 
las respectivas ciondições sócio-econômicas. Assin, por exemplo , 

... 
reuna impÕem a undiade sindical (alguns exigindo que o sindicato 

50% dos participantes da categoria, profissão ou enpresa represe~ 

tada) os seguintels países: Argélia, Bielorrússia, Bolívia, Bra -

sil, ChecoslováqJ ia, Chile, Colônbia, Congo, Cuba, Egito , EtiÓpia, 

Filipinas, Hondunllas, Irak, Jordânia, Kuv-1ai t, LÍbia, .Hauri tânia , 

!·léxico , Nicarágua, Panamá, Peru, Polônia, Salvador, SÍria, Sudão, 

Ucrânia, URSS, Tj nzânia e Zâmbia. Por sua vez, é facultado ao Go-

t I. - t't · - d d · ct· verno negar au or1zaçao para a cons 1 u1çao e um segun o s1n lC~ 

to ou para inàef~rir-lhe o registro, nos Estados que se seguem 

Austrália, Guatenala, K~nia, Malásia , Nigéria , Singapura e Nova 

Zelândia (Cf. orJ, "Liberté Syndicale et négociation collective", 

Genebra, 1973; e JAY ERSTLING, "El derecho de sindicación'.', Gene-

bra, 1978). 

elucidou o douto e insuspeito GEORGES SCELLE , 36. Confo]e 

" I á 

d lr ao sindicato a incumb~ncia de representar e 

una contradição fundamental entre o fato de se 

.- d fender o interesse profissional e a liberdade con 
.. 
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c nce di d a aos me mb ros de una profissão de forna r sin 

d · c a tos antagônicos . ............................. . 

••• o interesse profissional - é um e é urn inte -

r r sse coletivo que nãose confunde com a soma 

:[. ~~~~~~~~~~. ~~. ~~~~. ~. ~~~. ~~~~~: .. ~~. ~~~~~~ .. ~ 
••• Os 

.. . interesses da con una, das provlnclas, do 

p~ís, são confiados, cada un deles, aos cuidados 

de una administração Única. AÍ, a pluralidade se -

r l a a anarquia. Não pode deixar de acontecer o mes 

nb con os interesses da profissão: o sindicato, p~ 
r~ administrá-los, deve possuir um monopólio" 

( ~ L~gislation Industrielle", Paris, 1927,pãg.319). 

37. O antet rojeto de atualização da CLT manteve o princÍpio 

da unidade sindical. nas, para assegurar a autenticidade da repr~ 

sentação, ji :que pode haver pluralidade de associaç6es de classe, 

prescreveu que a investidura sindical serã conferida à associação 

mais representativa; e, se esta não conservar essa condição, per

derá a investidur a em favor da que reunir os requisitos de repre

sentatividade (número de associados, serviços sociais e patrimô -

nio- art. 519). 

IX - A contribuição sindical comoulsÓria 

38. Quanto à contribuição sindical compulsÓria de todos os 

participantes da categoria ou profissão representada, instituída 

em 1940 com o e de imposto sindical, corresponde, de fato , a 

uma invenção do d ireito facista italiano. O legislador b rasilei -

ro a adotou raz6es h istóricas jã assinaladas. Não sendo po~ 

sível i mpor d icalização compulsória, por violar o preceito 

constitucional d a lib erda de sindica l, o Estado procurou motivar e 

fortalecer ciação sindical, aproximando, por uma vinculação 
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indireta, todos os integrantes da categoria ou profissão: os di -

reitos e vantage s que o sindicato obté~ para o grupo representa

dó, constituído e associados ou não, é o pri~eiro elo dessa vin-

culação; o segun o, que é a contraprestação do primeiro, corres -

ponde à contribu'ção anual obrigatória. Con o fortalecimento eco

nômico do sindicato, pode ele prestar maiores benefíçios e assis

tência à classe, livre de ajuda financeira espúria. 

