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RESUMO

Esta pesquisa tem como proposta a investigação de alguns mitos, chamados de 
“discursos de poder”, insculpidos no direito do trabalho para, a partir de suas 
desconstruções, possibilitar novas reflexões que se relacionem às reformas sindical e 
trabalhista em curso no país.

Para tanto, estuda o discurso da doação das leis trabalhistas, a questão da 
ambivalência do direito do trabalho, o mito da rigidez desta disciplina jurídica e o 
ideário propagado de que a Consolidação das Leis do Trabalho é reprodução total da 
Carta del Lavoro italiana de 1927.

Haja vista o novo cenário político instaurado no Brasil em 2003, com o governo 
Lula e o esgotamento do neoliberalismo, é possível perceber com otimismo os debates 
no Fórum Nacional do Trabalho que visam a reforma do sistema de relações de 
trabalho, não obstante se saiba que não somente as posições dos trabalhadores 
prevalecerão.

Os debates para a reforma não devem, contudo, deixar de reconhecer: a) o 
ativismo dos trabalhadores durante a formação das leis que regulamentam as relações 
de trabalho; b) o direito do trabalho como disciplina inserida no sistema capitalista de 
produção; c) a já existente, há décadas, flexibilidade das leis trabalhistas; d) o fato de 
que a CLT, embora tenha sido um instrumento de controle do movimento organizado 
dos trabalhadores, significou também uma grande conquista deles diante de suas 
reivindicações por melhores condições de trabalho,

A partir da desconstrução de discursos tidos como verdades absolutas do 
Direito do Trabalho, possibilita-se novas discussões no sentido de recriar esta 
disciplina jurídica.
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ABSTRACT

This research proposes the investigation of some myths inscribed in the labor 
law field, and called “discourses of power”, in order to allow through their 
deconstruction new reflections related to the syndicate and labor reforms currently in 
progress in Brazil.

In order to do so, this research studies the labor law donation discourse, the 
matter of ambivalence in the labor law field, the myth of rigidness of this juridical 
discipline and the propagated idea that the Brazilian Labor Laws (Consolidação das 
Leis do Trabalho) are a full reproduction of the Carta del Lavoro, Italy, 1927.

Considering the new political scenario that was established in Brazil in 2003 
and the weakening of neoliberalism it is possible to observe with optimism the debates 
occurring in the National Labor Forum, which aim at the reformation of labor 
relations, although it is common knowledge that not only the worker’s positions will 
prevail.

However, debates for these reforms must acknowledge: a) the activism of 
workers during the establishment of laws that regulate labor relations; b) the labor law 
field as a discipline that is inserted in the capitalist production system; c) the flexibility 
of labor laws, which has already existed for decades; d) the fact that although the 
Brazilian Labor Laws (CLT) have been used as a control instrument of workers’ 
organized movements, they also meant a big conquest with respect to workers claims 
for better working conditions.

From the deconstruction of discourses considered as absolute truths in the labor 
law field, new discussions are possible towards the re-creation of this juridical 
discipline.



RESUMEN

Esta pesquisa tiene como propuesta la investigación de algunos mitos, llamados 
de “discursos de poder”, inseridos en el derecho del trabajo para, a partir de sus 
desconstrucciones, posibilitar nuevas reflexiones que se relacionen a las reformas 
sindical y laborai en curso en el país.

Para tanto, estudia el discurso de la donación de las leyes laborales, la cuestión 
de la ambivalencia del derecho del trabajo, el mito de la rigidez de esta disciplina 
jurídica y el ideario propagado de que la Consolidación de las Leyes del Trabajo es 
reproducción total de la Carta del Lavoro italiana de 1927.

Llevando en cuenta el nuevo escenario político instaurado en Brasil en 2003, 
con el gobierno Lula y el agotamiento dei neoliberalismo, es posible percibir con 
optimismo los debates en el Forum Nacional del Trabajo que visan la reforma del 
sistema de relaciones del trabajo, no obstante se sepa que no prevalecerán solamente 
las posiciones de los trabajadores.

