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Globalizacão da Economia 

a) concorrência comercial = neoliberalismo e flexibilização 

das condiçõe~ de trabalho 

b) redução dos custos 

- Europa = produtividade. 

- Ásia= produtividade+ menos direitos trabalhistas. 

- América Latina = prevalência na redução de direitos 

trabalhistas. 

Não é possível ~onceber a civilização à margem do Direito. 

Mas não se pode qualificar de civiliz4 um mundo ou um 

país em que o Direito seja iníquo. 

Urge pôr a economia e o direito a serviço da humanidade. 
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. ORGAN ZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO · -:- A OtT foi criada 

pelo Tratado de Versailles (1919) 1 como parte da Sociedade das Na_.: · 

ções (art. 69), para tentar implantar, em escala mundial, os prihc·.r·-"

pios da justiça social. Segundo proclamou o preâmbulo da sua Cons'

tituição, "existem condições .de trabalho que contêm tal grau de in

justiça, miséria e privações para grande número de seres humanos, 

que o descontenf amento 

harmonia uni verr ais". 

causado constitui uma ameaça para a paz e a 
·--' 

Ao ensejo da Conferêncía de Versailles, que consagrou · o 

Direito do Traba-lho como o novo ramo da ciência jurídica (Part_e 

XIII), já estavh amadurecida a idéia · da instituição de um organis

mp internacionaiL para promover a · .universalização das normas de pro_; 

teção ao trabalh o, entre as quais se incluíam as . de previdência so_:

cial. Concorreram decisivamente para a conscientização desse obje

tivo: I) a tese da internacionalização das _referidas 1brmas, lanç~ 

da por Robert o;wen (1818) I advogada por Louis Blanqui (1838) e 

desenvolvida potr Daniel Legrand a partir de 1841 ; II) as conferên- · 

cias de Berlim 1(1890) e de Berna ~1905, 1906 e 19=3), nas quais ' fo~ 
ram adotadas as primeiras convençoes e recomendaçoes internacionais 

sobre o terna; III) a ação meritória da Associação Internacional pa-
.. -- . -

ra a Proteção Legal dos Trabalhadores (1900 - 1914); IV) o .s emigre~ 

sos sindicais r f alizados durante a primeira grande guerra; V) o in

teresse das grandes potências em evitar que o custo das medidas so

ciais pudesse prejudicá-las no comércio · mundial, se outros países 

não adotassem normas de proteção ao trabalho (Cf., sobre os antece-

dentes históric~s 

do Trabalho" I s r o 

da OIT, Arnaldo Sussekind, "Direito Internacional 

Paulo, LTr, 1983, págs. 73 a 9~). 

A OIT é uma pessoa jurídica de direito pÚblico i ·nternacio 

nal, de caráter permanente, constituída de Estados, os . quais assu-· 

mero, . soberanamente, a obrigação de observar as normas consti tucib- · 

nais da entidade e das convenções que ratificam·. El-a integra o sis 

tema da ONU, corno uma das suas agências especialízadas (art.57 da 

Carta das Nações Unidas) 1 e se compõe dos seguintes ~rgãos: I) Con~ 

ferência Internl cional do Tr~~~-ho 1 que é a assembléia geral de to

dos os Estados-ml embros ( 151 r Pffi junho de 19 84) ; II )' Conselho de Ad

ministração (CA 1 que é o ~oleCJiado que administra, em nível supe

rior 1 a OIT; II ) Repartiçao Internacional do Trabalho ( RIT) , que é 

o secretariado écnico-adrninistrativo da Organização, dirigido por 

Diretor Geral p i riodicamente eleito pelo aludido Conselhoc. , > A RIT 
r , 
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to ao CA e na RL funcionam '1iversas Comissões e, diretamente vin 

culadas ao Diref or Geral, o Instituto Internacional de Estudos So 

ciais (destinadp ao ensino -e à pesquisa no campo das relações so

ciais e de trabklho) e o Centro Internacional de Aperfe içoamento 

Profissional e ~~cnico (co~ sede em Turin). 

Em 1944, na cidade de Filad~lfia, a Conferência apro

vou a Declaração referente aos fins e objetivos da OIT, a qual,com 

a revisão constitucional de 1946, incorporou-se ao estatuto básico 

da entidade. A Declaração de Filad~lfia proclamou que "todos os 

seres humanos, p.e qualquer raça, crença ou sexo, têm o direito de 

perseguir o seul bem-estar material e o seu desenvolvimento espiri

tual em liberdade e dignidade, segurança econômica e iguais oportu 

nidades" (art. ~ 1, a) , e ponderou que "quaisquer planos oq_ medidas, 

no terreno nacibnal ou internacional, sobretudo os de caráter eco

nômico e financ~iro, devem ser considerados sob esse ponto de vis

ta e somente ac~itos quando favorecerem, e não entravarem, a reali 

zação desse obj k tivo principal" (art. II, ~). Demais disto, além 

de referir-se a questões tipicas de Direito do Trabalho e Segurid~ 

de Social, incl p iu, entre os programas que a CIT deve fomentar: a 

plenitude do e mprego e a elevação dos niveis de vida; a formação 

profissional e k garantia de iguais oportunidades eélucati vas e pro

fissionais; a ce laboração entre empregadores é.empregados na prep~ 
ração e aplicaçao das medidas sociais e econômicas; a proteção à in 

fância e à mate.rrnidade e a promoção de alimentos, habitação, recrea 

ção e cultura apequados (art. III). E estabeleceu que a OIT deve 

colaborar com ob demais organismos internacionais competentes vis~ 
do à adoção de medidas sobre a expansão da produção e do consumo, 

sem graves flut r ações, o progresso econômico e social das regiões 

menos desenvolvidas, o favorecimento de um comércio internacional 

de volume elevado e constante, a melhoria de saúde, o aperfeíçoamen 

to da educação f o bem=es~ar de todos os povos (art. IV). Amplissi= 

ma, portanto, a competenc1a ex-ratione personae e ex-ratione mate 

riae da OIT. 

A I · - t · ·d d c f - · d d cpmpos1çao r1part1 a a on erenc1a, o CA e e qua 

se todos os I - - -seup orgaos colegiados, nas quais tem assento, com di-

rei to a voz e voto, representantes de governos e de organizações 

de trabalhadore rl e de empregadores, constitui um~ das caracteristi

cas marcantes d OIT e fator de relevo na formaçao do alto concei

to que desfruta nos planos da cultura, da produção e do trabalho. 
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instrumentos normativos e ao controle da aplicação das normas acei

tas pelos Estadosl- membros - V. "Convenções e recomendações da OIT") 

A p~rtir de 1950 - com maior incremento depois de 1970 

a OIT passou a e xecutar amplos programas de cooperação técnica, os 

quais são custeados, em grande parte, pelo "Programa das Nações Uni 

das para o Desenvolvimento" (PNUD). 

( 
/ 
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·OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO E A 

CCDNSTITUIÇÃO DE 1988 

por Arnaldo Süssekind (Ministro aposentado do 

TST e titular da Academia Brasileira de Letras 

Jurídicas) 

I- OS PRINCÍPIOS COMO FONTES DE DIREITOS SUBJETIVOS 

A Constituição brasileira de 1988, no Título referente aos 

direitos e garantias fundamentais, relaciona os direitos e deveres 

individuais e coletivos (art. 5°), proclamando, em seguida, que 

"Os direitos e garantias expressas nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa Brasileira do Brasil seja parte" (§ 2° 

do art. cit. ). 

Tirante a ref~rência aos tratados, as constituições brasileiras, 

desde a de 1891, incluíram, entre os direitos e garantias dos indivíduos, 

os decorrentes do regime e dos princípios que elas consagraram. A 

origem desse enunciado foi a emenda IX da Constituição dos Estados 

Unidos da América, in verb"s: 

"A enumeração de certos direitos na Constituição não 

poderá ser interpretado como negando ou coibindo outros 

direitos inerentes ao povo". 

A vestuta Carta Magna norte-americana(deu ênfase, portanto, 

à concepção jusnaturalista, com a finalidade de complementar as 

disposições explícitas 
1

do Direito positivo .A verdade é que há direitos 

supraestatais cuja obsf rvância independe de sua revelação em norm~ 

constitucional ou infr9constitucional. Como bem asseverou ANDRE 
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/1 Direitos do Homem resulta "uma lei maior de natureza ética, cuja 

observância indepe1de do direito positivo de cada Estado. O 

fundamento dessa lei é o respeito à dignidade da pessoa humana. 

Ela é a fonte das fo~tes do direito" ("Ética na virada do século", SP. 

~., 1997, pág. 15). Daí a advertência de PONTES DE MIRANDA no 

sentido de que o direito à vida não pode ser negado, ainda que não 

explicitado na relação de direitos dos textos constitucionais 

("Comentários à Constituição de 1967", SP. ~-, 1971, vol. V, pág. 

659). E o direito à vida, que está afirmado no caput do art. 5° da 

Constituição de 1988, gera o direito à saúde, à liberdade, à igualdade, à 

dignidade e à seguranf a do ser humano. 

_ Os comandos explícitos da Carta Magna não esgotam, 

( ~os direitos e garantias fundamentais, inclusive no que tange 

aos direitos sociais. Numa síntese perfeita, CARLOS MAXIMILIANO 

escreveu: "A Constituição é a ossatura de um sistema de governo, 

um esqueleto de idéias e princípios gerais, que formam o núcleo, o 

credo, o dogma fundamental de um regime, o diálogo político de 

um povo. Não pode especificar todos os direitos, nem mencionar 

todas as liberdades. A lei ordinária, a doutrina e a jurisprudência 

completam a obra, sem desnaturá-la, revestindo e não 

deformando, o arca~ouço primitivo. Nenhuma inovação se tolera 

em antagonismo com a índole do regime, nem com os princípios 

firmados pelo código supremo. Portanto, não é constitucional 
I 

I 
apenas o que está escrito no estatuto básico, e sim o que deduz 

do sistema por ele estabelecido, bem como o conjunto de 

franquias dos in~ivíduos e dos povos universalmente 

consagrados" ("Coml ntários à Constituição Brasileira de 1946", Rio, 

Fteitas Bastos, 4a. ed., 1948, vol. 111, pág. 175). 
'----1 , 

Comentand9 preceito análogo da Lex Fundamentalis de 
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dos direitos fundamentais explicitamente reconhecidos, a Constituição 

admitia "outros, decorrentes do regime e dos princípios que ela 

adota, os quais implicitamente reconhece" ("Comentários à 

Constituição brasileira", SP. Saraiva, 38
. ed., 1983, pág. 632). 

_.....- ~ o, f Ministro da Suprema Corte SEPÚL VEDA 

( PERTENCE, que "ainda não se consolidou o entendimento 

doutrinário sobre o alcance preciso da regra do art. 5°, § 2°, da 

Constituição" (voto na sessão plenária de 24.9.97, na ADin-1.675-1 ). 

Mas, como ponderou CELSO RIBEIRO BASTOS, "se houver rigor em 

extrair-se as conseqüências implícitas de todos os artigos que 

explicitamente a Constituição encerra, certamente será possível 

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

questão de coragem hermenêutica e de coerência com a aceitação 

dos princípios. Uma vez postos estes, há de se concluir que sejam 

geradores de direitos e deveres e não uma mera enunciação de 

cunho teórico e filosófico" ("Comentários à Constituição do Brasil", 

SP. Saraiva, vol. 11, 1989, pág. 395). 
\._ 

Parece certo que os direitos e garantias decorrentes dos 

princípios adotados pela Constituição complementam o elenco do art. 

5°, não podendo, destarte, ser abolidos nem por Emenda 

/ Constitucional (art. 60, § 4°), porquanto o poder constitucional derivado 

tem que respeitar as chamadas cláusulas ~ Aliás, seria ilógico, 

senão paradoxal, que o poder constitucional originário facultasse a 

reforma de instituições, princípios e normas que ele considerou 

fundamentais para a organização e o funcionamento do Estado de 

Direito. ~$::::limitaçoos fQr,mais OlbLlla~ais~pl<icitas cn:tsin1p:licit~ 

Tratando dos direitos e garantias individuais, a Carta 

f Política de 1988 co11ceitua como cláusula pétrea, IVES GANDRA 
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I no art. 5°, porque "como determina o § 2° do mesmo artigo, t 
I 

incluem outros espalhados pelo texto constitucional e outros que 

decorrem de implicit~de inequívoca" ("Comentários à Constituição do __~ 

Brasil", SP, Saraiva, vol. V, tomo I, 1995, pág. 372). tOaí a~a 
que chegou PRINSCILA DE PÁDUA MOURÃO, ao sublinhar que o§ 2°, 

do art. 5°, do Texto de 1988 "empresta aos direitos e garantias 

ênfase extraordinária, tornando-se o documento mais avançado e 

pormenorizado sobre a matéria, na história constitucional do país" 

(Revista "Consulex" n. 26, Brasília, fevereiro de 1999, pág. 39). 

11- CONCEITO E ALCANCE DOS PRINCÍPIOS 

É evidente que, além dos princípios gerais de Direito e dos 

específicos de cada ramo autônomo da enciclopédia jurídica, 

explicitados no sistema constitucional e no ordenamento da legislação 

ordinária, vigoram ainda, com a mesma intensidade, os princípios não 

expressos ou tácitos. 

EDUARDO ESPINOLA e EDUARDO FILHO referem o 

pronunciamento de DEL VECCHIO - o propulsor do moderno direito 

natural na Itália - para quem os princípios gerais de direito são 

exigências naturais do Direito que foram se configurando numa tradição 

ininterrupta e nunca deixarão de ser "supremas verdades do Direito, 

in genere, isto é aqueles elementos lógicos e éticos do Direito, 

que, por serem racionais e humanos, são virtualmente comuns aos 

diversos povos". Advertem, porém, que somente quando os princípios 

gerais do Direito nacional não logrem dar solução para o caso é que se 

deve recorrer aos princípios gerais do Direito universal ("A Lei de 

Introdução ao Código bivil Brasileiro", Rio, Freitas Bastos, 1943, vol. I, 

págs. 142 e 146). 

AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, autor de clássica monografia 

~nhrA n tAm~ rlAfinA n~ nrin~ínin~ ~nmn "linh~c: l"'ir~tri,.~c: n••~ 



série de soluções, pelo que podem servir para promover e 

embassar a aprovação de novas normas, orientar a interpretação 

das existentes e resolver casos não previstos". ("Los principies de 

Derecho del Trabajo", Montevidéu, Ed. MBA, 1975, pág. 17). 

A nossa definição, já registrada em livro, corresponde ao 

conceito exposto pelo mestre uruguaio: "princípios são enunciado 

genéricos, explicitados ou deduzidos do ordenamento jurídico 

pertinente, destinados a iluminar tanto o legislador, ao elaborar as 

leis dos respectivos sistemas, como o intérprete, ao aplicar as 

normas ou sanar omissões" ("Instituições de Direito do Trabalho", SP, 

LTr., 178
. ed., 1997, vol. I, págs. 150/1). 