39. Em todos os cong~essos sindicais brasileiros, que abor-

daram a questão, realizados nos Últimos anos, os pronunciamentos 

foram no sentido da manutenção desse tributo, co.mo condição de ss: 

brevivência da m~ioria das entidades. Aliás, em recente entrevis

ta, o advogado dos poderosos sindicatos dos metalúrgicos do ABC 
I 

e de outras asso~iações sindicais do Estado de são Paulo, Dr. Al-

mir Pazzianotto, mostrou-se desfavorável à extinção da contribui-

çao compulsÓria, tal 

lho Almino Afons~ , a 

pecha de facista l 

como o fez, há dias, o ex-Hinistro do Traba-

quem ninguém, de boa fé, poderia imputar a 

40. Quando Ministro do Trabalho e Previdência Social, elabs: 

rei projeto, que se transformou na Lei n9 4.589, de 11 de dezem-

bro de ]9'{i4, extt nguindo o "Fundo Social Sindical" - o fundo que 

atrelava sindicar os ao comando do Hinistério. E no art. 16 foi de 

terminada a cons , ituição de uma comissão para realizar inquérito 

e estudos com o [im de ensejar decisão sobre a extinção do então 

denominado impos bo sindical. Pois bem, o inquérito revelou que 

83% das entidadeb não teriam condições de sobrevivência se fosse 

extinto o tributl . Hoje a situação talvez seja um pouco diferen -

-te; mas nao 

41. O ante rojeto da nova CLT manteve a contribuição anual 

obrigatória. En endo, contudo, que já se pode pensar, con as dev~ 

das cautelas, n progressiva extinção do tributo sindical. Pes 

(' 
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Pessoalmente, ad taria parte das proposiç6e s a xespeito consigna-

das no anteproje o de CÓdigo do Trabalho (1963) do professor Eva-

risto de Morais 

a) os ssociados dos sindicatos ficariam isentos do tri 

but , visto que já contribuem com as mensalidades; 

b) porj deliberação da assembléia geral, o sindicato que 

reu isse, como associados, mais de um terço (l/3)dos I . . 
integrantes da correspondente categoria ou profissão, 

podJ ria renunciar à contribuição compulsória , caso 

em J ue o tributo deixaria de ser devido pelos respeE 
I 

ti vr trabalhadores ou empregadores; 

c) seria facultado ao sindicato de trabalhadores, na hi 

pótl se da alínea anterior, - incluir nos instrumentos 

X 

d I · - 1 t· h , d' ~d. 1 · e ~egOClaÇaO CO e lVa, OU 1 avenco lSSl 10 1 p e1 -

teaf da Justiça do Trabalho, cláusula de desconto 

na remuneração dos não associados, de um percentual 

da l levação salarial obtida, no primeiro mês de pag~ 
ment a, cujo produto lhe seria destinado pelos respeE 

tivl s empregadores. 

t utonoQia sindical: Eenalidade e intervenção 

ho sindicato 

42. RelatiL~ente à autonomia sindical, o anteprojeto divul 

gado contém modi l icações de relevo. Dentro das finalidades para 

as quais o sind i , ato é instituído, reservou-se à assembléia geral 

a aprovação dos l espectivos estatutos, que não terão de se amol -

dar a qualquer nodelo previamente elaborado pelo Binistério do Tra 

balho. 

43. Alén e outras me d i das que visan a preservar a autono -

mia sindical, merecem destaque as que eliminaram a arapla faculda-
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faculdade atribu ao Hinistro do 'l'rabalho para intervir nos sin 

dicatos, federaç e confederações, suspender ou destituir seus 

administradores, fechar temporariamente essas'entidades e cassar 

a respectiva car a de reconhecimento: 

a) os l statutos da entidade sindical deverio dispor so-

b) 

bre a suspensao ou a destituição dos membros da dire 

tor~ a e GOS Conselhos, cabendo à assembléia geral,ou 

ao ~onselho de Representantes nas associações de 

graJ superiori aplicar a penalidade, assegurada sem-

pre a plena defesa ao acusado; 

se ~correr denúncia fundanentada de malversação dos 

r~c~rsos-do.sindicato ou feceração estadual ou de 

c1rl unstanc1as que perturhen o seu norrrál funciona -

menf o, e desde-que a asserobléia, ou o Conselho de Re 

presentantcs,nao se -manif~ste -~no prazo de trinta dias, 
I - -

o !'-linistro do Trabalho constituirá comissão de inves 

t· I - · t d d · t d · · -1gf çao 1n egra a por o1s representan es o M1n1s -

tério e dois da classe, indicados pela Confederacão 

res t ectiva, sob a presidência de um meflhro da Pr~cu
radoria Regional do Trabalho. Tratando-se de confede 