Los debates para la reforma no deben, con todo, dejar de reconocer: a) el 
activismo de los trabajadores durante la formación de las leyes que reglamentan las 
relaciones de trabajo; b) el derecho del trabajo como disciplina inserida en el sistema 
capitalista de producción; c) la ya existente, hace décadas, flexibilidad de las leyes 
laborales; d) el hecho de que la CLT, aunque haya sido un instrumento de control do 
movimiento organizado de los trabajadores, significo también una gran conquista de 
ellos delante de sus reivindicaciones por mejores condiciones de trabajo.

A partir de la desconstrucción de discursos considerados como verdades 
absolutas del Derecho del Trabajo, se posibilitan nuevas discusiones en el sentido de 
recrear esta disciplina jurídica.
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INTRODUÇÃO

O projeto da presente pesquisa nasceu num momento político e econômico 

bastante complicado para os trabalhadores brasileiros, ano de 2001, quando a 

possibilidade de íefoímâ dâ Consolidação dãS LêiS dò Trâbãlhõ Significaria ufflã 

exacerbação do processo social de precaiização das relações de trabalho.

Vivia-se sob uma política neoliberal que, mesmo mostrando-se esgotada em 

vários países da América Latina, como o Chile e a Argentina, continuava sendo 

aplicada no Brasil, com privatizações, minimização das funções sociais do Estado e 

especialmente, desregulamentações no âmbito jurídico-trabalhista em detrimento 

dos trabalhadores.

Surgiu a preocupação, naquele momento, de comprovar o quanto a CLT seria 

importante para a garantia de direitos mínimos ante o processo devastador do 

neoliberalismo. Fundamental demonstrar quão ativos foram os trabalhadores na 

construção de seus direitos, salientando ao mesmo tempo o valor da legislação 

trabalhista.

Para isso, contudo, seria preciso questionar várias ideologias formadoras da 

disciplina jurídica, como a da doação e a da rigidez do texto consolidado. Isso 

porque tais discursos justificavam alterações no direito trabalhista sob a alegação de 

se prescindir cada vez menos das normas minimamente protetivas à dignidade 

humana.

Felizmente, a conjuntura política e econômica no Brasil já não é mais a 

mesma, não obstante o péssimo legado deixado pelo governo FHC, de acirramento 

das diferenças sociais, com grande miséria, e de intenso desemprego. Diante deste 

cenário político recente, a presente pesquisa adquiriu novo contorno.
Assim, manteve o objetivo de investigar ideologias inseridas no direito do 

trabalho, agora com a nomenclatura de “discursos de poder”, desconstruindo as suas 
principais premissas e enfatizando a importância da legislação trabalhista, mas
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entendendo que este momento histórico é propício às reformas, e que devem ocorrer 

para o fortalecimento do movimento organizado dos trabalhadores.

As incursões na história no direito do trabalho, percebido a contrapelo,[ 
levantando idéias tidas como verdades absolutas e questionando-as, atualmente são 

importantes porque se está diante de uma reforma sindical e trabalhista, o que 

requer uma reflexão mais acurada sobre as relações entre patrões e trabalhadores, a 

fim de que tais axiomas não sejam reproduzidos como absolutos na construção de 

uma nova disciplina juslaboral.

Em termos metodológicos, o trabalho organiza-se em seis capítulos, além da 

introdução. Os quatro primeiros analisam mitos confoimadores do direito 

trabalhista e os dois últimos avançam no sentido de se pensar concretamente sobre a 

reforma sindical e trabalhista em andamento.

O primeiro capítulo investiga o “discurso de poder” que preconiza a idéia de 

“doação” da legislação trabalhista, pressupondo submissão e passividade do 

movimento operário na sua formação. As leis trabalhistas teriam sido oferecidas de 

presente, por mera simpatia de Getúlio Vargas ao movimento operário, num 

contexto de grande paz social. Será analisado que tal princípio é uma falácia, haja 

vista a formação das organizações dos trabalhadores reivindicando melhores 

condições de vida e trabalho, desde o início do século XX.