Como se infere desse conceitos, tal como enfatiza JOSÉ 

MIGUELA ONAINDIA, os princípios cumprem uma tríplice missão: a) 

fundamentadora, por+ e inspiram o legislador e servem de base às 

normas positivas por ele adotadas; b) normativa, porque atuam 

supletivamente a fim de suprir as lacunas do ordenamento; c) 

interpretadora, porque constituem elemento orientador do aplicador da 

norma, que deles não pode prescindir para descobrir o seu verdadeiro 

sentido. ("Principies generales del Derecho del Trabajo", in Trabajo y 

Seguridad Social", Buenos Aires, set. de 1980, pág. 545). 

A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (art. 4°), que é 

uma lei de aplicação geral, e o Código de Processo Civil (art. 126) 

autorizam o Juiz, quando a lei for omissa, a decidir de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Por sua vez, a 

Consolidação das Leis do Trabalho inclui os princípios, principalmente 

os do Direito do Trabalho, entre as fontes a que a Justiça do Trabalho e 

as autoridades administrativas devem recorrer para sanar omissões 

legais no campo das relações de trabalho (art. 8°). Todavia, como 

prelecionou MANOEL .f\LNSO OLÉA, o princípio geral de direito é mais 



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

inspira todo o sistema com múltiplos efeitos. ("lntroducción ai Derecho 

del Trabajo", Madri, Ed. Rev. de Derecho Privado, 38
. ed., 1974, pág. 

295). 

Os mais renomados juristas distinguem os princípios político

constitucionais dos princípios jurídicos-constitucionais. Os primeiros 

são postulados com um conteúdo concreto visando à meta que a lei 

deve alcançar num dado momento; os segundos são critérios formais 

abstratos, aplicáveis, geralmente, em qualquer circunstância de lugar e 

tempo, como ampla ressonância a toda a disciplina.( Cf. Piá Rodriguez, 

ob. cit., pág. 23 e José Afonso da Silva, ob. cit., pág. 86. 

Além dos princípios gerais de direito que, nas palavras de 

MIGUEL REALE são "os alicerces e as vigas mestras do edifício 

jurídico" ("Lições preliminares de Direito", SP. Saraiva, 188
. ed., 1991, 

pág. 311 ), certo é que os diferentes ramos da ciência jurídica possuem 

princípios próprios, sem os quais seria duvidoso afirmar-lhes a 

autonomia. Como bem assinalou ANTONIO VAZQUES VIALARD, 

"Dadas suas características, impostas pela finalidade que 

persegue, o direito do trabalho foi elaborando um corpo de 

doutrina que contém princípios comuns, correspondentes a 

diretrizes que inspiram o sentido das normas laborais de acordo 

com critérios distintos dos relativos a outros ramos jurídicos", 

("Derecho del Trabajo y Seguridad Social" , Buenos Aires, Ed. Astrea, 

28
. ed., 1981, vol. I, pág. 74).Até porque, na lúcida observação de 

FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA, "O Direito do Trabalho, 

obedecendo à lei Universal, partiu de princípios, seguiu pelos 

meandros legais e almeja o ponto de chegada, que é o mesmo da 

partida, composto pelos princípios que o orientam" ("Princípios de 

Direito do Trabalho nJ Lei e na Jurisprudência", SP. L Tr., 1994, págs. 



Tratando dos princípios do Direito do Trabalho, ALFREDO 

RUPRECHT deduz aJ seguintes conseqüências: 1) têm o caráter de 

preceitos jurídicos qu~ podem ser aplicados por autoridade judicial; 2) 

têm caráter normativo, pois se aplicam a situações de fato e de direito; 

3) são eles os preceitos que sustentam e tipificam o Direito do 

Trabalho; 4) orientam a interpretação da lei e solucionam situações de 

dúvida ou não previstas; 5) dão unidade e confiança à disciplina" ("Los 

principies normativos laborales y protección en la legislación", Buenos 

Aires, Ed. Zavalia, 1994, págs. 9 e 1 0). 

111- PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS GERAIS APLICÁVEIS AO 

DIREITO DO TRABALHO 

A Constituição brasileira de 1988 não revelou expressamente 

os princípios informadores do Direito do Trabalho, tal como procedeu 

em relação à seguridr de social (art. 194) e a outros títulos. Mas, 

inquestionavelmente, há princípios explicitados ou induzidos que são 

aplicáveis às relações f e trabalho. 

O art. 1°, ao enunciar os fundamentos da República 

Federativa do Brasil , referiu: 

"111 -a dignidade do ser humano; 

IV- os valores sociais do trabalho". 

Destarte, os instrumentos normativos que incidem sobre as 

relações de trabalho devem visar, sempre que pertinente, a prevalência 

dos valores sociais do trabalho. E a dignidade do trabalhador, como 

ser humano, deve ter profunda ressonância na interpretação e 

aplicação das normas legais e das condições contratuais de trabalho. 

O respeito à dignidade do trabalhador se insere na categoria dos 

direitos que PONTES DE MIRANDA denomina de supraestatais e que a 

Igreja Católica inclui nlo elenco dos direitos naturais, cuja observância 



nacionais. No Brasil, ele está expresso na Lei Maior, tal como na 

Constituição alemã do após-guerra, a qual, logo no seu art. 1°, afirma 

que "A dignidade dp homem é inviolável"- preceito que levou os 

seus intérpretes a concluírem pela inconstitucionalidade de qualquer 

disposição legal ou ato administrativo que o afrontar. Como bem 

ressalta FRANCESCO SANTONI, a tutela da dignidade está "ligada à 

garantia mais geral da personalidade humana e identificada, ao 

mesmo tempo, com as liberdades fundamentais que caracterizam 

o status civitalis, não só na Constituição italiana, mas também em 

muitas Constituições de países latino-americanos, mesmo se 

nesses últimos nem sempre se possa encontrar .uma legislação 

ordinária que vise dar cumprimento à exigência de proteção dos 

trabalhadores diante dos poderes da empresa" ("Princípios para um 

código-tipo de Direito do Trabalho para a América Latina", SP., L Tr., 

1996, pág. 181). 

Entre os diversos princípios gerais de direito consagrado pela 

Constituição brasileira e aplicáveis às reclamações individuais e 

coletivas de trabalho, cumpre destacar 

a) o da isonomia + caráter geral (art. 5°, caput e inciso 1), de maior 

alcance do que as normas do art. 7°, XXX e XXXII, da própria 

Carta Magna, e dos arts~ 5°, 358 e 461 da CLT. Nas relações de 

trabalho esse pri~cípio corresponde ao disposto na Conye"nção n. 

111, da OIT, ratificada pelo Brasil em 26 de novembro de 1965 

(Decreto de promulgação de n. 62.150, de 19.01.68), a qual, 

invocando enunciados da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e da Declaração de Filadélfia , proíbe a discriminação 

"fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, 

ascendência n, cional ou origem social, que tenha por efeito 

destruir ou allerar a igualdade de oportunidade ou de 
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b) o da liberdade de associação (art. 5°, incis~- reafirmado, 

com restrições, I no art. 8°, incisos li e IV), no tocante à 

organização sindical; 

c) o da irretroatividade da lei, para proteção do direito adquirido, do 

ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5°, inciso XXXVI), que 

se não confunde com a aplicação das normas imperativas, de 

ordem pública, às relações de trabalho em curso, sem atingir 

direitos gerados por fatos pretéritos. 

Por seu turno, a nossa Carta Magna, em mandamento 

perfeitamente aplicável ao Direito do Trabalho, reza: 

"Art. 193. A ordem social tem como base o princípio do 

trabalho, e como objetivo o bem estar e a justiça social". 

E, ao relacionar os princípios gerais da atividade econômica, 

seguiu a orientação do estatuto básico anterior, aludindo, no seu art. 

170, à: 

"valorização do trabalho humano"(caput); 

"justiça social"( caput) 

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

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

A condenação do trabalho forçado, objeto das Convenções n. 

29 e 105, ratificadas pelo nosso País, e pela OIT, classificadas no 

elenco dos tratados sobre direitos humanos fundamentais, se sintoniza 

com o estatuído nos incisos 111 e IV do art. 1° da Constituição brasileira, 

já transcritos, e no caput do art. 170. 

IV- PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DO DIREITO DO TRABALHO 

Além dos mencionados princípios gerais, que guardam íntima 

relação com o Direito Ido Trabalho, princípios específicos desse ramo 
. I , ,. . , ,. I I ,. • I I I • • -,... ,..,. ....... ,.....,.... ,..,.11""\.,...,.,.....,... ....... ,.....""" ""'",..."~ ,..."' ... ,...,.,..,., .... ,...,.,.. ....... --- -------- _._ .. _.-.. ·---
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direitos individuais e coletivos do trabalho. Alguns deles emanam, com 

nitidez, do texto constitucional. 

O princípio da proteção do trabalhador resulta das normas 

imperativas e, portanto, de ordem pública, que caracterizam a 

intervenção básica do Estado nas relações de trabalho, visando a opor 

obstáculos à autonomia da vontade. Essas regras cogentes formam a 

base do contrato de trabalho - uma linha divisória entre a vontade do 

Estado, manifestada pelos poderes competentes, e a dos contratantes. 

Estes podem complementar ou suplementar o mínimo de proteção 

legal. Daí decorre princípio da irrenunciabilidade, que vem sendo 

afetado pela tese de flexibilização, mas que não se confunde com a 

transação, quando há res dubia ou res litigiosa no momento ou após a 

cessação do contrato de trabalho. 

Ressalte-se, como o fez DEVEALI, que o Direito do Trabalho 

é "um direito especial, que se distingue do direito comum, 

especialmente porque, enquanto o segundo supõe a igualdade das 

partes, o primeiro pressupõe uma situação de desigualdade que 

ele tende a corrigir com outras desigualdades". ("Lineamientos de 

Derecho del Trabajo", Buenos Aires, Ed. Argentina, 38
• ed. 1956, pág. 

167). A necessidade de proteção social aos trabalhadores constitui a 

raiz sociológica do Direito do Trabalho e é imanente a todo o seu 

sistema jurídico. Na observação de KASKEL, as normas jurídicas 

públicas e as privadas coexistem nesse ramo do Direito, "uma ao lado 

das outras, não em forma mutuamente excludente, senão 

reforçando-se reciprocamente, ambas baseadas no princípio 

protetor do direito social como ponto de partida e como elemento 

diretor para o desenvolvimento e a interpretação" ("Derecho del 

Trabajo , de Walter K1skel, atualizado por Hermann Dersch, tradução 
I 

espanhola da 58
. ed., Buenos Aires, Depalma, 1961, pág. 197). 



Hoje, a maior ou menor intervenção do Estado nas relações 

de trabalho depende não apenas do sistema econômico adotado pelo 

respectivo regime jurídico-político, mas também da possibilidade real 

de os sindicatos, por meio dos instrumentos da negociação coletiva, 

conseguirem a estipulação de condições adequadas de trabalho ou a 

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

que, nos países de economia de mercado, o intervencionismo estatal 

nas relações de trabalho reduz-se na razão inversa do fortalecimento 

da organização sindical. 

A doutrina é uníssona ao acentuar que o princípio protetor é 

imanente a todo o Direito do Trabalho. No dizer de KASKEL, ele 

"configura vigorosamente esse ramo especial do Direito e lhe 

confere, em todas as suas partes, uma tonalidade e peculiaridade 

singulares, em comparação como outras disciplinas jurídicas". 

(Ob. cit., págs, 1 e 2). 

Os fundamertos jurídico-políticos e sociológicos do princípio 

protetor geram, sem dúvida, outros, que dele são filhos legítimos: 

a) o princípio "in dubio pro operario", que aconselha o intérprete a 

escolher, entre duas ou mais interpretações viáveis, a mais 

favorável ao trlbalhador, desde que não afronte a nítida 

manifestação do legislador, nem se trate de matéria probatória; 

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

independentemente de sua colocação na escala hierárquica das 

normas jurídicas, aplica-se, em cada caso, a que for mais 

favorável ao trabalhador . LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA 

SILVA, na sua preciosa obra sobre o tema, esclareceu, com 

razão, que "A a~licação do princípio da norma mais favorável 

está condicionada a que se conjuguem os seguintes 
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de vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade (abstraída 

naturalmente a questão da conformidade da norma com a 

hierarquicamen~e superior); c) aplicabilidade das normas 

concorrentes ao caso concreto; d) colisão entre aquelas 

normas; e) maior favorabilidade, para o trabalhador, de uma 

das normas do cotejo" ("Principiologia de Direito do 

Trabalho"; Salvador, Gráfica Contraste, 1996, pág. 78); 

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

prevalência das condições mais vantajosas para o trabalhador, 

ajustadas no contrato de trabalho ou resultantes do regulamento 

de empresa, ainda que vigore ou sobrevenha norma jurídica 

imperativa prescrevendo menor nível de proteção e que com esta 

não sejam elas incompatíveis; 

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

jurídica estipulada pelos contratantes, ainda que sob capa 

simulada não correspondente à realidade. A Justiça do Trabalho 

tem invocado reiteradamente esse princípio, que se sintoniza com 

o disposto no art. 9°, da CLT, para reconhecer o contrato de 

trabalho subordinado em relações jurídicas formalmente 

ajustadas sob o rótulo de serv1ços autônomos, estágio de 

técnicos ou universitários, trabalho prestado por meio de 

empresas terceirizadas ou cooperativas etc. Desde que haja 
dQ.., 

prestação pessoal de serviços, ~ caráter não eventual, sob o 

poder de comando de quem se aproveita dos serviços e os 

remunera, haverá relação de emprego (arts. 2° e 3° da CLT). A 

propósito, escreveu PLA RODRIGUEZ: "Isto significa que, em 

matéria trabalh ~sta, importa o que ocorre na prática mais do 

que o que as partes pactuaram, em forma mais ou menos 

solene ou exp~essa, ou o que se insere em documentos, 



e) os princípios da integralidade e intangibilidade do salário que 

visam a protegê-lo de descontos abusivos, preservar sua 

impenhorabilidade e assegurar-lhe posição privilegiada em caso 

de insolvência do empregador. 

A própria Constituição de 1988 consagra alguns princípios 

específicos do Direito do Trabalho: 

( a) o princípio da não....cJiscriminação, que proíbe diferença de 

salários, de critério de admissão e de exercício de funções por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX), ou de 

critério de admissão e de diferença de salário em razão de 

deficiência física (art. 7°, XXXI) e, bem assim, que se distinga, na 

aplicação das normas gerais, entre o trabalho manual, o técnico e 

o intelectual ou entre os respectivos profissionais (art. 7° , XXXII). 