I -
ração ou de federação nacional ou interestadual , os 

doi l membros classistas deverão integrar o Conselho 

~ I -oc r epresentantes de Confederaçoes de outro ramo eco 

nô~:o ou profissional, caben0o a presidência da Co

nis Í ao a um menb ro da Procuradoria Geral da Justiça 

do ~rabalho. Com base no relatório ca Co~issão, que 
I .. -

devr ra ser aconpanhado das razões de defesa dos iJTI -

pli j ados, o r1inistro do Trabalho poderá aplicar as p~ 

hal~dades cabíveis; 

c) qual do a entidade sindical violar norma fundamental 

con ernente às suas finalidades e ao seu funcionamen 

to, de nodo a conturbar a oroen pÚblica , o !Unistro 

t' 
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do Trél.balho representará ao Hinistério PÚblico da U-

nião, encaminhando-lhe as provas a respeito colhidas, 

para que ajuíze ação na Justiça Federal visando à sus 

pensão temporária das atividades da associação ou 
.. 
a 

destituição dos seus diretores. Caherá, assin, ao Po 

der Judiciário aplicar as sanções previstas em lei , 

pocendo o Juiz, em casos de inquestionável gravidade, 

conceder medida liminar requerida pelo llinistério Pfi 

blico. 

44. Nos casos do Estado de SÍtio e do Estado de Energ~ncia e, 

bem assim, quandb forem determinadas medidas de emerg~ncia, o Pre-

sidente da RepÚblica poderá intervir nas entidades sindicais, nos 

termos do art. 156, § 29, letra~' da Constituição (Emenda Cons -

titucional n9 11, de 13.10.78). 

XI A política salarial 

45. Afigura-se-me que as modificações mais importantes ins~ 

ridas no anteprojeto da nova CLT concernem às majorações salariais. 

O salário é, sem dfivida, a matéria prima ~ais relevante ~ da nego -

ciação coletiva, da greve e dos dissídios coletivos submetidos 
.. 
a 

Justiça do Trabalho. 

46. A Comissão Interministerial de Atualização da CLT resol 

veu distinguir o reajustanento, que visa a restabelecer o valor 

real d~ prestação pecuniária estipulada no contrato de trabalho , 

corroído pela perda continuada do poder aquisitivo num lapso de 

tempo, do aumento real dos salários. Este deve ter por base o 

crescimento da taxa de produtividade ou dos lucros da empresa; a-

quele deve esteiar-se, sinplesr.ente, na elevação do custo de vida. 

E enquanto a inflação superar 15%, no período de seis ~eses, 

reajuste deve se t semestral. 

o 

.· 
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47. o real dos salários, que não deve ter reflexos 

no preço tos ou serviços, poderá ser determinado por ato 

do empregador, po n€gociação coleti~a entre as partes interessa

das e, malogrando! esta, pela Justiça do Trabalho, observados sem

pre os critérios ~ linitações estabelecidas em lei. Nas catego 

rias constituídas! por empresas de diferentes portes, poderão ser 

fixados níveis dir ersos para o aumento real dos salários ou exclu 

idas as que comprovarem sua incapacidade econômica para suportar 

o aumento. Demais: disto, a empresa não excluida poderá, na ação de 

cunprimento, pro~ar sua incapacidade econômica para efeito de sua 

exclusão ,ou colo ação em nível compatível com suas possibilidades. 

Estas regras, no entanto, não se aplicam aos reajustamentos basea 

dos na majoração do custo de vida. 