O segundo capítulo aborda o ideário de que o direito do trabalho tem sua 

construção histórica fundado somente sobre interesses do trabalhador, de que é 

protetivo ao hipossuficiente e lesivo ao empregador. Este “mito” justifica a 

premissa de que os direitos trabalhistas são arcaicos e portanto devem ser 

flexibilizados. Inserido no mito anterior, está o mito de que a Justiça do Trabalho 

julga preponderantemente a favor dos trabalhadores. Neste passo, é possível, por 

meio de amostra de alguns casos, desconstruir tal idéia, analisando o poder punitivo 

do empregador em detrimento da dignidade humana do obreiro. Neste sentido, 

estar-se-á analisando o caráter “ambivalente” da disciplina jurídica, que é Direito 

Capitalista do Trabalho. Ou seja: ele traça direitos dos trabalhadores, procurando

1 Walter Benjamin, em suas Teses sobre a História, argumenta que é preciso “escovar a história a 
contrapelo”. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas, p. 222.



12

equacionar o desequilíbrio na relação contratual, pois as partes são desiguais mas, 

ao mesmo tempo, serve ao Estado e aos empregadores, na medida em que estes 

passam a ter os limites destes “direitos”, e garantias perante o sistema.

Na seqüência, o terceiro capítulo estuda o caráter atribuído à CLT de ser um 

texto extremamente rígido, além de exageradamente protecionista ao trabalhador, 

impossibilitando livre negociação entre trabalhadores e patrões. Será abordado que 

o axioma é equivocado haja vista as inúmeras flexibilizações e desregulamentações 

já sofridas pela íegislação trabalhista, e que se ampliaram com a política neoíiberal 

no Brasil.

No quarto capítulo, analisa-se outro discurso mítico, o de que a legislação 

trabalhista brasileira tem origem fascista. Especificamente, que a CLT é cópia da 

Carta dei Lavoro de 1927, sendo portanto uma legislação incompatível com nosso 

atual e moderno regime democrático. Ver-se-á que isto é parcialmente verdadeiro. 

As normas de proteção individual do trabalho inseridas na CLT tiveram elaboração 

fundamentada na Organização Internacional do Trabalho.
O quinto capítulo aborda o atual contexto político e econômico, 

especificamente no Brasil, onde o neoliberalismo já não tem área de aplicação. Até 

porque desde o início deste século XXI vem mostrando sinais de esgotamento. 

Abre-se nesta parte da pesquisa perspectiva positiva para as mudanças necessárias 

na legislação trabalhista, em relação ao direito sindical. Ou seja, o novo cenário 

político possibilita o debate democrático sobre as relações de trabalho e a 

necessidade de sua reforma.
Finalmente o sexto e último capítulo estuda a temática da reforma sindical e 

trabalhista. Analisa a importância dos sindicatos e a opção em se proceder 

primeiramente à reforma na legislação sindical, visando ao fortalecimento do 

movimento organizado dos trabalhadores. Faz perceber também a postura da CUT, 
maior central sindical, representante dos trabalhadores no país, e a estrutura do 

Fórum Nacional do Trabalho. No último tópico, abordam-se dois grupos do Fórum, 
os que mais têm relação com a presente pesquisa, o da organização sindical e o da
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legislação trabalhista. Observa-se também o processamento na reforma destes dois 

grupos até dezembro de 2003, quando a pesquisa já estava se encerrando.

Para este estudo, procurou-se entender que existem discursos oficiais, que 

erigiram e erigem “mitos” ou “ideologias”, aqui chamadas de “discursos de poder”

no direito trabalhista. Assim se poderão abrir caminhos para um repensar desta

disciplina jurídica.
E, por que não utilizar o termo “ideologia” para expressar o conjunto dessas 

idéias propagadas e que aqui serão desconstruídas?