Este último enunciado, entretanto, deve ser aplicado tendo em 

conta que não fere a isonomia tratar-se desigualmente situações 

desiguais; 

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

embora não seja inflexível, posto que a Constituição de 1988 não 

consagrou a estabilidade absoluta do trabalhador no emprego, 

emana, inquestionavelmente, das normas sobre a indenização 

devida nas dJspedidas arbitrárias, independentemente do 

levantamento do FGTS (art. 7°, n, 1) e do aviso prévio para 

denúncia do contrato de trabalho, proporcional à antiguidade do 

emprego (art. 7°, n. XXI); 

c) o princípio da irredutibilidade do salário, já embutido na regra da 

inalterabilidade salarial decorrente do princípio protetor, o qual 

somente pode ler afetado pelos instrumentos da negociação 

coletiva (flexibilização sob tutela sindical -art. 7°, n. VI). 



,. 
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PINHO PEDREIRA refere ainda a liberdade sindical como o 

princípio fundamental do Direito Coletivo do Trabalho, por se tratar da 

"espinha dorsal do sistema de relações industriais num Estado 

democrático" ("Os princípios do Direito Coletivo de Trabalho", in 

Revista LTr., n. 63, 1999, pág. 151). Consoante preceitua a Convenção 

87, da OIT, e prevalece no direito comparado, a liberdade sindical 

corresponde: 

a) ao direito dos grupos de trabalhadores ou de empresários de 

constituírem, sem autorização prévia do poder público, 

organizações sindicais com a estruturação e representatividade 

que preferirem, ainda que já exista outra com a mesma 

representatividade qualificativa ou territorial (liberdade sindical 

coletiva); 

b) ao direito de cada trabalhador ou empresa no de ingressar e 

desligar-se do sindicato de sua escolha (liberdade sindical 

individual); 

c) ao direito da entidade sindical de redigir seus estatutos e 

regulamentos internos, eleger livremente os seus dirigentes e 

representantes, de organizar sua administração e de formular e 

executar o seu programa de ação, com respeito às disposições 

legais aplicáveis às demais coletividades organizadas e desde 

que tenha por objeto o fomento e a defesa dos interesse dos 

trabalhadores e dos empregadores (autonomia sindical). 

Ocorre que a Constituição de 1988 se afastou desses 

conceitos ao impor o monopólio de representação sindical por categoria 

e a contribuição compulsória dos trabalhadores e empregadores 

representados pelo sindicato único (art. 8°, 11 e IV), motivo pelo qual 

esse princípio não pode ser rigorosamente observado em nosso País, 
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METON MARQUES DE LIMA elege a Justiça Social como o 

princípio basilar do Direito do Trabalho e aponta, como corolário, cinco 

princípios gerais:- o dJ progressão social, o tutelar, o da eqüidade, o da 

autodeterminação coletiva e o da irretroatividade das nulidades 

contratuais. Desses derivam diversos princípios específicos: o da 

norma mais favorável ao empregado, o in dubio pro operaria, o da 

condição mais benéfica ao trabalhador, o da irrenunciabilidade dos 

direitos trabalhistas, o da continuidade da relação de emprego, o da 

primazia da realidade, o da imodificabilidade in pejus do contrato de 

trabalho, o da irredutibilidade salarial, o da igualdade de salário, o da 

substituição automática das cláusulas contratuais pelas disposições 

coletivas e o da boa-fé ("Ob. cit., págs. 21 e segs.). 

Embora se trate de um princípio geral de direito, o da boa-fé 

tem ampla aplicação nas relações de trabalho, em virtude do intenso e 

permanente relacionamento entre o trabalhador e o empregador, ou 

seus prepostos, assim como entre as partes envolvidas na negociação 

coletiva. Na execução do contrato de trabalho, o desejável é que o 

empregado procure, de boa-fé, cumprir as obrigações pactuadas, 

visando ao melhor rendimento no trabalho, enquanto que o empregador 

deve cumprir, por si ou pelos seus prepostos, com lealdade e boa-fé, as 

obrigações que lhe cabem. 

I 
--------------------)(---------------------

Por todo o exposto, afigura-se oportuno sublinhar, 

invocando expressiva comparação do renomado filósofo 

EMMANUEL ~NT, que o Direito, quando concebido 

sem consideração aos princípios que o fundamentam, 

assemelha-se a uma cabeça sem cérebro. 



OS PRINCÍPIOS INFORMADORES DO DIREITO MATERIAL 
DO TRABALHO 

por Arna do Süssekind(Ministro aposentado do Tribunal Superior do 
Trabalho, membro de número da Academia Iberoamericana de Derecho dei 
Trabajo Y de la Seguridad Social e Presidente honorário da Academia 
Nacional de Direito do Trabalho). 

Honra-me participar do suplemento especial comemorativo dos quarenta 
anos da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 88 Região. 
Trata-se, sem favor, da melhor revista editada por tribunais do trabalho, 
seja pela qualidade do seu conteúdo, seja pela periodicidade sempre 
observada. 
No seu primeiro número, em exposição datada de 8 de dezembro de 1968, o 
então Presidente do Tribunal, ALOYSIO DA COSTA CHAVES, justificou 
sua instituição; mas a verdade, é que nesses quarenta anos, a revista 
suplantou as perspectivas então assinaladas. 
Parabéns ao TRT do Estado do Pará. 

I -CONCEITUAÇÃO DE PRINCÍPIO 

MANUEL ALONSO OLEA, notável e sempre 

lembrado jurista, jamais concordou com aqueles que vêm 

nos princípios mera fonte subsidiária de direito, somente 

invocável para sanar omissões do sistema legal aplicável a 

um caso concreto. Ele sempre enfatizou que, "O princípio 

geral de direito é mais do que uma fonte supletiva para ser 

aplicada na omissão ou imprecisão da lei ou do costume; é, 

na verdade, um critério geral de ordenação, que inspira todo 

o sistema, com múltiplos efeitos"(1 ). 
I 

No mesmo sentido, AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, 

autor da mais festejada monografia sobre o tema, define os 

princípios como "linhas diretrizes que informam algumas 

normas e inspi~am direta ou indiretamente uma série de 

soluções, pelo que podem servir para promover e embasar 

a aprovação de novas normas, orientar a interpretação das 

existentes e resblver casos não previstos"(2). 
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I 
omissões da lei (Art. 4° da Lei de Introdução ao Código Civil 

I 
brasileiro, art. 126 do Código de Processo Civil e art. 8° da 

Consolidação das Leis do Trabalho) não significa que o seu 

campo de atuaç~o esteja assim limitado. Daí entendermos 

que os princípios são enunciados genéricos, explicitados 

ou deduzidos do ordenamento jurídico pertinente, 

destinados a iluminar tanto o legislador, ao elaborar as leis 

dos respectivos sistemas, como o intérprete, ao aplicar as 

normas ou sana I omissões. 

Esse conceito abrangente corresponde ao 

entendimento de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 

para quem o princípio constitui "mandamento nuclear de 

um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que irradia sobre diferentes normas, 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua 

exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a 

lógica e a raciohalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmonioso" (3). 

Também o preclaro MIGUEL REALE considera os 

princípios "ve~dades fundantes de um sistema de 

conhecimento, como tais admitidos por serem evidentes ou 

por terem sido cr mprovados" (4). 

Em excelente monografia, que recebeu o "Prêmio 

Ministro Coqueijo Costa", EDVALDO NILO DE ALMEIDA 

sintetiza os váribs critérios de conceituação dos princípios, 

assinalando quJ, pelos critérios da fundamentalidade no 

ordenamento j ~rídico e da normogenética, eles "são 

normas de natureza estruturante ou com um papel 

fundamental em [decorrência da sua hierarauia suoerior lex: 



( ... ) são normas que constituem a ratio de regras jurídicas, 

desempenhandl uma função normogenética 

fundamentante" (5). 

Além dos princípios gerais de direito, certo é que 

os diferentes ramos da ciência jurídica possuem princípios 

próprios, sem os quais seria duvidoso afirmar-lhes a 

autonomia. Como bem assinalou ANTÔNIO VAZQUEZ 

VIALARD, "dadas suas características, impostas pela 

finalidade que persegue, o Direito do Trabalho foi 

elaborando um corpo de doutrina que contém princípios 

comuns, correspondentes a diretrizes que inspiram o 

sentido das normas laborais de acordo com critérios 

distintos dos relativos a outros ramos jurídicos" (6). Até por 

que, na lúcid1 observação de FRANCISCO METON 

MARQUES DE LIMA, "o Direito do Trabalho, obedecendo à 

Lei Universal, partiu de princípios, seguiu pelos meandros 

legais e almeja o ponto de chegada, que é o mesmo da 

partida, composto pelos princípios que o orientam" (7). 

Tratando dos princípios do Direito do Trabalho, 
I 

ALFREDO RUPRECHT deduz as seguintes conseqüências: 

"1) têm o caráter de preceitos jurídicos que podem ser 

aplicados por autoridade judicial; 2) têm caráter normativo, 

pois se aplicam r situações de fato e de direito; 3) são eles 

os preceitos q~e sustentam e tipificam o Direito do 

Trabalho; 4) orientam a interpretação da lei e solucionam 
I 

situações de dúvida ou não previstas; 5) dão unidade e 

confiança à disc"plina"(8). 
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Como bem asseverou o douto PAULO 
BENEVIDES, "os princ1p1os constitucionais fazem a 
congruência, o equilíbrio e a essencialidade de um sistema 
jurídico legítimo. Postos no ápice da pirâmide normativa, 
elevam-se, portanto, ao grau de normas das normas, de 
fonte das normas" (9). 

,.- A Constituição brasileira de 1988, no Titulo 11, 

atinente aos direitos e garantias fundamentais, dispôs no 

seu art. 5°: 

"§2° Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa 

do Brasil seja parte". 

§3° Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais". 

Conferiu, assim, aos princípios que consagrou 

uma hierarquia de relevo. Daí asseverar CELSO RIBEIRO 

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

conseqüências implícitas de todos os artigos que 

explicitamente a Constituição encerra, certamente será 

possível emprestar força a um rol de direitos não 

expressos. É uma questão de coragem hermenêutica e de 

coerência com a aceitação dos princípios"(1 0). A afronta a 

um orincíoio constitucional "imolica fraamentacão da 



inconstitucionalidade de efeito muito mais grave do que a 

violação de uma simples norma, mesmo constitucional" 

(11 ). 

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

hierarquia constitucional a relevantes princípios, sejam de 

caráter geral sejam de Direito Civil e de Direito Penal; e, em 

outros tópicos, relacionou princípios de Direito 

Internacional (art 4°), da atividade econômica (art. 170) e da 

seguridade social (art.194). Nos precitados artigos 

consagrou princípios gerais que se aplicam adequadamente 

ao Direito do Trabalho: 

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

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos: 

111 - a dignidade da pessoa humana; 

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

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

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

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

e à propriedade, nos termos seguintes: 

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

profissão, Jtendidas as qualificações profissionais que 
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XVII - é plena a liberdade de assoc1açao para fins 

lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

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

permanecer associado; 

" 
Cumpre ponderar neste ensejo, como bem 

asseverou o jurista e político brasileiro ANDRÉ FRANCO 

MONTORO, que "há uma lei maior da natureza ética, cuja 

observância independe do direito positivo de cada Estado. 

O fundamento dessa lei é o respeito à dignidade da pessoa 

humana. Ela é a fonte das fontes do direito"(12). Aplausos, 

portanto, à Constituição brasileira de 1988, quando ressalta 

no seu art. 1°, que "a dignidade da pessoa humana" é um 

dos fundamentos do "Estado democrático de Direito" -

princípio que, nos termos do art. 5°, § 2°, se traduz num dos 

direitos e garantias do cidadão, O respeito à dignidade do 

ser humano se insere na categoria dos direitos que 

PONTES DE MIRANDA denomina de supraestatais e que a 

Igreja Católica inclui no elenco dos direitos naturais, cuja 

observância não deve depender da vigência de tratados 

internacionais ou leis nacionais. A verdade é que os 

princípios gerais de direito são induzidos dos sistemas 

jurídicos pela filosofia do Direito, adquirindo feição 

universal. 

Demais disto, ao relacionar os princípios gerais da 

atividade econômica, a Constituição brasileira enunciou, no 

seu art. 170: 



"justiça social"( caput); 

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

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

A condenação do trabalho forçado, objeto das 

Convenções n. 0 S. 29 e 105 da OIT, e por esta classificadas 

no elenco dos tratados sobre direitos humanos 

fundamentais, sintoniza-se com o estatuído nos arts. 1°, 111 e 

IV, e 170, caput, supratranscritos. Também o princípio da 

isonomia , afirmado pelo art. 5°, I, da Constituição, 

corresponde às Convenções da OIT n°s. 100 e 111, incluídas 

no mencionado elenco. 

111 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ALUSIVOS AO 
DIREITO DO TRABALHO 

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

relacionam os direitos fundamentais do trabalhador, 

referem alguns princípios de relevo: 

I 
a) o princípio da não-discriminação: que proíbe diferença 

de critério de admissão, de exercício de funções e salário 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX), 

ou de critério de admissão e de salário em razão de 

deficiência física (art. 7°, XXXI) e, bem assim, que se 

distinga, na aplicação das normas gerais, entre os 

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

consagrado peiF Direito Internacional (13), deve, entretanto 

, ser aplicado tendo em conta que não fere a isonomia 
I -



b) o princípio da continuidade da relação emprego, 

o qual, embora não seja inflexível, posto que a 

Constituição de 1988 não consagrou a estabilidade 

absoluta do trabalhador no emprego, emana, 

inquestionavelmente, das normas sobre a indenização 

devida nas despedidas arbitrárias, independentemente 

do levantamento do FGTS (art. 7°, n.0 l)e do aviso 

prévio para a denúncia do contrato de trabalho 

proporcional à antigüidade do empregado (art. 7°, n.0 

XXI). { I 

1 
c) Liberdade sindical (art. 8° , caput). 

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

a associação profissional ou sindical", tenha imposto a 

unicidade de representação sindical por categoria 

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

a tributação compulsória dos integrantes das 

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

afrontam o conceito de liberdade sindical consagrado 

pelo direito bomparado, inclusive OIT. 

Outros princípios, contudo, podem ser deduzidos 

do conjunto de normas adotadas pela Constituição a 

respeito dos direitos individuais e coletivos do trabalho e, 

bem assim, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

de algumas leis trabalhistas complementares. 

, I 
IV- PRINCIPIOS DEDUZIDOS DOS SISTEMAS LEGAIS 

Os nrincíoios aerais do direito comum - cumore 



medida em que sejam compatíveis com as finalidades e os 

princípios fundamentais desse setor do mundo jurídico. É 

que, conforme precisou DEVEALI, o Direito do Trabalho, por 

ser especial, distingue-se do direito comum, sobretudo 

porque, enquanto este supõe a igualdade das partes, ele 

pressupõe uma desigualdade que visa a corrigir com 

desigualdades de natureza jurídica (14). 

LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA SILVA, autor da 

mais completa obra brasileira sobre o tema, define o 

princípio de proteção como "aquele em virtude do qual o 

Direito do Trabalho, reconhecendo a desigualdade de fato 

entre os sujeitos da relação jurídica de trabalho, promove a 

atenuação da 1 inferioridade econômica, hierárquica e 

intelectual dos trabalhadores" (15) 

Por via de conseqüência, o princípio protetor, ou 

da proteção do trabalhador, erige-se como o mais 

importante e fundamental para a construção, interpretação 

e aplicação do I Direito do Trabalho. A proteção social aos 

trabalhadores constitui a raiz sociológica do Direito do 

Trabalho e é imanente a todo o seu sistema jurídico. Na 

observação de KASKEL, as normas jurídicas públicas e as 

privadas coexistem nesse ramo do Direito, "uma ao lado 

das outras, não em forma mutuamente excludente, senão 

reforçando-se reciprocamente; ambas baseadas no 

princípio protetor do direito social como ponto de partida e 
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elege o princípio protetor como o de maior relevo no quadro 

do Direito do Trabalho, desdobrando-o em outros 

princípios, que constituem ramificações do mesmo tronco. 

O princípio protetor do trabalhador resulta das 

normas imperativas e, portanto, de ordem pública, que 

caracterizam a intervenção básica do Estado nas relações 

de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da 

vontade. Essas regras cogentes formam a base do contrato 

de trabalho - uma linha divisória entre a vontade do Estado, 

manifestada pelos poderes competentes, e a dos 

contratantes. Estes podem complementar ou suplementar o 

mínimo de proteção legal. Daí decorre o princípio da 

irrenunciabilidade (indisponibilidade ou inderrogabilidade), 

consagrado no Brasil pelo art. go da CLT, que é intenso na 

formação e no curso da relação de emprego, e que se não 

confunde com a transação, quando há res dubia ou res 

litigiosa no momento ou após a cessação do contrato de 

trabalho. 

Contudo, com a globalização da economia, 
I 

resultante do casamento da revolução tecnológica com a 

acelerada com a implosão do império soviético, muitos 

países - mesmo os de tradição jurídica romano-germânica -

têm flexibilizado a aplicação das normas legais trabalhistas 

e abriram fendas no princípio da irrenunciabilidade. Na 

maior parte da~ vezes, como no Brasil, além da adoção de 

disposições legais flexíveis, permite a alteração de 

condições de trabalho, restrita a determinadas hipóteses, 

quase sempre mediante participação dos sindicatos 



A própria Constituição brasileira, sob o pretexto 

de valorizar os instrumentos da negociação coletiva, 

possibilita a redução dos salários e admite flexibilizações 

da duração do trabalho. E a legislação infra-constitucional 

assegura ampla liberdade patronal para despedir 

empregados, salvo nos casos raros de estabilidade 

condicionada a determinados fatos {Lei n. 5.107, de 1996, 

substituída pela Lei n. 8.036, de 1990); criou um novo 

modelo de contrato a prazo com ampla redução de direitos 
I 

{Lei 9.601, de 1998); excluiu determinadas prestações do 

conceito de salário-utilidade {Lei n. 10.243, de 2.001) etc. 

A verdade é que, em virtude da concorrência 

comercial incrementada pela globalização da economia, a 

exigir a diminuição do custo da produção de bens e 

serviços, prevalece na Europa a flexibilização visando ao 

aumento da produtividade, enquanto que na América do 

Sul, inclusive no Brasil, a flexibilização predominante 

objetiva a redução dos direitos do trabalhador. 

O princípio protetor tem raízes históricas, pois a 

legislação do I trabalho nasceu intervencionista, como 

reação aos postulados da Revolução Francesa {1789), que 

asseguravam a completa autonomia da vontade nas 

relações contratuais, permitindo a exploração do 

trabalhador, numa fase histórica em que a Revolução 

Industrial propiciava o fortalecimento da empresa. Como 
I 

bem acentuou RIPERT, a experiência demonstrou que "a 
I 

liberdade não basta para assegurar a igualdade, pois os 

mais fortes dep~essa tornam-se opressores" {17). 

l-lnio ::a rn::ainr n11 rnonnr intorv~n~:in rln F=~t::arln n::a~ 



econômico adotado pelo respectivo regime jurídico-político, 

mas também da possibilidade real de os sindicatos, por 

meio dos instrumentos da negociação coletiva, 

conseguirem a estipulação de condições adequadas de 

trabalho ou a complementação da base mínima fixada por 

lei. Poder-se-ia afirmar que, nos países de economia de 

mercado, o intervencionismo estatal nas relações de 

trabalho reduz-se na razão inversa do fortalecimento da 

organização sindical. 

Os fundamentos jurídico-políticos e sociológicos 

desse princípio-mater geram outros, que dele são filhos 

legítimos: 

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

intérprete a escolher, entre duas ou ma1s 

interpretações viáveis, a mais favorável ao trabalhador, 

desde que não afronte a nítida manifestação do 

legislador, nem se trate de matéria probatória; 

b) o princípio da norma mais favorável, em virtude 

do qual~'i independentemente da sua colocação na 

escala hierárquica das normas jurídicas, aplica-se, em 

cada caso, a que for mais favorável ao trabalhador; 

c) o princípio da condição mais benéfica, que 

determina a prevalência das condições ma1s 

vantajosas I para o trabalhador, ajustadas no contrato 

de trabalho ou resultantes do regulamento de empresa, 

ainda qu~ vigore ou sobrevenha norma jurídica 

imperativa prescrevendo menor nível de proteção e que 



d) o princípio da primazia da realidade, em razão 

do qual a relação objetiva evidenciada pelos fatos 

define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos 

contratantes, ainda que sob capa simulada, não 

correspondente à realidade; 

e) o princípio da inalterabilidade do contrato em 

prejuízo do trabalhador, que reflete o pacta sunt servanda 

(art. 468 da CLT), excepcionalmente atenuado pela 

teoria da flexibilização sob tutela sindical ou revisão 

judicial; 

f) os princípios da integralidade e da 

intangibilidade, que visam a proteger o salário de 

descontos abusivos, preservar sua impenhorabilidade 

e assegurar-lhe posição privilegiada em caso de 

insolvência do empregador. 

IV- 8 - OUTROS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO DIREITO 

DO TRABALHO 

Do sistema legal brasileiro, atinente às relações 

individuais e coletivas de trabalho podem ainda ser aferidos 

outros princípios, como o da prevalência do interesse 

público ou coletivo sobre o de classe ou individual, o da 

razoabilidade e boa fé, o da equivalência entre a justa 

remuneração do trabalhador e a justa retribuição das 

empresas, o da assunção do risco da atividade para 

caracterizar a condição de empregador etc. 

A justiça do trabalho brasileira tem aplicado, 
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inserção das normas dos acordos e convenções coletivas 

nos contratos de trabalho. 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É incontestável que nas duas últimas décadas, 

muitos países, a pretexto de flexibilizarem a aplicação das 

normas disciplinadoras das relações de trabalho, 

promoveram a redução dos direitos do trabalhador, numa 

afronta ao princípio protetor, que corresponde a um dos 

postulados tradicionais e fundamentais do Direito do 

Trabalho. 

Na lição do mestre GOMES CANOTILHO, "O 

princípio da proibição de retrocesso social pode formular

se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já 

realizado e efetivado através de medidas legislativas ( ... ) 

deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo 

inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a 

criação de outros esquemas alternativos ou 

compensatórios, se traduzem, na prática, numa anulação, 

revogacão ou aniquilação pura e simples desse núcleo 

essencial". E afirma: "veda-se, assim, a contra-revolução 

social ou a evolução reacionária"(18). 

O pretendido desmonte dos sistemas legais de 

proteção ao tra~alho é um subproduto da face desumana da 

globalização da economia, fundada na prevalência das leis 

do mercado, que incrementou a concorrência comercial 

entre países e entre empresas. Mas, é inadmissível que a 
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REFLEXOS DO NOVO CÓDIGO CIVIL NAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

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

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

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

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

Janeiro, o douto Desembargador SYLVIO CAPANEMA 
acentuou: 

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

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

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

Consoante estatui a CLT serão nulos de pleno direito: 
a) os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 
fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente 
Consolidação" (art. 9°); b) a alteração contratual em prejuízo 
direto ou indireto ao trabalhador (art. 468}, salvo nos casos 
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expressos previstos em lei. Esses casos, que na legislação 
trabalhista infra-constitucional eram raros, foram 
consideravelmente ampliados pela Constituição de 1988, cujo 
art. 7° facultou às convenções coletivas e aos acordos coletivo
deles participam obrigatoriamente os sindicatos dos 
trabalhadores - a estipularem redução do salário contratual 
(inciso VI), compensação ou redução da jornada de trabalho 
(inciso XIII) e ampliação da jornada dos turnos ininterruptos de 
revezamento (inciso XIV). É evidente que essas exceções ao 
regramento geral não podem ser ampliados, razão por que não 
se estendem aos temas tratados nos demais incisos, ainda que 
atinentes a prestações de natureza salarial: salário mínimo, piso 
salarial, 13° salário, adicionais de trabalho insalubre ou perigoso 
etc. 

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

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

"as partes interessadas extinguem obrigações 
litigiosas ou duvidosas. Para que haja transação, é 
imprescindível que: a) duas pessoas, pelo menos, 
estejam vinculadas entre si, por força da relação 
jurídica da qual decorrem direitos e obrigações; b) haja 
incerteza no pertinente a determinado ou determinados 
direitos ou obrigações; c) a dúvida se refira a direitos 
patrimoniais, isto é, direitos incorporados ao patrimônio 
de uma das partes do contrato; c) a controvérsia seja 
extinta mediante concessões recíprocas". ("Instituições 
de Direito do Trabalho", SP, LTr., 223

. ed., Vol.l, pág. 
118). 

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

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

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

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

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

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

a) quando as declarações de vontade emanarem de 
erro substancial que poderia ser percebido por 
pessoal de diligência normal, em face das 
circunstâncias do negócio (art. 138); 

4 



' ' 

b) por QQ!Q, quando este for a sua causa (art. 145), 
considerando-se doloso o silêncio intencional de 
fato ou qualidade que, se conhecido pela outra 
parte, o negócio não se teria realizado (art. 147); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

HOMENAGEM A ARNALDO SüSSEKIND E DÉLIO 
- . ···-· -- - ·- -. --- . - ·- ··- .. ·-·-

MARANHÃO 
- . 
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Antes de tudo, os meus agradecimentos aos promotores 

deste evento em comemoração do aniversário de criação da IT AIPU 

BINACIONAL ao tempo em que se homenageia os juristas ARNALDO 

SÜSSEKIND e DÉLIO MARANHÃO, criadores do ato internacional que 

regula o regime jurídico aplicável aos trabalhadores brasileiros e 

paraguaios, construtores e operadores da Usina de Itaipu. 

Sem dúvida não há aqui dentre nós, participantes deste 

ciclo de conferências, ninguém que desconheça os nossos hotnenageados. 

Figuras ilustres que surgiram no mundo jurídico e no mundo do trabalho, 

na mesma época. Figuras que influenciaram gerações de juristas, de 

advogados, de magistrados, figuras que podemos afirmar com segurança 

criaram o Direito do Trabalho no Brasil. Süssekind quase que 

exclusivamente atuando nos setores jurídico-administrativos de vários 

governos brasileiros, de várias fases da vida política institucional da nossa 

nação, e Délio Maranhão preponderantemente na magistratura e no 

magistério superior. Amigos entre si de toda a vida, parceiros em obras 

jurídicas que até hoje são fontes de consulta de todos que lidam com o 

Direito do Trabalho. Süssekind, de personalidade mais extrovertida, de 

extrema comunicabilidade, como o é até hoje, e aqui está, entre nós, para 

nossa alegria, transbordante de simpatia; Délio Maranhão, mais recatado, 

tnais introvertido. Ambos figuras carismáticas, responsáveis pela formação 

de todos os juslaboralistas desde que surgiram no nosso mundo jurídico até 

os dias de hoje, autênticos representantes e símbolos da história das leis do 

trabalho no Brasil, ambos integram a geração que inventou o Brasil 

tnoderno, e neste ponto a figura de Süssekind avulta. 

« / . 
' 
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É interessante destacar que Süssekind surge como jurista 

de imensa envergadura no Governo Vargas, atua em pleno período 

di tatorial, mais adiante continua figura de proa nos Governos Militares, a 

partir de 1964, especiahnente nos de Castelo Branco e Ernesto Geisel, mas 

sem nunca se contaminar pelo que tais governos tiveram de mais criticável 

- a falta das liberdades detnocráticas. Enquanto a vida política do País 

caminhava, S üssekind atuava naquilo que melhor surgia nesses períodos -

a modernização das normas para reger as relações entre o capital e o 

trabalho, até porque, nesse mesmo período o Brasil dava os passos 

decisivos para se tornar uma economia moderna, para se transferir de uma 

economia eminentemente agrária e se tornar um País industrial. 

Na Assembléia Constituinte, que funcionou de 15 de 

novembro de 1933 até julho de 1934, é que foi apresentada pelo deputado 

Abelardo Marinho a proposta de criação da Justiça do Trabalho. Nesse 

período outra proposição no mesmo sentido foi feita pelo deputado 

Valdemar Falcão, e Prado Kelly incumbiu-se de fundi-las. Portanto, foi a 

Constituição de 1934 que determinou a criação da Justiça do Trabalho. 

Para dar cumprimento àquele mandamento constitucional, 

Vargas e seu ministro do trabalho Agamenon Magalhães nomearam uma 

comissão presidida por Oliveira Viana, que tornaria efetiva a Justiça do 

Trabalho. Encaminhado o projeto ao Congresso, foi distribuído à Comissão 

de Constituição e Justiça, presidida por Valdemar Ferreira, professor de 

direito comercial da USP, que avocou a si o encargo de relatá-lo, sendo 

conhecido o debate público entre o relator do projeto e Oliveira Viana. 

Valdemar Ferreira era contra a idéia de se dotar a 1 ustiça do Trabalho de 

poderes para editar normas para a solução de um conflito coletivo de 

trabalho; enfim era contra o que hoje nós conhecemos como o poder 

normativo da Justiça do Trabalho. Oliveira Viana defendia a tese oposta, 

argumentando não ser possível examinar o projeto à luz de conceitos do 
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direito tradicional. Se o contrato coletivo de trabalho podia criar nonnas 

para as categorias envolvidas no conflito, também as sentenças normativas 

poderiam fazê-lo. As sentenças normativas, como afinal seria consagrado e 

é hoje realidade de todos conhecida, surgem ditadas por um órgão estatal 

quando infrutíferos os esforços para a solução autônoma do conflito de 

trabalho. 