48. 

propósito: 

No relatório que acompanhou o anteprojeto, salientei, a 

" l ntende a Comissão que esse sistema não incremen

t~rá a inflação, pois nada justifica que os preços 

s J jam majorados em virtude da redistribuição dos 

l j cros decorrentes do crescimento da taxa de produ 

t 1vidade. Antes, impõe a Justiça Social que os fru 

t~s desse crescimento sejam divididos entre os que, 

nJrn esforço comum, o determinaram: empregadores e 

e l pregados" (§ 100) • 

49. Conforme amplamente noticiado, o Governo Federal acaba 

.I 
de preparar ProJ to de Lei sobre o assunto, adotando, com algumas 

modificações, as proposiçÕes fundamentais do anteprojeto da nova 

CLT. 

50. Bntretr nto, o anteprojeto da nova CLT, com a finalidade 

de desistimular r alta rotatividade no emprego, ao ensejo dos re

ajustamentos sal riais, sobretudo entre os trabalhadores sen qua-

,• 
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qualificação prof issional e os semi-qualificad~s: 

a) enf j tizou que o salário do empregado admitido na em

pre j a terá como limite mínimo o 6aquele que, contra

tadi antes da vigência do instrumento normativo, e 

xer er função idêntica, observadas as regras sobre a 

· I · 1 · 1 

·H) 

lSOr Omla :a ar1a '_ 

facultou a convençao ou ao acordo coletivo e à sen -

ten~ a normativa da Justiça do Trabalho fixar níveis 

salrriais mínimos, seja para todos os empregados da 

cat goria ou da empresa, seja para exercentes de de-

te inadas funções. 

51. o sistrma proposto, motivando a negociação coletiva e , 

se fracassada es a, o apelo à Justiça do Trabalho, importará em de 

sestímulo à grevl . Hoje, por não poder a Magistratura do Trabalho 

I conceder aumento j efetivos de salário, os trabalhadores organiza-

dos em sindicatos expressivos vêm no exercício da greve o Único 

caminho capaz de proporcionar-lhes a majoração real dos seus pro-

ventos. Restaurar e o poder normativo que a Constituição Federal 

(art. 142, § 29) confere à Justiça do Trabalho, com os limites 

adequados prescrÍ tos no anteprojeto, a grande maioria dos traba -

lhadores hã de preferir o procedimento que poderá, sem conflitos 

coletivos abertol , melhorar sua participação nos frutos do desen-

volvimento econô , ico nacional. 

XII - O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

52. O regil e do FGTS, instituído pela Lei n9 5.107, de 13 

de sete~bro de l r 66, foi objeto de algumas modificações substan -

ciais. A opção e h tre esse regime e o previsto na CLT a respeito 

da indenização dr antiguidade, com a possibilidade de adquirir a 

estabilidade no emprego, foi atribuída ao empregado. Contudo, é 

o empregador que impõe essa opção no momento da contratação do 

trabalhador. Atu lmente, 97% dos empregados urbânos são optantes 

do FGTS. 
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53. Não po e ser negado que o regime do FGTS, a par das va!:!_ 

tagens individua proporcionadas ao optante, tem incrementa-

do a rotatividac da mão-de-obra. Consoante estatística que me 

foi fornecida pe o Coordenador Geral do FGTS, os saques 

sitos efetuados J m nome dos empregados registraram, nos 

- I . ~ tres anos, os sequ1ntes numeros: .· 

I 
a) 197 ~ - 4.806.861; 

b) 1977- 5.345.766; 

c ) 19 7 i -5 • 513 • 6-3 3 • 

dos depó-

Últimos 

54. Esses 1:dos requerem, no entanto, análise criteriosa 

para evitar solu, oes destorcidas. Para esse fim, cabe distinguir 

as causas norr:lai j do levantamento dos depósitos daquelas que po -

dem ser considerldas anormais ou anti-sociais. Infelizmente o BNH, 

que é o gestor d 1 Fundo, ainda não dispõe dessa análise. !las é 
~ I ~ .. 
obvio que uma pa~cela ponderavel desses saques correspondem as se 

guintes causas n~rmais: 

a) ext1nção de contr~to de trabalho a prazo, inclusive 

contrato por obrj (na construçao civil, que emprega mais de dois 

milhÕes de trabalhadores, a rotatividade decorre da própria natu

reza do empreend1mento econômico) ; 

b) ext j nção do contrato de trabalho em virtude de apose~ 
tadoria ou morte do-trabalhador; 

c) ces1açao do contrato de trabalho resultante da extin 

çao da empresa, fechamento de qualquer dos seus estabelecimentos 

ou supress:o de t tividade; 