No seu clássico conceito marxista, “função ideológica” tem como significado 

função de ocultamente da realidade, utilizado, pelas classes dominantes, para 

proteger melhor determinados interesses. Conforme explica Marilena CHAUÍ,

“a ideologia simplesmente cristaliza em ‘verdades’ a visão 

invertida do reaí. Seu papel é tázer com que no lugar dos 

dominantes apareçam idéias ‘verdadeiras’. Seu papel também é o 

dé fazer còm quê õs homens creiam quê tais idéias reprêsontam 

efetivamente a realidade. E enfim, também é seu papel fazer com

que os homens creiam que essas idéias são autônomas (não

dependem de ninguém) e que representam realidades autônomas
2(não foram feitas por ninguém)”.

Ou seja, nesta linha de raciocínio, mm das funções da ideologia é a de 

substituir na mente dos sujeitos, a realidade por abstrações, tomando naturais as 

explicações aparentes, e conservando inalterada a ordem social e econômica 

dominante.3

2 CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia, p. 87.
3 Marilena Chauí, na obra supracitada, ainda explica que “a ideologia é uma ilusão, necessária à dominação 
de classe.(,,.)Por ilusão devemos entender: abstração e inversão. Abstração é o conhecimento de uma 
realidade tal como se oferece à nossa experiência imediata, como algo dado, feito e acabado que apenas 
classificamos, ordenamos e sistematizamos, sem nunca indagar como tal realidade foi conereiamente 
produzida. (,..)Inversão é tomar o resultado de um processo como se fosse seu começo, (...), o determinado 
pelo determinante”, p. 104.
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Reitera COELHO, que “o resultado desse processo é a alienação da 

sociedade, cujos membros não se dão conta do modo como são manipulados e do 

papel que verdadeiramente lhes cabe no processo social”.4

Desta forma, a ideologia aparece como uma expressão negativa porque 

compreende uma distorção errada ou ocultamente das contradições sociais. E 

havendo tal disfarce, auxilia na sua reprodução, servindo assim aos interesses da 

classe política e economicamente mais forte.

O uso da expressão “ideologia” é preterido nesta pesquisa porque é um 

conceito relativo.5 Segue-se a perspectiva de Célio WALDRAFF quando pondera 

que a noção tradicional do marxismo “cai por teira”, se se pensa que toda a 

interpretação é eivada por algum tipo de “ideologia”, no sentido de visão pessoal da 

realidade.6 Neste caso, o conceito de “verdade absoluta” ficaria ameaçado.

Sobre este terna, Michel LÕWY, sustentando a tese de que existem várias 

ideologias ou “visões sociais de mundo”, elucida que são produtos sociais:

“Todas elas têm que ser analisadas em sua historicidade, no seu 

desenvolvimento histórico, na sua transformação histórica. 

Portanto essas ideologias ou utopias, ou visões de mundo têm que 

ser dèsmitifícâdãs nã suã pretensão dê uma vãlidãdè âbsòlutã. Uma 

vez que não existem princípios eternos, nem verdades absolutas,

todas as teorias, doutrinas e interpretações de realidade, têm que
7ser vistas na sua limitação histórica.”

Pensando assim, procura-se, nesta pesquisa, â crítica deste cõiiceitò dê 

ideologia, haja vista que se entende, como Adalberto PARANHOS, que ele não

4 COELHO, Luiz Fernando. O pensamento crítico no Direito, p. 73.
 ̂O conceito não é nada pacífico na doutrina. Michael LÕWY, explicando como sua complexidade, descreve 

o entendimento que fazem dele diversos autores. Em Marx, uni conceito crítico, de ilusão, consciência 
deformada da realidade que ocorre por meio da ideologia dominante: as idéias das classes dominantes são as 
ideologias dominantes na sociedade. Em Lenin, a ideologia é tida “como qualquer concepção da realidade 
social ou política, vinculada aos interesses de certas classes sociais”. Em Mannheim, ideologia “é o conjunto 
das concepções, idéias, representações, teorias, que se orientam para a estabilização, ou legitimação, ou 
reprodução, da ordem estabelecida. São todas aquelas doutrinas que têm um certo caráter conservador 

LÕWY, Michael. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista, p.12-13.
6 WALDRAFF, Célio Horst. Direito adquirido e (in) segurança jurídica, p. 194-195.
7 LÕWY, Michael Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista, p. 15.
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deve necessariamente ser identificado com as clássicas noções de “falsa 

consciência” e “inversão da realidade” pois tais noções podem desempenhar papel 

revolucionário na medida em que são áreas de permanentes disputas.8
Adota-se nesta pesquisa Michel FOUCAULT, segundo quem nas relações de 

micro-poderes não existem ideologias, mas tão somente discursos vinculados a 

práticas de sujeição. O autor se afasta da tradição marxista que entende o conceito 

de ideologia sempre como algo ligado a um domínio de classe.