A previsão na Constituição de 1934, portanto, não 

significou desde logo uma realidade. Foi somente por meio de decreto-lei 

de 1939, promulgado por Vargas, em grande festa no campo do Vasco da 

Gama, onde aconteciam as grandes comemorações de 1° de Maio, portanto, 

já em pleno Estado Novo, que a Justiça do Trabalho era efetivamente 

criada, mas cujo início de funcionamento aconteceria em 1941. Eram 

órgãos administrativos - as Juntas de Conciliação e Julgamento, os 

Conselhos Regionais do Trabalho e o Conselho N acionai do Trabalho, 

embriões dos futuros órgãos jurisdicionais trabalhistas de hoje (as Varas do 

Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do 

Trabalho). É nessa fase histórica que as vidas dos nossos homenageados 

começam a se entrelaçar e a participar da criação do Direito do Trabalho e 

da Justiça do Trabalho no Brasil. Süssekind, ainda estudante de direito, era 

nomeado auxiliar de escritório; em seguida foi promovido a assistente 

técnico, tornando-se, em 1940, assistente jurídico, responsável pelos 

pareceres nas avocatórias que subiam do Conselho Nacional do Trabalho 

para o Ministério do Trabalho, cujo titular era Valdemar Falcão. Esses 

pareceres eram examinados por Marcial Dias Pequeno, chefe de gabinete 

do ministro, ou por Max do Rego Monteiro, secretário do ministro. Se 

tinham dúvidas, encaminhavam a Oliveira Viana e se dúvida não houvesse, 

o parecer era apresentado ao ministro para · aprovação. Dessa forma 

Süssekind ia se tornando conhecido, especialmente conhecido do ministro, 

o que determinaria a sua ascensão a cargos e missões mais importantes na 
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estrutura do Minist~io do Trabalho, da Justiça do Trabalho (ainda mn 

órgão administrativd) e no surgimento e consolidação do Direito do 

Trabalho no Brasil. 

É ne~se período que Délio Maranhão ingressa na Justiça do 

Trabalho - em 1941 f' ainda uma justiça administrativa. Süssekind falando 

para Angela de Castro Gomes, Elina Pessanha e Regina de Moraes Morei, 

organizadoras da obra "ARNALDO SÜSSEKIND Um Construtor do 

Direito do Trabalho" sobre as necessidades de criação de muitos quadros e 

de pessoal preparado para aquela instituição que surgia, confessou que mais 

de uma vez meditou sobre isso. Vargas nomeou livremente os juízes e 

procuradores e não Je sabia que fontes ele utilizou para escolher tantos e 

tão bons nomes. Park procuradores da Justiça do Trabalho, dentre outros, 

nomeou Evaristo de :Mores Filho, Geraldo Augusto Faria Batista, DÜrval 

Lacerda, que eram ôo Ministério do Trabalho. Escolheu gente de fora, 

cmno Délio Maranht o, a seu ver, "o maior juiz da Justiça do Trabalho ... e 

que se tivesse chegado ao Supremo Tribunal Federal, teria sido um dos 

melhores juízes do Brasil, porque ele não conhecia só o Direito do 

Trabalho ... ele conheL a tudo: direito adtninistrativo, direito constitucional, 

direito civil...era um craque em processo". E era mesmo muito bom em 

praticamente todos bs ramos da ciência jurídica. Quando fiz o concurso 

para ingresso na magistratura do trabalho, em março de 1968, recordo-me 

que na prova escrita, teórica, de direito civil dissertei sobre Resolução, 

Resilição e Rescisã~ Contratual com base nos ensinamentos de Délio 

Maranhão, expostos no seu insuperável "Direito do Trabalho", cuja 1 a 

edição é de 1966, bbra que escreveu para os seus alunos do curso de 

administração públi<m da Escola Brasileira de Administração Pública da 

Fundação Getúlio V Árgas. Menciona Süssekind que nessa mesma época foi 

nomeado outro expbente do Direito do Trabalho e da magistratura do 

trabalho - Mozart V~ctor Russomano. 
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Dé~if. conti.nuaria na. magistratura do trabal~o até 

aposentar-se como JUIZ do Tnbunal Regional do Trabalho da 1 a Região, em 

outubro de 1969. Enquanto juiz do TRT da 1 a Região, passou longos 

períodos convocado no Tribunal Superior do Trabalho, influenciando 

decisivamente a jurisprudência trabalhista. Nesse período Souza Moura, 

magistrado oriundo, ~orno eu, do TRT da sa Região, foi nomeado ministro 

do TST e passou a integrar a mesma turma de Délio. Revelou-me o quanto 

se preocupava por atuar numa turma da qual participava um magistrado da 

envergadura de Délib, respeitadíssüno por todos os integrantes da Corte. E 

para conhecer as suas posições a respeito dos vários temas do Direito do 

Trabalho adquiriu a /obra "Direito do Trabalho", ficando assün preparado 

para possíveis divergências. 

Ann~ Acker, contemporânea de Délio, também juíza do 

TRT da 1 a Região, diz que ele foi inovador em tudo. Num tempo em que as 

nomeações para o s1rviço público eram, na maioria, feitas por indicação e 

sem concurso, ele se/ opunha ao compadrio. Nunca indicou funcionário que 

não fosse da Casa ~ara exercer cargo em comissão. Relata que, em certa 

ocasião, Délio desistfu de convocação para o TST para reassumir às pressas 

o Tribunal Regional e anular ato de Pires Chaves que, no exercício da 

Presidência, abrira e encerrara, no mesmo dia, inscrições para concurso sem 

qualquer divulgação. E quando Pires Chaves nomeou os dois filhos gêmeos 

de Délio funcionáribs do Tribunal, sem concurso, ele os chamou e lhes 
· I - b · d b/ · sugenu que recusassem a nomeaçao, em ora respeltan o o seu ar 1tno e os 

alertando para o fato de que, como funcionários, receberiam muito mais do 

que a mesada que Jeus vencimentos de juiz permitiam lhes oferecer. Os 

filhos recusaram a nbmeação, mas Délio guardou a mágoa pelo desrespeito 

de que fora vítima. 

En ruanto Délio prosseguia na magistratura trabalhista, 

Süssekind continua a atuando no Ministério do Trabalho. Depois de mn 
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período como procurador regional do trabalho em São Paulo, onde 

trabalhou na instalação da Justiça do Trabalho e conheceu o advogado 

Alexandre Marcondes Filho, que viria a ser nomeado ministro do trabalho, 

dele recebeu o convite para assesssorá-lo no setor do Direito do Trabalho, 

compondo uma equipe que se reportava diretamente ao ministro. Foi nesse 

período que Marcondes Filho, falando das contradições e omissões da 

legislação do trabalho e da previdência, pediu que Süssekind montasse um 

quadro que lhe desse uma visão de conjunto a respeito do assunto. 

Marcondes Filho cogitava de uma consolidação que unificasse tudo o que 

dissesse respeito ao trabalho e à previdência. Ordenou que Süssekind fosse 

anotando os nomes que viriam a compor a comissão encarregada dessa 

missão. Getúlio indicou Segadas Viana, que era procurador do trabalho, 

Marcondes Filho indicou Oscar Saraiva, então consultor jurídico do 

ministério. Joaquim Leonel de Resende, procurador geral, ficou 

encarregado da parte de previdência. Integraram também a comissão 

Bezerra de Freitas e Augusto Rego Monteiro, este diretor-geral do 

Departamento Nacional do Trabalho. Susssekind sugeriu os nomes de 

Dorval Lacerda e de Geraldo Faria Batista e do atuário Lyra Madeira. E por 

indicação de Marcondes Filho, o próprio Süssekind integrou a comissão. 

Logo na primeira reunião, Oscar Saraiva propôs desmembrar a comissão 

em duas: uma cuidando da Consolidação das Leis do Trabalho e outra da 

Previdência, ficando a primeira composta por Rego Monteiro, Oscar 

Saraiva, Segadas Viana, Dorval Lacerda e Süssekind, que se reunia 

inicialmente no gabinete de Oscar Saraiva e por fim na residência de 

Segadas Viana, ou na casa do pai de Süssekind, na rua Farme de Amoedo, 

onde tan1bém residia Süssekind. 

Revela o nosso homenageado que foram inspirados nas 

teses do I Congresso de Direito Social, nos pareceres de Oliveira Viana e 

Oscar Saraiva que se constituíram em jurisprudência administrativa das 
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avocatórias, na Rerum Novarum e nas convenções da OIT. Essas fontes 

materiais não influenciaram a legislação sindical, nem a que deu origem à 

Justiça do Trabalho, explicando que o anteprojeto da CLT, preparado em 

1942, be1n coino o seu texto final, de 1943, terian1 de observar a 

Constituição de 1937, em cuja vigência surgiu a legislação sindical. Todos 

os decretos-lei expedidos entre 1940 e 1942 foram transplantados para a 

CLT. Igualmente o capítulo sobre a Justiça do Trabalho e seu processo. 

Rebate, ainda, a alegação, amplamente divulgada até hoje de que a CLT 

seria cópia da Carta del Lavoro, e alfineta que 99% dos que assim afirmam 

nunca leram o documento de Mussolini. Lembra que a CLT tem 922 artigos 

e a Carta de Mussolini apenas 30 e desses apenas 11 diziam respeito aos 

direitos e à magistratura do trabalho. Confirma que o monopólio da 

representação da categoria pelo sindicato e seus corolários, estatuídos pela 

Carta de 1937, e mantidos pela de 1988, foram, sim, copiados da Carta 

italiana de 1927, lembrando que a unicidade sindical compulsória e o 

registro no órgão público foram implantados dez anos antes, em 1917, na 

União Soviética, princípio que era defendido por Máxime Leroy, em 1913. 

Vargas solicitou a Marcondes Filho que todas as alterações 

· de relevo de que a comissão cogitasse fossem submetidas a ele, 

antecipadamente, o que levou o ministro a determinar que nos futuros 

despachos com o presidente um dos membros da comissão o acompanharia, 

que se incumbiria da exposição a Vargas. Rego Monteiro ficou incumbido 

dos direitos coletivos (convenção coletiva, direito sindical e 

administrativo), cabendo a Süssekind os demais aspectos, o que lhe valeu 

uns seis encontros com Vargas, conforn1e relatou a Angela, Elina e Regina. 

O anteprojeto foi publicado no Diário Oficial em 5 de 

janeiro de 1943. Antes, em 10 de novembro de 1942, Oscar Saraiva foi 

retirado da comissão da CLT, passando a integrar o grupo da Previdência, 

cabendo aos quatro restantes (Rego Monteiro, Segadas, Dorval e 
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Süssekind) o exame das sugestões e a redação do projeto final. 

Na festa do 1° de maio de 1943, no estádio do Vasco da 

Gama, o presidente assinou a CLT, mas a sua publicação só viria a ocorrer 

nos primeiros dias de agosto, isso em razão das reações que suscitou, 

entrando, afinal, em vigor no dia 10 de novembro de 1943, no aniversário 

do Estado Novo. 

Com a queda de Vargas, Süssekind pediu exoneração do 

órgão que então dirigia - o Serviço de Recreação Operária - , saindo de 

férias; ao voltar tomou conhecimento de que seu pedido não fora aceito 

pelo presidente José Linhares, permanecendo ainda nesse órgão nas gestões 

dos ministros Negrão de Lima e Morvan Dias de Figueiredo, ambos 

durante o governo Dutra, só vindo a deixar o Serviço Nacional de 

Recreação Operária na gestão do ministro Honório Monteiro, cujo chefe de 

gabinete foi Cândido de Mota Filho, o qual pediu a saída de Süssekind. 

Retornaria após a eleição de Vargas e na gestão do ministro Danton 

Coêlho, para, afinal, sair na gestão de João Goulart no Ministério do 

Trabalho, que não ficou satisfeito com a atitude de Süssekind de deixar o 

Serac. 

Apesar da sua íntima ligação com o mundo político, 

Süssekind nunca se filiou a nenhum partido político. Por três vezes foi 

convidado a se candidatar a deputado federal e sempre recusou. Sempre se 

considerou vinculado à filosofia social-trabalhista, confessando que o 
\li s 
P~ o atraía, mas o seu pendor pela carreira jurídica o bloqueou para a 

carreira política. Influência paterna, confessa. 

Após a queda de Vargas e a eleição de Dutra, antes que 

entrasse em vigor a Constituição de 1946, o que ocorreria em 18 de 

setetnbro, Délio Maranhão, que continuava magistrado, teve um papel de 

grande relevância na história da Justiça do Trabalho. Juntamente com 

Geraldo Bezerra de Menezes redigiu o Decreto-lei n° 9.797, de 9 de 
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setembro de 1946, adaptando a Justiça do Trabalho àquilo que ela viria a 

ser na Constituição J e 1946. Esse fato, conforme relata Anna Acker, em 

artigo que publicou! na revista do TRT da la Região, em 1996, foi 

mencionado por Dél~o, ao comentar quão pouco ganhavam, à época, os 

juízes do trabalho, 1pontando um lado da sala de seu apartamento, em 

Botafogo, bem maior do que ocupava em 1946, deixou escapar, que foi 

num cantinho assim[ onde tinha sua mesa de trabalho, que redigira, a 

pedido de Bezerra dF Menezes, o texto daquele decreto-lei. Esse mesmo 

episódio é referido por Süssekind, dizendo que em 1946, pouco antes de a 

Constituição ser promulgada, Dutra expediu um decreto-lei que aumentou o 

número de Juntas, as últimas para as quais os titulares foram nomeados sem 

concurso. Esse mesmo decreto-lei, redigido por Bezerra de Menezes e 

Délio, tomou por base a nova Carta Constitucional, já aprovada, mas ainda 

não promulgada; e, para ganhar tempo, regulamentou a transferência da 

Justiça do Trabalho para o Poder Judiciário. Revela Süssekind que essa 

idéia teria sido de Atílio Vivaqua que, após ter sido procurador da Justiça 

do Trabalho, fora deputado constituinte em 1946, eleito pelo PTB do 

Espírito Santo. 

Merece destaque a atuação de Süssekind como Ministro da 

Previdência e do Tr~balho. Conforme reconheceu Castelo Branco, então 

Presidente da República, em discurso proferido em 1° de maio de 1965, em 

Ipatinga, na inaugur'ação da Usiminas, Süssekind conseguiu moralizar a 

P "d" . li/ . ~ d " t " d . t revi encm, que avia se trans1orma o em pas a e 1n eresses 

eleitoreiros. Na sua gestão, deixou de haver déficit de caixa, passando a 

existir superávit. 

No !governo Castelo Branco, Süssekind chegou a ser 

sondado por Geisel, então chefe do gabinete militar, para uma vaga no STF. 

Preferiu ficar no TS~, lugar em que, segundo suas palavras, se sentia um 

peixe dentro d'água para onde fora nomeado em 1965, pelo presidente 
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Castelo Branco e permanecera até pedir aposentadoria em 1972 quando 

ocupava a vice-presidência da Corte. Conforme justificou, sua saída deu-se 

por problemas de saúde. 

Como mencionado, Délio Maranhão atuou no TST por 

muitos anos e chegou a ser indicado por Sobral Pinto para uma vaga como 

ministro titular da nossa Corte. O decreto ficou pronto para ser assinado. JK 

tnandou rasgar, a pedido do líder do governo na Câmara dos Deputados, 

nomeando, então, Starling Soares, recentemente eleito deputado federal 

pelo PSD de Minas. Isso aconteceu para que o suplente de Starling 

assumisse e ficasse como relator do orçamento. 