à) resilição do contrato de trabalho, quando o emprega

do se es tabelece t , individualmente ou er:t sociedade, para empreen

der atividade industrial, comercial ou agropecuária; 

e) aquf sição de casa própria; . 

f) ate di~ento de necessidade grave e premente, pessoal 

ou familiar, nos casos de desemprego ou doença; 

g) aqu sição de equipamento destinado a atividade como 

trabalhador aut3 o~o; 
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h) resi ição do contrato de trabalho em razoo de casa -

mento da mulher; 

i) contas inativas durante dois anos. 

s9. Ainda que se reduza à metade o número de saques anuais 

referentes às d~sp~ as;. sem justa causa (mui tas vezes acordada en

tre as partes, em indisfarçável simulação), forçoso é concluir que, 

num total de 22 milhÕes de t-rabalhadores optantes, em 1978, quase 

3 milhÕes de rescisões injustificadas do contrato de trabalho con 

figuram excessiva rotatividade no -emprego. 

Essa rotatividade nao atende, sob o prisma da macro-eco 

nomia, nem aos interesses do trabalhador, nem aos interesses da 

empresa. Demais disto, torna inexpressivos os fundos a serem le -

vantados na aposentadoria ou na morte do trabalhador, impÕe a re-

dução dos planos so~iais a cargo do Banco Nacional de Habitação e .... -... ~ 

impede a integração do trabalhador na empresa, preconizada pela ' 

Constituição (art. 165, n9 V). 

s7:. Não tendo sido a Comissão autorizada a acabar com a rnen 

-cionad~ opçao e reformular o conceito da estabilidade, a fim de 

adotar a teoria da nulidade da despedida arbitrária (nas empresas 

com mais de cem empregados e depois de doze meses de serviço, a 

despedida só seri~ válida quando baseada em causa disciplinar,téE 

nica, econômica ou financeira), considerou impr_escindível adotar 

medidas tendentes a refrear a alta rotatividade no emprego. Duas 

delas, já referidas, foram inseridas no capítulo sobre o salário; 

a outra, incluÍda no título alusivo ao FGTS, consiste em aplicar 
I 

pesada multa ao empregador que, em qualquer dos seus estabeleci -

mentes com mais de 50 empregados, despedir, sem justa causa ou 

sem motivo de ordem técnica, econômica ou financeira, mais de 12% 

dos trabalhadores bontratados por pra~o indeterminado, num perí -
.· 

· ' 
I• 
' : 

,, 
.; ,, 
:· 
I , ,, 
·' ' ,. 
i! 
lj 
; I 
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período de doze l. e ses. Esse percentual foi fixado com base e D da

dos revelados pe a Coordenadoria Geral do FGTS; Sempre que for ul 

trapassado esse imite, cqberá ao empregador comunicar o fato à 

Delegacia Regional do Trabalho e justificar as despedidas. O age~ 

te da inspeção d1 trabalho investigará as causas deterninantes das 

despedidas e apresentará relatório conclusivo ao Delegado. À fal

ta de cort~unicaçãd do empregador, o excesso de despedidas desmoti

vadas poderá s~r lrevelado pela fiscalização do trabalho, por sub

sídios fornecidos! pelo BNH -~o IAPl\S, e, ainda, por denúncia do cor 

respondentes sin:icato. Nesta hipótese, a investigação das causas 

será procedida p ( uma Comissão de Inspeção, constituída de um Ins 

petor do TrabalhJ, um representante do sindicato dos trabalhado -

res e UD representante da empresa. Em qualquer caso, a empresa p~ 

derá apresentar , uas raz6es de defesa, 

rer da decisão i~positória da multa. 