E como os axiomas investigados na pesquisa, a serem desconstruídos, não 

têm origem necessariamente no poder soberano estatal, mas permeiam todas as 

relações entre os indivíduos, sendo por eles reproduzidas, cabe melhor o conceito 

de “discurso de poder”.

Além disso, na concepção tradicional, a ideologia estaria sempre em 

oposição a alguma coisa que seria “falsa” e, explica Michel FOUCAULT que “o 

problema não é de se fazer a partilha entre o que num discurso releva da 

cientificidade e da verdade e o que relevaria de outra coisa; mas de ver 

historicamente como se produzem efeitos de verdade no interior de discursos que 

não são em si nem verdadeiros nem falsos”.9

Ou seja, o que existe são “discursos de poder”, que não são idéias falsas mas, 

“falas” que funcionam, que têm eficácia de verdade.

Assim, “discursos poderosos” transformam idéias em verdades, porque 

realmente são tidos como verdades para aqueles que os sustentam, 

independentemente se tenham origem no Estado, ou tenham origem em nível 

microfísico, nas relações entre os sujeitos. Tais “falas” têm espaço e são temporais, 

mas não impedem seu questionamento, e o surgimento de “outras falas” 

contrapostas. A diferença entre elas é que as primeiras tomam-se oficiais.
Para FOUCAULT, o “poder” simboliza uma relação de forças, que se exerce 

e que se efetua, gerando ao mesmo tempo capacidade de resistência. Resistência 

aqui entendida como capacidade de todo sujeito de reagir de modo presente ou

8 PAR ANHOS, Adalberto. O roubo da fala: origens da ideologia do trabalhismo no Brasil, p. 12.
9 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder, p. 07.
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virtual, de opor uma força em sentido contrário à ação que se exerce sobre ele. 
Nesta questão,

“qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede de 

poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a que ninguém 

pode escapar: ele está sempre presente e se exerce como uma 

multiplicidade de relações de forças. E como onde há poder há 

resistência, não existe propriamente o lugar da resistência, mas 

pontos móveis e transitórios que também se distribuem por toda a 

estrutura social”.1 u

O poder é exercido em níveis variados, em pontos diferentes da rede social, 

não se encontrando somente no aparelho estatal, mas ultrapassando-o e 

complementando-o.

Ào mesmo tempo, para o mesmo autor11, ao verdadeiro se atribuem efeitos 

específicos de poder. A verdade, para ele, não existe fora do poder, é produzida 

graças a coerções.

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral5 de verdade: 

isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 

mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 
falsos, a maneira como se sancionam uns e outros; as técnicas e os procedimentos 

que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro.

Neste aspecto, os discursos de poder têm função de dar aos homens utilidade 

econômica máxima, diminuindo sua capacidade de luta, neutralizando sua 

capacidade de revolta e tomando-os resignados politicamente.

A* proposta apontada na pesquisa vai ao encontro da história do direito do 

trabalho para, a partir da desconstrução de algumas de suas premissas, abrir a 

possibilidade de novos olhares sobre o presente, instigando à reflexão sobre as 
reformas sindical e trabalhista em curso. Como bem explica Ana Maria

J° FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder, p. XIV.
n Idem, ibidem, p. 12.
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BURMESTER, “apostamos na História enquanto modo privilegiado de acesso à 

compreensão/explicação do social”.12

Por meio do estudo de Walter BENJAMIN, da Escola de Frankfurt,13 
procede-se a uma reflexão crítica sobre o discurso a respeito da história. Para este 

autor, a historiografia tradicional se apóia numa concepção de um tempo 

“homogêneo e vazio”14, onde o passado é considerado como uma cena pronta e 

terminada, e a história deve ser contada sobre fatos e seus nexos causais, numa 

lógica linear.