Temos procurado demonstrar o entrelaçamento das vidas 

dos nossos homenageados. É de todos conhecida a magnífica obra 

Instituições de Direito do Trabalho, escrita a três mãos por Segadas Viana, 

Arnaldo Süssekind e Délio Maranhão, obra de consulta obrigatória por 

advogados e juízes. 

Aposentados, ambos fundaram um escritório de 

consultoria que perdurou até a morte de Délio Maranhão, aos 81 anos de 

idade em 16 de julho de 1996. 

Süssekind participou de todas as Assembléias da OIT de 

1951/1954, 1957/1959, 1964/1965, exceto das ocorridas após sua posse no 

TST, em 1965. 

Em 1969 foi nomeado para a Comissão de Peritos de 

Aplicação de Convenções, a única comissão da OIT que não tinha 

composição tripartite. Seus membros eram juristas eleitos a título pessoal. 

No governo Geisel, Süssekind foi eleito para o Conselho 

de Administração da OIT, indicado pelo grupo da América Latina, em 

1975. Trocou a Comissão de Peritos por esse Conselho. 

Em 1978, quando os Estados Unidos se retiraram da OIT, 

o Brasil se tornou membro permanente do Conselho de Administração 
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desta Organização, graças ao trabalho desenvolvido por Süssekind, 

episódio que considera a sua maior vitória no serviço público. Ao término 

do governo Geisel, desistiu de permanecer no Conselho de Administração, 

segundo sua justificativa, por ter que defender atos do ministro do trabalho, 

Murilo Macedo, que afrontavam sua consciência jurídica. Retornou ao 

convívio dos expertos, como passaratn a se chatnar os peritos. 

Süssekind hoje reconhece a necessidade de modificação da 

legislação que ajudou a criar. Já na época da Constituinte de 1988 se 

posicionou a favor da extinção paulatina do imposto sindical, considerando 

que os fatores que o motivaram estavam superados. O sindicalismo ganhou 

autonomia, tnesmo ao arrepio da lei, e realça, citando Jelineck, que não se 

pode desprezar a força normativa da realidade. Defende, e desde 1986, o 

fim da unicidade sindical. O pressuposto da reformulação era a garantia da 

liberdade sindical sem a qual os interlocutores sociais ou suas organizações 

não poderiam exercer com eficácia a função de complementar os patamares 

de caráter geral estabelecidos na lei. Propõe que se faculte ao sindicato 

instituir, na convenção ou no acordo coletivo, uma quota de solidariedade a 

ser paga pelos associados beneficiados pelo instrumento da negociação, a 

exemplo do que é realidade na Argentina, Colômbia, Espanha, Grécia, 

Reino Unido, Suíça e Turquia. Diz que a Constituição de 1988 aprovou de 

forma diferente, na medida em que foram mantidos a unicidade sindical 

compulsória por categoria e o imposto sindical, além de ter sido instituída 

mna contribuição confederativa. Reconhece que em relação à contribuição 

confederativa tem havido exagero em alguns casos. 

Afirma Sussekind que a idéia de acabar com a Justiça do 

Trabalho nasceu morta, tendo em vista o tamanho do absurdo: juntar a 

Justiça do Trabalho com a Justiça Federal, precisamente as duas justiças 

mais hipertrofiadas. Seria o caos, proclama, pois a união delas significaria 

não andar com processo nenhum, nem contra a União Federal, nem contra 

0:\TIW-JAI.J 10\SaudaçAo a Arnaldo Süssekind e Délk1 Maranhio.dnc 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTICA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

os empregadores, na esfera do trabalho. 

12 

Há um aspecto interessante que quero destacar nesse 

debate sobre a necessidade de modificação da legislação trabalhista, sobre a 

necessidade de sua atualização. No alvorecer do Direito do Trabalho as 

condições laborais eram precárias, os meios de produção eram, de certa 

fonna, rudimentares, e o que é mais importante, os trabalhadores não 

tinham o mesmo nível de desenvolvimento intelectual e técnico que hoje 

têm. Era natural que necessitassem de proteção, proteção que veio por meio 

das suas organizações e pelo ativismo destas, provocando a surgimento de 

normas protetoras, tanto de origem autônoma como heterônoma. 

A partir da globalização, no estágio de desenvolvimento 

intelectual e técnico em que os trabalhadores se encontram, não podem 

mais ser considerados cidadãos bisonhos e desinformados. Não mais 

necessitam de toda aquela proteção ou pelo menos da proteção do mesmo 

grau. Enfim, estão deixando de ser menores socialmente. Isso talvez 

explique, em parte, o decréscimo do movimento associativo como o 

sindicalismo, o que acaba por se refletir nas legislações, que passam a ser 

muito mais de origem autônoma do que heterônoma. Não é por outra razão 

· que países como os Estados Unidos tornaram-se progressivamente 

refratários a uma legislação de ongem estatal que regula as relações 

individuais do trabalho, e mais expressivamente a uma legislação 

autônoma no campo das relações coletivas. O resultado é a tendência para a 

desrcgulatnentação das relações individuais, ainda presente no Inundo, e é 

necessário que o' seja, em razão das profundas desigu~ldades de nível de 

desenvolvimento entre as nações. 

Retornando ao objetivo deste evento e dessa minha 

modestíssima intervenção, digo que Süssekind foi, primordiahnente, um 

promotor, um criador do Direito do Trabalho no âmbito do Executivo, no 

âmbito dos organisrnos internacionais. Délio Maranhão atuou mais no 
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Judiciário - foi O JUIZ do trabalho, como todos reconhecem, como 

proclamam Susssekind e Calheiros Bonfim, e ainda na cátedra, na sala de 

aula. Délio Maranhão foi o professor, e por meio do seu legado intelectual, 

é e sempre será o ~rofessor de todos os juízes do trabalho, de todos os 

advogados, de todos os juristas brasileiros, dada a profundidade de suas 
I . 

lições e que, repita-se, não se limitam apenas ao campo do Direito do 

Trabalho, mas a quase todos os ramos da ciência jurídica. 

Muilo obrigado ARNALDO SÜSSEKIND, muito obrigado 

DÉLIO MARANlli}O. A comunidade jurídica brasileira lhes é muito, 

muito grata! 
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"UM POUCO DA HISTÓRIA DO DIREITO BRASILEIRO DO 
TRABALHO" 

DISCURSO DE SETEMBRO DE 2008 de Arnaldo Süssekind 
(Ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho. Titular 
da Academia Ibero-americana de Derecho del Trabajo y de La 
Seguridad Social) .~ é -r..-7!À~ ~ó~ toL() ~~-

. ~ ol-"\.. -1. ~~6-'-~ ( ~·~ ~ ~~) 

Atendendo à solicitação de uma das renomadas 
desembargadoras que organizaram este evento, procurarei 
referir os principais atos que marcaram a história do Direito do 
Trabalho em nosso País, correlacionados com a minha carreira 
profissional. 

Eu ingressei no Ministério do Trabalho, ainda 
estudante de Direito, em janeiro de 1939, como Auxiliar de 
Escrita do Conselho Nacional do Trabalho (CNT). Um ano 
depois passei a Subsassistente Técnico e em 1940, já 
bacharel, fui nomeado Assistente Jurídico 

O Presidente do Conselho, FRANCISCO BARBOZA 
DE REZENDE, lotou-me então no seu Gabinete, com encargo 
de elaborar parecer nos pedidos de avocatória para o Ministro 
do Trabalho - apelo esdrúxulo que só acabou com a 
instalação da Justiça do Trabalho em 1 o de maio de 1941. 

O Ministro do Trabalho,WALDEMAR FALCÃO 
elogiava, repetidamente,os meus pareceres e,ao ser criada a 
Justiça do Trabalho, propôs ao Presidente GETÚLIO VARGAS 
a minha nomeação para Procurador-Chefe do Tribunal 
Regional da 28 Região, com sede na cidade de São Paulo. 
Nessa ocasião eu tinha apenas 23 anos e foi preciso certa 
audácia,para executar os respectivos encargos,entre os quais 
o de dirigir 9 serviço de Procuradores-Adjuntos mais idosos e 
o de preparar, junto com o Delegado Regional do Trabalho do 

1 



j1.~o R~ie1 tal §e liaeelne oo Estado de São 
Paulo, LUIZ MEZAVILLA, a instalação dos órgãos da ampla 28 

Região, que se estendia àquele Estado, ao Paraná e a Mato 
Grosso. Mas, como proclamou o genial GOETHE, 

"Seja lá o que você saiba fazer, ou sonha que sabe, 
comece a fazê-lo. Existe poder e mágica na audácia". 

Aliás, consoante a advertência de DISRAELI, 

"As relações humanas só melhorarão quando os bons 
tiverem a mesma audácia dos canalhas". 

Antes mesmo da instalação da Justiça do Trabalho, a 
1 o de maio de 1941, fui transferido para CNT, na então Capital 
Federal, como Procurador de 1 a Categoria. 

Pessoalmente, ou em comissões, elaborei inúmeros 
projetos convertidos em leis, dentre os quais destaco: 
Consolidação das Leis do Trabalho = CLT - 1943, salário
enfermidade (1944), contrato de aprendizagem (1952), salário
família (1963), parcelamento do 13° salário (1965), salário
maternidade (1974), relações de trabalho e previdência social 
da binacional ITAIPU (1974 e 1975), novos capítulos da CLT 
sobre férias e segurança e medicina do trabalho (1977), 
trabalhador transferido provisoriamente para o estrangeiro 
(1982). 

Quanto ao parcelamento do 13° salário, LUIZ VIANA 
FI LHO narra o que se passou 

"os ministros responsáveis pela situação financeira e . 
econômica do país, depois de exporem ao Presidente 
o ônus representado pelo 13° salário, que dobrava, 
em dezembro, as folhas de pagamento das empresas, 
obrigando-as a empréstimos bancários com 
repercussão no custo da produção, propuseram que o 
assunto fosse reexaminado ( ... ) 
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Disposto a enfrentar a realidade, ele comunicou a 
SÜSSEKIND: "Sei que essa medida vai criar-lhe 
embaraços na área sindical, pois não é fácil explicá-la 
aos trabalhadores; mas não é possível dobrar os 
encargos salariais dos empregadores no mês de 
dezembro. Se o senhor conseguir uma fórmula que 
substitua o 13° salário sem os inconvenientes 
mencionados, eu a adotarei". 

Nasceu assim o parcelamento daquela gratificação 
em duas quotas iguais, uma em dezembro, outra por 
ocasião das férias do trabalhador se requeridas em 
janeiro, ou entre fevereiro e novembro, a critério do 
empregador. SUSSEKIND descobrira a fórmula 
almejada."("Governo CASTELLO BRANCO, Rio, José 
Olímpio, 1975, pág. 119). 

A minha designação para a Comissão da CLT foi uma 
grande surpresa. O jurista e político paulista ALEXAN ORE 
MARCONDES FILHO era o Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, e tratava dos assuntos do trabalho, previdência, 
indústria, propriedade industrial (marcas e patentes), comércio e 
migração. Para cada um desses setores no MTIC havia um 
assessor e um ou dois auxiliares. Eu era o assessor para as 
questões do trabalho e, porque nessa função me relacionava 
diariamente com o Ministro, ele me designou para a Comissão 
da CLT, incumbindo-me de colocá-lo a par dos trabalhos e 
transmitir aos demais membros as suas ponderações. Também 
o Diretor Geral do DNT, LUIZ AUGUSTO DO REGO 
MONTEIRO, recebera iguais encargos relativamente ao direito 
coletivo do trabalho - organização sindical e negociação 
coletiva. 

Completavam a comissão destinada à legislação do 
trabalho os juristas OSCAR SARAIVA - Consultor Jurídico do 
Ministério, JOSÉ DE SEGADS VIANNA - Diretor da DOAS e o 
Procurador DORVAL LACERDA. Nós elaboramos o anteprojeto 
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e, depois de publicado para sugestões, o projeto final, sem 
prejuízo das nossas funções no Ministério. Muito comumente 
nos reuníamos, à noite, na residência do SEGADAS e na casa 
do meu pai, com quem ainda eu morava. Na fase final, 
SARAIVA foi deslocado para a Comissão da Previdência Social. 

Afigura-se-me conveniente assinalar que o objetivo do 
Ministro MARCONDES, logo autorizado pelo Presidente 
GETÚLIO VARGAS, era o de juntar numa só lei, corrigindo 
algumas normas superadas e certos antagonismos: a) os 
decretos legislativos de 1930 a 1934; b) as leis do Congresso 
Nacional até 1 O de novembro de 1937; c) os decretos-leis do 
período subseqüente. A Consolidação alcançaria as disposições 
concernentes ao Direito do Trabalho e à Previdência Social. 
Todavia, em nossa primeira reunião, OSCAR SARAIVA, em 
nome da Comissão, ressaltou que, as finalidades e princípios 
peculiares aos dois ordenamentos, com a previdência social 
tendendo a ampliar o seu campo de aplicação independente de 
relação de emprego, justificavam a divisão da Comissão 
visando à preparação de duas Consolidações. No que tange à 
Previdência Social, entretanto, somente em 1960 foi aprovada a 
sua Lei Orgânica uniformizando o sistema, para a qual colaborei 
como assessor especial do Senado, juntamente com o 
Procurador GERALDO FARIA BATISTA e o Atuário GASTÃO 
PINTO DE MOURA. 

Desde logo a Comissão da CLT evidenciou que não 
seria possível armar um ordenamento sistematizado sem 
complementar as disposições vigentes. Assim, por exemplo, 
seria indispensável uma introdução com definições e princípios; 
um amplo título sobre o contrato individual de trabalho, 
porquanto a Lei n° 62, de 1935, só tratava da sua rescisão e da 
estabilidade; um capítulo referente a salário, pois só vigorava 
legislação sobre o salário mínimo. Estes são apenas alguns 
exemplos. GETÚLIO autorizou, mas pediu ao Ministro que fosse 
previamente informado das inovações de relevo. 
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Como Assessor-Chefe do Ministro MARCONDES 
FILHO para as questões trabalhistas, ele me levava ao Palácio 
do Catete para explicar as novidades propostas pela Comissão 
da CLT. Numa dessas vezes, GETÚLIO sublinhou que, 

"a seu ver, a complementação do sistema legal 
trabalhista atenderia aos objetivos de justiça social da 
Revolução de 1930, exerceria uma função educativa 
das leis que se antecipavam aos fatos e evitaria que, 
terminada a guerra em curso, eclodissem greves 
talvez violentas, reivindicatórias de novos direitos 
que, certamente, atrasariam a desejada 
industrialização". 

A 1 O de novembro de 1943, data da vigência da CLT, 
o Presidente pediu ao Ministro que me levasse à sua presença, 
pois queria agradecer as explicações que eu lhe transmitira no 
curso da elaboração do projeto. Ao terminar a conversa, pediu 
ao fotógrafo do Palácio que registrasse esse nosso encontro. A 
ampliação dessa foto é a que acaba de ser exposta aqui na 
sede desse prestigioso Tribunal. 