sendo-lhe facultado recor-

58. Outra ~lbdificacão de relevo no regime do FGTS visou a 

garantir a compensação d~ tempo de serviço do empregado, indepen-

dentemente dos riscos e insucessos a que estão sujeitas as empre-

sas. Para melhor atender a essa finalidade, estabeleceu o antepr~ 

jeto que, sendo reconhecidas como devidas ao empregado, em Juízo, 

importâncias refJ rentes ao FGTS, não recolhidas pelo empregador , 

e este,apesar de lintimado, não efetuar o respectivo depósito em 

48 horas, o BNH efetuará o pagamento, subrogando-se no crédito do 

Reclamante a fim de prosseguir na execução do julgado, para reem-

bolso da quantia dispendida. O Banco será representado em Juízo 

pelo lAPAS. O em~regador que não efetuar o pagamento no aludido ' 

prazo ficará sujeito às restriç6es e penalidades previstas para os 

casos de mora co tumaz. 

.. 



. ' 
.. 

• 2 6 • 

XIII Outras alteraçÕes e inovaçÕcs.de relevo-

59. Tanta são as alterações e inovações consubstanciadas 

no anteprojeto e atuali~ação da CLT, que os objetivos desta dis

settaçio nio pe~item descrev~-las e justifici-las. Nio quero, e~ 
tretanto, ter@inar este trabalho se@, pelo menos, enunciar algu -

mas delas: 

a) pr~vê o regulamento de empresa, distinguindo as nor

mas alusivas a condições de trabalho e vantagens de

col rentes da ~elação de emprego, que se incorporam 

aoJ contratos de trabalho, d:s 

administrativas de organizaçao 

I 
çor 

disposições técnico -

e execução dos servi-

b) dirõe sobre os conflitos d~,;~eis no tempo e no esp."_ 

ço, 

c) rel ula os efeitos, na legislaçio brasileira, da ra -

ti f icaçio de tratados alusivos ao Direito do Traba -

lho; 

d) prl surne realizada em virtude de contrato de trabalho 

I -a í restaçao pessoal e continuada de serviços; 

e) prr íbe a contrataçã: de empresas prestadoras de ser

viços para a execuçao das atividades normais da em -

I 
prj sa, excetuando, desde logo, os serviços de vigi 

lâr cia, limpeza, conservaçio e custódia; 

f) re tringe a interinidade a 90 dias; 

-g) im oe ao enpregador, no caso de despedida sob alega-

ça de justa causa, a obrigação de comunicar por es-

crt to ao e npregado, dentro de 10 (dez) dias, os fa -

to que a moti varam·i 
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.~ 

-h) lim'ta a 15 dias a suspensao disciplinar do emprega-

do, devendo a pena ser proporcior:al à falta ·;· 

i) pos ibilita a alteração de condiçÕes de trabalho em 

vir ude da modernização do equipamento técnológico , 

rned~ ante acordo sindical, sem prejuizo para o empre

gadd, suprido pela Justiça do Trabalho; 

j) admite a reso~~ção do contrato de experiência por i~ 
.. 

perícia ou inabilitação do empregado ou, ainda, com 

aviso prévio de cinco dias; 

k) dei: o pagamento dos salários pertinentes ao avi 

so na despedida ,indireta; 

1) assegura aos herdeiros civis o recebimento dos depó-

si tols do FGTS do empregado falecido, na falta de de

pen4e~tes inscritos no INPS; 

m) fac j lta o levantamento dos depósitos do EGTS, até 

20 ~ lores de Referência, por ocasião do casamento , 

tanto ão homem como à mulher; 

. n) orde a o cômputo da contribuição previdenciária no 

cálclulo do salário mínimo; 

o) reduz a 50% o limite para descontos de utilidades de 

natu eza salarial; 

p) fixa em 8 horas a jornada normal dos vigias; 

q) restl inge o trabalho extraordinário a 90 dias em ca-

o civil, salvo acordo com o sindicato ou em se 

ndo de serviço pÚblico, atividades rurais ou ca 

ias com jornada de trabalho até 6 horas; 
,• 
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r) cone itua o trabalho noturno como ó exe cutado entre 

as 2 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte; 

s) est, elece qué o adicional de insalubridade s~ja cal 

culai o sobre o salário básico e não sobre o minimo ; 

t) regulamenta o trabalho do menor de 12 anos a 14 anos, 
I i . 

prev'sto na Constituição, proibindo-o na indústria e 

no t •ansporte, sujeitando-o a prévia autorização do 
i. 

Juiz de Menores ou do Delegado Regional do Trabalho e 

limi j ando a jornada a 6 horas; 

u) atenua , quando possível, a superproteção ao traba -

lho· l eminino, · geradora de discriminação indesejável. 

· I lh f· .. · · .. · Ass1m, a mu er 1cara SUJelta as normas gera1s so -

bre l trabalho extraordinário, que foi limitado, e 

pode l á trabalhar à noite, salvo na indústria, quando 

I .. . -a eml rBsa tera de obter perm1ssao, conforme o caso , 

do .Hinistro do Trabalho ou do Presidente da RepÚbli-

ca; 

v) gara te a estabilidade no emprego à gestante, desde 

a data do atestado médico até 60 dias após o parto ; 

x) impÔê ao SESI, ao SESC e à LBA a obrigação de mante

rem lu subvencionarem creches distritais; 

y) procura motivar a negociação coletiva, cujos instru 

I - d' b - d mentiDs poderao 1spor so re qualquer condiçao e tra 

balhb ou direito decorrente da relação de emprego e, 

inclt sive·, :egula~ a concil~ação das controvérsias _em 

sua r pl1caç:o, cr1ar comissoes mistas de conciliaçao 

e co t aboraçao no plano da e mpresa ou d~sciplinar a 

partt cipação dos trabalhadores nos lucros ou no cap! 

tal a empresa; ,• 



.. 
. , .29 • 

z) nao podendo modificar os preceitos constitucionais r~ 

latt vos à greve, limita- s e a atenuar as regras de pr~ 

ced1mento para o exercício desse *direito, reduzir o 

I -d mbl .. · · d 1· b -quor um a asse ela para a respectlva e 1 eraçao e 

o i l tervalo entre a la. e a 2a. convocações, que pa~ 

sará a ser de 24 horas; 

I 

w) criT, no Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho da 

Trabalho, que substituirá 

a') 

Macristratura da Justiça do 
~ I -

a Corregedoria Geral; 

I 
c~1fe:e aos Tribunais Regionais do Trabalho a orga

nl J açao das listas tríplices de advogados para o 

provimento de cargo de Juiz destinado à respectiva 

clJ sse; 

no processo do trabalho, dá ênfase à oralidade e à 

coj centração dos atos, atribuindo ao Juiz maior li

be j dade na direção e no impulso do processo; 

c') detlermina que o Juiz do Trabalho, após a contesta-

dI) 

e') 

ção[, defina os pontos sobre os quais incidirão a 

conf iliação e a prova; 

pre~ creve que a condenação, sempre que possível, d~ 

ve rer em valor líquido, inclusive quando a senten-

ça ~or reformada em grau de recurso; 

torl a obrigatória a argüição na defesa, quando .for 

o c kso, da compensaçao, retenção ou prescrição; 

f') fixk em 4 vezes o Valor de Referência o limite pa

ra f s pro:essos de alçada exclusiva das Juntas de 

Conf iliaçao e Julgamento , de cujas sentenças só se

rá dmissível recurso por violação de norma consti

tue onal ou de Súmula do TST; 

r 
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do" à 

r .30 . 