As fontes materiais do texto consolidado foram as 
conclusões do 1° Congresso Brasileiro de Direito Social (São 
Paulo, 1941 ), as convenções da OIT, a encíclica "Rerum 
Novarum" e os pareceres do Consultor Jurídico do Ministério 
OLIVEIRA VIANA e do seu sucessor OSCAR SARAIVA. 
Quanto à infâmia de que copiamos a "Carta de I Lavoro", 
acredito que 99% das pessoas que afirmam, por ignorância ou 
má fé, que a CLT é uma cópia dela, na verdade nunca a reram. 
A Carta de MUSSOLINI possuía apenas 17 itens sobre o 
Direito do Trabalho, consagrando princípios tradicionais Uusto 
salário, adicional de trabalho noturno, repouso semanal, férias 
anuais, indenização por despedida injusta, sucessão 
empresarial, contrato experiência, trabalho a domicílio e poder 
hierárquico do empregador) - instituições estas já adotadas 
em outros países. É certo que a "Carta" consagrava a 
unicidade sindical compulsória por categoria; mas são menos 
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certo é que dez anos antes esse sistema fôra adotado pela 
União Soviética. Trata-se de um princípio de direito sindical, 
bom ou mal, e não de um princípio comunista ou fascista que, 
surpreendentemente foi mantido pela Constituição de 1988 
com disposições similares às da Carta Política de 1937. 

Como acentuou o saudoso e emérito economista 
CELSO FURTADO, para quem "só os economistas imaginam 
que todo problema é estritamente econômico", 

"Nessa fase, a atividade industrial diversificou-se, o 
mercado interno ampliou-se e cresceu 
consideravelmente o número de assalariados. 
Assinale-se que, entre 1949 e 1964, a produção 
industrial brasileira multiplicou-se três vezes e meia, 
diminuindo em 30°/o a importação de produtos 
industrializados" (Rev. L Tr., n° 32, SP, 1968). 

É evidente que a CLT cumpriu papel histórico de 
relevo nas relações de trabalho em nosso país. Mas o mundo 
mudou, sobretudo em conseqüência da globalização da 
economia resultante da evolução tecnológica acelerada, da 
implosão do império soviético e do consenso de Washington. 
Países e empresas procuram reduzir custos para melhorarem 
sua posição no mercado internacional. Na Europa, como 
registrou recente relatório da OIT, a preocupação é aumentar a 
produtividade pela flexibilização de algumas normas aplicadas 
às relações de trabalho, o que tem proporcionado o 
crescimento médio anual de O, 16% da respectiva taxa, até o 
sétimo ano de emprego, quando geralmente termina essa 
melhoria em relação a cada trabalhador. Na América Latina, 
inclusive no Brasil, o caminho preferido tem sido o da redução 
dos direitos trabalhistas. Para os neoliberais mais radicais, 
com o apoio da parte da mídia, o desejável seria a 
desregulamentação, como se fosse possível romper com a 
tradição romano-germânica do nosso Direito. E culpam a CLT 
pelo elevado custo dos encargos sociais, esquecidos, que eles 
correspondem à inadequada incidência na folha de salários 
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das contribuições para o sistema 'S' (SESI, SESC, SENT, 
SENAI, SENAC), o SEBRAI, o INCRA · e o SALÁRIO
EDUCAÇÃO. Não somos contra as referidas entidades, que 
têm prestado bons serviços; mas é preciso encontrar outra 
base de incidência. E, para os que insistem em criticar a "era 
VARGAS', cumpre registrar que os mais elevados encargos 
trabalhistas não foram criados ou adotados pela CLT, nem nos 
governos do político gaúcho. De todas as entidades referidas, 
só o SENAI foi criado por ele. 

As revisões da CLT de 1967 (CASTELLO BRANCO) 
e 1977 (GEISEL), das quais participei, foram oportunas. 
Contudo, a meu ver, a CLT e sua legislação complementar 
ainda carecem de atualização, a fim de que seja permitida, por 
meio da negociação coletiva, flexibilizar a aplicação de normas 
legais acima do nível de proteção irrenunciável, visando à 
implementação de nova tecnologia ou novos métodos de 
trabalho, ao atendimento de peculiaridades regionais, à 
preservação da saúde da empresa e dos respectivos 
empregos. Isso complementaria a ampla flexibilização, 
propositadamente esquecida pelos neoliberais, que já vigora 
no Brasil: liberdade patronal para despedir empregados 
(FGTS), redução salarial por convenção ou acordo coletivo; 
flexibilização das jornadas de trabalho; contrato de trabalho 
provisório com redução de direitos; trabalho a tempo parcial 
etc., etc. Aliás, quanto ao exagerado direito potestativo de 
despedir, afigura-se-me oportuno o acatamento à Convenção 
n° 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 
condiciona a rescisão do contrato de trabalho, pelo 
empregador, a alguns fatores ou causas que a justifiquem. 
Reduziríamos a hipertrofia da Justiça do Trabalho = (2 milhões 
de ações por ano, sendo que 200 mil chegam ao TST). 

A nosso ver, as normas dessa Convenção já 
integram a legislação brasileira, pois a sua denúncia por 
simples aviso ministerial, sem a prévia audiência do Congresso 
Nacional, é inconstitucional. Nas palavras de PONTES DE 
MIRANDA, esse procedimento "é subversivo dos princípios 
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constitucionais"("Comentários à Constituição de 1967", São 
Paulo, 28 edição, V oi. 111, pág. 1 09). 

Senhoras e Senhores. 

O pretendido desmonte dos sistemas legais de 
proteção ao trabalho é um subproduto da face desumana da 
globalização da economia, fundada na prevalência das leis do 
mercado, que incrementou a concorrência comercial entre 
países e entre empresas. Mas é inadmissível que a política 
econômica substitua o direito constitucional como . centro das 
relações humanas e da vida pública. 

Como bem ponderou o renomado internacionalistas 
ERMIDA URIARTE 

"O fato é que o verdadeiro problema do emprego 
não é o Direito do Trabalho nem o sistema de 
relações de trabalho, cuja incidência no emprego é 
muito relativa. O verdadeiro problema é um sistema 
econômico que destrói mais do que gera postos de 
trabalho. A solução não pode ser uma progressiva 
degradação das condições de trabalho, porque seria 
suicida e porque, além disso, nenhum empregador, 
contrata trabalhador de que não precisa, só porque é 
mais barato, e nenhum empregador deixa de 
contratar trabalhador de que precisa, porque é um 
pouco mais caro".("Conferência Internacional sobre 
Flexibilização do Direito do Trabalho - Brasília, 
11.5.2003). 

Acusam a legislação trabalhista da falta de equilíbrio 
no tratamento da relação do capital-trabalho. Mas, como 
asseverou o notá~el e saudoso EDUARDO COUTURE, para 
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corrigir os efeito da desigualdade sócio-econômica é preciso 
criar desigualdades jurídicas. A verdade, como ressaltou 
ANATOLE FRANCE é que todas as idéias nas quais a 
sociedade repousa hoje foram consideradas subversivas antes 
de serem tutelares. 

A globalização impulsionada pela telemática, ao 
contrário d~ transformar o nosso planeta num mundo só, 
evidenciou que entre países globalizantes e países 
globalizados, há uma trágica e insuportável diferença dos 
padrões de vida dos seus habitantes: dois mundos que não se 
completam porque se antagonizam. 

Restaurar o liberalismo contratual de ROUSSEAU na 
esfera das relações de trabalho, importaria em transformar o 
laiser faire da revolução francesa em laisser mourir. 

Convém lembrar aos que pretendem reduzir os 
direitos do trabalhador, a expressiva frase de JOHN 
STEIBECK, 

"Quando uma luz se apaga, fica muito mais 
escuro do que se ela jamais houvesse brilhado". 

Para a maioria das relações humanas, com a 
imprescindível necessidade · de reduzir a hiposuficiência dos 
excluídos, é mister a visão sociológica e jurídica de um mundo 
em transição, para que se harmonize, com sabedoria, o social 
com o econômico, sem menosprezar a força normativa da 
realidade. 

O ser humano não pode viver sem sonhar, sem 
esperar dias melhores. Repitamos, por isso, a sentença 
poética de THIAGO DE MELLO 
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"Fica decretado que a partir deste instante 
haverá girassóis em todas as janelas, 

· que os girassóis terão direito · 
a abrir-se dentro da sombra, 
e que as janelas devem permanecer o dia inteiro 
abertas para o verde onde cresce a esperança." 

E não esqueçamos que em cada um de nós, como 
lembrou VINICIUS DE MORAIS, 

"Resta essa faculdade incoersível de sonhar, 
de transformar a realidade 
dentro dessa incapacidade de aceitá-la 
como ela é". 
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ARNALDO SÜSSEKIND 

Um dos construtores do Direito do Trabalho 

Arnaldo Süssekind teve a mais expressiva presença na 
elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho, foi Ministro do 
Trabalho e Previdência Social no governo Castello Branco e ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho, passando por uma vitoriosa atuação na 
Organização Internacional do Trabalho. Não é sem razão que o prédio 
da Justiça do Trabalho no centro ~o Rio de Janeiro ganhou o nome de 
"Arando Süssekind", numa homenagem a um dos mais importantes 
construtores do Direito do Trabalho no Brasil. 

Ao receber a medalha criada pelo TST para comemorar os 61 
anos da Justiça do Trabalho e 56 anos de sua integração ao Poder 
Judiciário, Süssekind ouviu do ministro Francisco Fausto: "Ele 
remanesce de um grupo que, sob inspiração socialista de Joaquim 
Pimenta, elaborou a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. Além 
disso, não posso esquecer de lembrar que o ministro Arnaldo Süssekind 
é também um patrimônio vivo do Direito do Trabalho brasileiro e da 
America Latina como também do Judiciário trabalhista". 

Em conversa com o professor Léo da Silva Alves, do Grupo 
Consulex, o ministro fala da sua carreira jurídica, da produção da CLT e 
da passagem gloriosa pela OIT, onde teve que renunciar a vaga na 
Comissão de Peritos, sendo convidado para retornar cinco meses 
depois. O resultado dessa conversa é uma aula sobre a história do 
Direito do Trabalho no Brasil. 

Revista Jurídica Consulex- Como começou a sua vida profissional? 

Arnaldo Süssekind - Em janeiro de 1938, passei para o 4° ano da 
Faculdade de Direito do Universidade do Brasil e fui contratado, a 
pedido do meu pai , então Desembargador, para o cargo de Auxiliar de 
Escrita do Conselho Nacional do Trabalho. Um ano depois passei a 
Subassistente Técnico e em 1940, já bacharel, fui nomeado Assistente 
Jurídico. O Presidente do Conselho, Francisco Barboza de Rezende, 
loteou-me então no seu gabinete, com o encargo de elaborar parecer 
nos pedidos de avocatória para o Ministro do Trabalho - apelo 
esdrúxulo que só acabou com a instalação da Justiça do Trabalho em 
1° de maio de 1941. 
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O Ministro 1 do Trabalho, Waldemar Falcão elogiava, 
repetidamente, os meus pareceres e, ao ser criada a Justiça do 
Trabalho, propôs ao Presidente Getúlio Vargas a minha nomeação para 
Procurador-Chefe do Tribunal Regional da 23 Região, com sede na 
cidade de São Paulo. Nessa ocasião eu tinha apenas 23 anos. De 
janeiro a março de 1941 preparei, junto com o Delegado Regional do 
Trabalho, Luiz Mezavilla, a instalação dos órgãos da ampla 23 Região, 
que se estendia aos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. 
Depois, fui designado para substituir um Procurador no CNT, nomeado 
diretor do IPASES, e em 1944 fui promovido a esse cargo. O 
Procurador do TRT da 33 Região, Frota Moreira, foi para o meu lugar 
em São Paulo e ali fez, inclusive, carreira política. 

Consulex - São vários os projetos que se tornaram leis ... 

Arnaldo Süssekind - Pessoalmente, ou em comissões, elaborei 
inúmeros projetos convertidos em leis, dentre os quais destaco: 
Consolidação das Leis do Trabalho= CL T-(1943), Salário:-enfermidade
(1944), Contrato de Aprendizagem - (1952), Salário-família - (1963), 
Parcelamento do 13°- (1965), Salário-maternidade- (1974), Relações 
de Trabalho e Previdência Social da binacionaiiTAIPU- (1974 e 1975), 
novos capítulos da CLT sobre Férias e Segurança e Medicina do 
Trabalho - (1977), Trabalhador transferido - (1977), Trabalhador 
transferido provisoriamente para o estrangeiro - (1982). 

Consulex - O 13° salário foi polêmico? 

Arnaldo Süssekind - Lembro o que conta o Luiz Viana Filho. Ele 
lembra que os Ministros responsáveis pela situação financeira e 
econômica do país, foram ao presidente a República explicar o ônus 
representado pelo 13° salário, que dobrava em dezembro, as folhas de 
pagamentos das empresas, obrigando-as a empréstimos bancários, 
com repercussão no custo da produção. Propuseram que o assunto 
fosse examinado. O Presidente Castello Branco me disse: "Sei que 
essa medida vai criar-lhe embaraços na área sindical, pois não é fácil 
explicá-la aos trabalhadores; mas não possível dobrar os encargos 
salariais dos empregadores no mês de dezembro. Se o senhor 
conseguir uma fórmula que substitua o 13° salário sem os 
inconvenientes mencionados, eu a adotarei". Nasceu assim o 
parcelamento daquela gratificação em duas quotas iguais, uma em 
dezembro, outra por ocasião das férias do trabalhador. 

Consulex- E na área previdenciária? 
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Arnaldo Süssekind - Por não ter parado de estudar, ser autor de 
dezenas de livros e palestrar em inúmeros congressos nacionais e 
internacionais, sou titular da Academia lberoamericana de Derecho Del 
Trabajo e de La Seguridade Social , da Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas, da Academia Nacional de Direito do Trabalho e da Academia 
Brasileira de Previdência e Assistência Social , além de diversos 
institutos e associações nacionais e internacionais. Por conseguinte, 
envolvi-me diretamente com as questões da Previdência. 

Consulex - O senhor participou da criação da CLT. Como se deu o 
envolvimento com esse trabalho? 

Arnaldo Süssekind - A minha designação para a Comissão da CLT foi 
uma grande surpresa. O jurista e político paulista Alexandre Marcondes 
Filho era o Ministro do Trabalho Indústria e Comércio, que tratava dos 
assuntos do Trabalho, Previdência, Indústria, Propriedade Industrial 
(marcas e patentes), Comércio e Migração. Para cada um desses 
setores do MTIC havia um assessor e um ou dois auxiliares. Eu era o 
assessor para as questões do Trabalho e, porque nessa função me 
relacionava diariamente com o Ministro, ele me designou para a 
Comissão da CLT, incumbindo-me de colocá-lo a par dos trabalhos e 
transmitir aos demais membros as suas ponderações. Também o 
Diretor Geral do DNT, Luiz Augusto do Rego Monteiro, recebera iguais 
encargos relativamente ao Direito Coletivo do Trabalho - organização 
sindical e negociação coletiva. 

Completavam a Comissão destinada à Legislação do Trabalho os 
juristas Oscar Saraiva - Consultor Jurídico do Ministério, José de 
Segadas Vianna - Diretos da DOAS e o Procurador Dorval Lacerda. 
Nós elaboramos o anteprojeto e, depois de publicado para sugestões, o 
projeto final , sem prejuízo das nossas funções no Ministério. Muito 
comumente nos reuníamos, à noite, na residência do Segadas e na 
casa do meu pai , com quem ainda eu morava. Na fase final , Saraiva foi 
deslocado para a Comissão da Previdência Social. 

Consulex - A idéia inicial era apenas reunir a legislação avulsa? 

Arnaldo Süssekind - Afigura-se-me conveniente assinalar que o 
objetivo do Ministro Marcondes, logo autorizado pelo Presidente Getúlio 
Vargas, era o de juntar numa só lei, corrigindo algumas normas 
superadas e certos antagonismos: a) os Decretos legislativos de 1930 a 
1934; b) as Leis do Congresso Nacional até 1 O de novembro de 1937; 
c) os Decretos-leis do período subsquente. A Consolidação alcançaria 
as disposições concernentes ao Direito do trabalho e à Previdência 
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Social. Todavia, em 1nossa primeira reunião, Oscar Saraiva, em nome 
da Comissão, ressaltou que as finalidades e princípios peculiares aos 
dois ordenamentos, com a Previdência Social tendendo a ampliar o seu 
campo de aplicação independente de relação de emprego, justificavam 
a divisão da Comissão visando à preparação de duas Consolidações. 
No que tange à Previdência Social, entretanto, somente em 1960 foi 
aprovada a sua Lei Orgânica uniformizando o sistema, para a qual 
colaborei como assessor especial do Senado. 

Desde logo a Comissão da CLT evidenciou que não seria possível 
armar um ordenamento sistematizado sem complementar as 
disposições vigentes. Assim, por exemplo, seria indispensável uma 
introdução com definições e princípios: um amplo título sobre o contrato 
individual de trabalho, porquanto a Lei n° 62, de 1935, só tratava da sua 
rescisão e da estabilidade; um capítulo referente a salário, pois só 
vigorava legislação sobre salário mínimo. Estes são apenas alguns 
exemplos. Getúlio autorizou, mas pediu que fosse previamente 
informado das inovações de relevo. 

Consulex - Quais foram as fontes para a produção da CLT? 

Arnaldo Süssekind - As fontes materiais do texto consolidado foram 
as conclusões do 1 o Congresso Brasileiro de Direito Social (São Paulo, 
1941), as Convenções da OIT, a Encíclica "Rerum Novarum"e os 
pareceres do Consultor Jurídico do Ministério Oliveira Vianna e do seu 
sucessor Oscar Saraiva. 

Consulex - Correu a versão de que a CLT era cópia do modelo 
italiano? 

Arnaldo Süssekind - Quanto à infâmia de que copiamos a "Carta Del 
Lavoro", acedito que 99o/o das pessoas que afirmam, por ignorância, 
que a CLT é uma cópia dela, na verdade nunca a leram. A Carta de 
Mussolini possuía apenas 17 itens sobre Direito do Trabalho, 
consagrando princípios tradicionais (justo salário, adicional de trabalho 
noturno, repouso semanal, férias anuais, indenização por despedida 
injusta, sucessão empresarial, contrato experiência, trabalho a domicílio 
e poder hierárquico do empregador)- instituições estas já adotadas em 
outros países. É certo que a "Carta" consagrava a unicidade sindical 
compulsória por categoria; mas não menos certo é que dez anos antes 
esse sistema fora adotado pela União Soviética. Trata-se de um 
princípio de direito sindical, bom ou mal, e não de um princípio 
comunista ou fascista que, surpreendentemente, foi mantido pela 
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Constituição de 1988 com disposições similares às da Carta Política de 
1937. 

Consulex - Esse trabalho foi um marco na sua vida ... 

Arnaldo Süssekind - A CLT representou - e ainda representa - um 
dos mais importantes títulos da minha vida profissional, que concorreu, 
sem dúvida, pra que eu decolasse exitosamente no mundo do Direito. 
Para o Brasil, ela ampliou e consagrou direitos fundamentais do 
trabalhador e concorreu para o sucesso da industrialização do país. 

Consulex - O senhor lembra das reações do Presidente Getúlio 
Vargas? 

Arnaldo Süssekind - Numa das vezes que acompanhei o Ministro 
Marcondes Filho para explicar ao Presidente certas inovações que se 
pretendia inserir no anteprojeto, Getúlio sublinhou que, a seu ver, a 
complementação do sistema legal trabalhista atenderia aos objetivos de 
justiça social da Revolução de 1930, exerceria uma função educativa 
das leis que se antecipam aos fatos e evitaria que, terminada a guerra 
em curso, eclodissem greves talvez violentas, reivindicatórias de novos 
direitos que, certamente, atrasariam a desejada industrialização. Nessa 
oportunidade Marcondes lembrou que, para a consecução desse 
objetivo, no mesmo período, Getúlio criaria a Companhia Vale do Rio 
Doce, para extrair o ferro, a Companhia Siderúrgica Nacional, para 
transformá-lo em aço; o SENAI, para profissionalizar os jovens na 
atividade industrial; e, no mesmo contexto, estava promovendo a 
uniformização e ampliação dos direitos trabalhistas para evitar 
reivindicações perturbadoras das relações de trabalho. 

Consulex- A CLT até hoje é festejada. 

Arnaldo Süssekind - Lembro que nas comemorações do 25° 
aniversário da CLT, o saudoso mestre Orlando Gomes, adversário 
confesso de Vargas, reconheceu que a Consolidação das Leis do 
Trabalho deu generoso passo para a integração dos trabalhadores no 
círculo dos direitos fundamentais do homem, sem o qual nenhuma 
civilização é digna desse nome, conforme está documentado na Revista 
LTr, n° 32, SP, 1968, pág. 660. E o emérito economista Celso Furtado 
acentuou que, nessa fase, a atividade industrial diversificou-se, o 
mercado interno ampliou-se e cresceu consideravelmente o número de 
assalariados. Assinale-se que, entre 1949 e 1964, a produção industrial 
brasileira multiplicou-se três vezes e meia, diminuindo em 30°/o a 
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importação de produtos industrializados. Isso também está escrito na 
Revista L Tr. São registros para a história. 

Consulex - Qual é a sua posição em relação às queixas de que a CLT 
engessa as relações de trabalho e onera a produção? 

Arnaldo Süssekind - Na Europa, como registrou recente relatório da 
OIT, a preocupação é aumentar a produtividade pela flexibilização de 
algumas normas aplicadas às relações de trabalho, o que tem 
proporcionado o crescimento médio anual de O, 16°/o da respectiva taxa, 
até o sétimo ano de emprego, quando então estaciona em relação a 
cada trabalhador. Na América Latina, inclusive no Brasil , o caminho 
preferido é o da redução dos direitos trabalhistas. Para os neoliberais 
mais radicais, com o apoio de parte da mídia, o desejável seria a 
desregulamentação, como se fosse possível romper com a tradição 
romano-germânica do nosso Direito. E culpam a CLT pelo elevado 
custo dos encargos sociais, esquecidos, por ignorância ou má-fé, que 
eles correspondem à inadequada incidência na folha de salários das 
contribuições para o sistema "S" (SESI , SESC, SENAT, SENAI , 
SENAC), o SEBRAÍ, o INCRA e o SALÁRIO-EDUCAÇÃO. Não somos 
contra as referidas entidades, que têm prestado bons serviços; mas é 
preciso encontrar outra base de incidência. E, para os que insistem em 
criticar a "Era Vargas", cumpre registrar que os mais elevados encargos 
trabalhistas não foram criados ou adotados pela CLT, nem nos 
governos do político gaúcho. De todas as entidades referidas, só o 
SENAI foi criado por ele. 

Consulex - Como foi a sua participação nas revisões do texto? 

Arando Süssekind - As revistas da CLT de 1967 (CASTELLO 
BRANCO) e 1977 (GEISEL) das quais participei forma oportunas. 
Contudo, a meu ver, a CLT e sua legislação complementar ainda 
carecem de atualização, a fim de que seja permitida, por meio da 
negociação coletiva, flexibilizar a aplicação de normas legais acima do 
nível de proteção irrenunciável, visando à implementação de nova 
tecnologia ou novos métodos de trabalho, ao atendimento de 
peculiariedades regionais, à preservação da saúde da empresa e dos 
respectivos empregos. Isso complementam a ampla flexibilização, 
propositadamente esquecida pelos neoliberais, que já vigora no Brasil: 
liberdade patronal para despedir empregados (FGTS), redução salarial 
por convenção ou acordo coletivo; flexibilização das jornadas de 
trabalho; contrato de trabalho provisório com redução de direitos; 
trabalho a tempo parcial etc. etc. Aliás, quanto ao exagerado direito 
potestativo de despedir, afigura-me oportuno o acatamento à 
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Convenção n° 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 
condiciona a rescisão do contrato de trabalho, pelo empregador, a 
alguns fatores ou causas que a justifiquem. Reduziríamos a hipertrofia 
da Justiça do Trabalho, que hoje tem dois milhões de ações por ano, 
sendo que 200 mil chegam ao TST. 

Consulex - Como foi a sua experiência na Organização Internacional 
do Trabalho (OIT)? 

Arnaldo Süssekind - A Conferência Geral da OIT, que se realiza 
anualmente em Genebra, além de outras atribuições, adota as 
Convenções e Recomendações Internacionais do Trabalho. Dela 
participam dois Delegados Governamentais, um Patronal e um Operário 
de cada Estado-membro, além de Conselheiros técnicos. Getúlio me 
designou Conselheiro das Delegações de 1951, 1952, 1953 e 1954; e, 
como sempre fui muito responsável e nunca me omiti na discussão dos 
temas, acabei sendo designado para mais treze Conferências, sendo 
nove delas como Delegado e duas como Chefe de Delegação. De 1970 
a 1975 fui eleito pelo Conselho de Administração da OIT, como jurista 
independente, para a Comissão de Peritos na Aplicação de 
Convenções e Recomendações, mandato que voltei a exercer, de 1982 
a 1990, depois de representar o Brasil no citado Conselho da entidade. 
Nesse órgão, que é a Diretoria Colegiada da OIT, obtive a maior vitória 
da minha vida pública: em 1978 os Estados Unidos, que exerciam um 
dos dez cargos permanentes do Conselho (não eletivos) retirou-se da 
Organização. Depois de intensa batalha jurídica, consegui que o 
Conselho designasse o Brasil para o seu lugar. Em 1980, o país norte
americano retornou à OIT e ao citado lugar de Membro Permanente; e, 
depois de três dias de discussão, quando impugnei o laudo estatístico 
que alterara o peso dos elementos computados para deslocar o Brasil 
para o 11° colocado, o nosso país foi mantido na categoria de Membro 
Permanente, onde se encontra até hoje. 

Consulex - Mas o senhor renunciou ao mandato? Por que? 

Arnaldo Süssekind - Em 1981, com o coração sangrando, tive de 
renunciar ao meu mandato no Conselho. E que, como representante do 
Governo brasileiro, tinha de defendê-lo na reclamação apresentada pela 
Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres (CIOSL), 
em razão das intervenções determinadas pelo Ministro Murilo Macedo 
em alguns sindicados do ABC paulista. Para tal mister, entretanto, teria 
de contrariar os meus votos na Comissão de Peritos, onde atuei como 
jurista independente. Essa renúncia teve grande repercussão no seio da 
OIT, o que levou o seu Diretor Geral, Francis Blanchard, a convidar-me, 
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cinco meses depois, para retornar à Comissão de Peritos, como 
membro independente. Na publicação, agora distribuída, sobre a 
história dessa importante Comissão, verifica-se que fui o único jurista 
que voltou a integrá-la depois de um período de afastamento. 

Consulex -A propósito, como foi criada a OIT? 

Arnaldo Süssekind -
A OIT foi criada em 1919 pelo Tratado Versailles para universalizar os 
princípios nele consagrados. E o seu desempenho foi tão auspicioso 
que, após a guerra de 1939 - 1945, foi o único organismo internacional 
que, tendo pertencido à extinta Liga das Nações, passou a integrar a 
família das Nações Unidas. 

Depois que aprofundou o abismo entre os Estados plenamente 
desenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento e os subdesenvolvidos, 
a Conferência passou a aprovar Convenções de princípios, salvo em se 
tratando de direitos humanos fundamentais, como o trabalho forçado, 
liberdade sindical , discriminação no emprego, idade mínimo para o 
trabalho etc. E ampliou os programas de cooperação técnica visando, 
principalmente, ao acatamento a esses direitos. Atualmente a OIT tem 
dado ênfase à implantação de trabalho decente e à abolição das piores 
formas de trabalho infantil. 

Consulex - Qual é a sua avaliação das relações de trabalho nos dias 
atuais? 

Arnaldo Süssekind - O pretendido desmonte dos sistemas legais de 
proteção ao trabalho é um subproduto da face desumana da 
globalização da economia, fundada na prevalência das leis do mercado, 
que incrementou a concorrência comercial entre países e entre 
empresas. Mas, é inadmissível que, por esse aspecto da política 
econômica substitua o Direito Constitucional como centro das relações 
humanas e da vida pública. 

O renomado internacionalista Ermida Uriarte, na Conferência 
Internacional sobre Flexibilização do Direito do Trabalho, ocorrido em 
Brasília em 2003, disse que o verdadeiro problema do emprego não é o 
Direito do Trabalho nem o sistema de relações de trabalho, cuja 
incidência no emprego é muito relativa. O verdadeiro problema é um 
sistema econômico que destrói mais do que gera postos de trabalho. A 
solução - disse ele - não pode ser uma progressiva degradação das 
condições de trabalho, porque seria suicida e porque, além disso, 
nenhum empregador contrata trabalhador de que não precisa, só 
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porque é mais barato, e nenhum empregador deixa de contratar 
trabalhador de que precisa, porque é um pouco mais caro. 

Para que os pretendem reduzir os direitos do trabalhador, convém 
recordar, com John Steinberg, que "quando uma luz se apaga, fica 
muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado". 

"Ao examinar o anteprojeto da CLT, Getúlio sublinhou que, a seu 
ver, a complementação do sistema legal trabalhista atenderia aos 
objetivos de justiça social da Revolução de 1930, exerceria uma 
função educativa das leis que se antecipam aos fatos e evitaria 
que, terminada a guerra em curso, eclodissem greves 
Talvez violentas, reivindicações de novos direitos que, 
certamente, atrasariam a desejada industrialização". 

"A meu ver, a CLT e a sua legislação complementar ainda carecem 
de atualização, a fim de que seja permitida, por meio da negociação 
coletiva, flexibilizar a aplicação de normas legais acima do nível de 
proteção irrenunciável, visando à implementação de nova tecnologia ou 
novos métodos de trabalho, ao atendimento de peculiaridades 
regionais, à preservação da saúde da empresa e dos respectivos 
empregos". 
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