. 
~') t rna incabíveis os enbargos por violação de lei 

dos acórdãos unânimes de Turmas do TST; 

h') eleva para 20 vezes o Valor de Referência o depÓsi-

ta para a formalização do recurso; 

i') determina o pagamento de honorários dos advogados , 

pelo vencido, com as necessárias cautelas quando es 

te for o trabalhador; 

j 1
) nop 24 anexos ao texto consolidado, dispôs sobre as 

condições especiais de trabalho em razão da ativida 

de profissional, refundirldo, ordenando e atualizan-

do a esparsa legislação pertinente e acrescentando 

a r egulamentação 1 que Se imp'õe 1 dO trabalhO 

tr j nsportes rodoviários. _ 

- l re--.,c_k~~ 
Cono se pode inferir-,.· nao se trata de um simples "remen 

I -
de um novo texto, sistematizado, que corrige fa 

ei:l 

XIV 

CLT, mas 

lhas, omissões e imprecisões revelados na aplicação do sistema le 

gal vigente, além de consubstanciar importantes inovações em ben~ 

fício dos trabalJ adores. Por isso mesmo, chegam a ser grotescos a! 

guns pronunciame~tos no sentido de que as modificações inseridas 

são prejudiciais aos trabalhadores. Compreende-se que sejam rei -

vindicadas outrat inovações, que não puderam ser examinadas ou a

dotadas pela Comi ssão Interministerial, em face das limitações es 

tabelecidas no mandato recebido do Governo Federal. Nada justifi

ca, porém, a ati l ude ridícula e até suspeita dos que pretendem ne 

I 
gar a evidência mecorrente da simples leitura do anteprojeto. 

61. Ressal i e-se, finalmente, o procedimento democrático ado 

tado pelo Govern , Federal, visando à elaboração do anteprojeto e 

.. 
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ao seu aperfeiçoamento: antes da Comissão iniciar os seus traba -

lhos, foi aberto prazo para sugestões, que foram enviadas por 

1064 pessoas fÍs1cas e jurÍdicas, inclusive Tribunais, .Faculdades 

de Direito, Instituto dos Advogados Brasileiros, algumas Seções da 

Ordem dos Advoga1os do Brasi, entidades sindicais et~; depois de 

conclu!do o antetroje~o foi o mesmo publicado e entregue ao Con -

gresso Nacional, lpara um largo debate, o qual ensejará, certamen

te, diversas mod1ficações n~ projeto final. 
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J TRABALHO INDÚSTRIA E COMitRCIO 

1 on·e a fo~ dos sindicatos torna prescind!ve intervenç-o 

_.st do travé~ de 1 eis 1m era ti v s ae8t1.n. ... as R impor o s 

oi de con içÕ s / áeieas de pro eção ao trab 

se re ere ' r nç)-o de e. rA • O desenvolvi 

o, o retudo no ue 

nto ind tri 1, oe 

cita< os país s, ~bordinou ~ 1om rnção o opernr oa; 

e vUas com , n1e denai a o esp:Íri to de 

ção de uni·o pi _ e e dos int riqse e 

l 'rio; e! ter otdo oe se ir~itos, d.e 

qu1s1ado p la ~róprine entide e ·indicais. 

uns toJ"llou-se ttm coro -
o século pas do, con -

e o dos tipos rDcitadoe corres nde os ~{se de 

gov~rno to alitrlrioa, oue ino uern o prob ema do trn ~om 
dos pontos s lierl ·as da economia planificada e iri da pelo 

t • 

t cas 

1 s, 

j o a e se ~er1Aica nft Uni·o das epÚblicns ocia is a ~ov1i 

e n a chal"'.ada.a democracias popttlare a . 1rop o i e ta • 

- -e n-do aepqe .1 dn. epnrtiq o 

tern cion 

eter! tica. 

tal oa meio 

or planos 

... 
çoes de traba o aprea ntnn oo -

~ec ain, ev lo, em port cul r, ' col i _ri sação t-2, 
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-~ pelo acardo de vont de a~s partes int r e ad • con 1 -se 

" cont Údo ineti tuciona , ue é ed temina o pelo ~... o nom 

do lnteriase oct 1. o ue sucede em 'rica. T"" tina, na 

~ranç , n !tá 1$, na ca e inúmero outros {ses. 

nof&O pa{ , cuj eco omia contou, tê 1 , OJI'l o t 

lho esc vo, o t'culo naturais se antepuseram à egr~iação os 
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cimento e uma inil 'str1a incipiente, qu não en j V, .: ·Pornação 
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de 
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P.! -enao 
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raeil 1 re 
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1 ree; po seu ~urno, le larn-Re eôbre n re~cieÃo o eont to de 
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