Como então, de forma realista, perceber a temporalidade? Rompendo com a 

visão historiográfica tradicional, que é a “história dos vencedores”, e buscando a 

história dos “excluídos”, ou dos “vencidos”. Neste aspecto, BENJAMIN explica 

que “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato 

foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no 

momento de um perigo (...). O dom de despertar no passado as centelhas da 

esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os 

mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem 

cessado de vencer”.15

No Brasil, muitas vezes, a História, ciência que tem por objeto conhecer as 

transformações da sociedade ao longo do tempo, tem sido transmitida de acordo

12 BURMESTER, Aiia Maria. A (des) construção do discurso histórico: a historiografia brasileira dos anos 
setenta, p. 01.
13 A Escola de Frankfurt deu origem à Teoria Crítica, uma proposta metodológica alternativa que trata de 
refletir assuntos das ciências humanas relacionando a idéia de razão ao processo histórico-social e à 
superação de uma realidade cm transformação. Em nível cpistcmológico, nascc como uma doutrina que 
supera os limites de descrição e contemplação “neutros” dos fatos sociais. Possui fundamentos de 
racionalidade críticos porque trabalha, dialeticamente, a teoria com a práxis, o pensamento crítico 
emancipatório, com a ação estratégica. A finalidade da Teoria é a definição de tim projeto que permita a 
mudança da sociedade po meio da libertação do homem de sua condição alienada. É elemento instrumental 
que propõe a formação de uma consciência desmitificadora, reflexiva, questionadora, transformadora. E seu 
fundamento não tem origem em abstrações, mas nas experiências atuantes no cotidiano histórico-social, nos 
conflitos e necessidades humanas reais. Por meio dessa criticidade, processo adequado ao esclarecimento e à 
emancipação, autoconsciência dos agentes e dos grupos que sofrem injustiças por parte das classes 
economicamente mais fortes, encontrando as necessidades dos oprimidos pelo sistema. À Escola de Frankfurt 
se desenvolveu em três períodos: criação em 1923 e consolidação, tendo como principal teórico Horkheimer; 
volta de Horkheimer à Alemanha após o fechamento do Instituto de Pesquisa Social, e a emigração para os 
Estados Unidos, reabertura do instituto, após a Segunda Guerra. Sob a liderança de Adorno-, terceiro 
momento que tem como principal atuante Habermas, na preocupação em desmitifícar a razão instrumental e a 
dominação tecnocrática, analisando a crise e a legitimidade do Estado capitalista FREITAG, Barbara. A 
teoria crítica: ontem e hoje.
M BENJÀMIN, Walter. op. cit, p. 08.
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com os interesses das classes economicamente mais fortes, com conceitos pré 

elaborados e culto a heróis.

Conforme Renato MOCELIN, esta História “é fática, morta, sem 

contradições e nem derramamento de sangue, onde a sociedade brasileira aparece de 

forma harmoniosa e equilibrada na luta em prol do desenvolvimento material, moral 
e espiritual do nosso povo”.16

A concepção da história, neste sentido de veneração ao passado, e 

patriotismo, é despida de senso crítico e sempre serviu para documentar discursos 

oficiais, “dos vencedores”. Ainda sobre concepção de história, Vavy BORGES17 

elucida que

“Em História todas as conclusões são provisórias, pois podem ser 

aprofundadas e revistas por trabalhos posteriores. Um ‘saber 

absoluto’ não serve aos estudiosos e dignos de nome; serve aos 

totalitários-, tanto de direita como de esquerda, que, colocando-se 

como donos do saber e da verdade, procuram, através da 

explicação histórica, justificar a sua forma de poder ”

Nesta linha de pensamento, deve ser observado que vão existir tons 
diferenciadores nas narrativas históricas, conforme as opções filosóficas e políticas 

dos narradores.

Embora a história contada tenha sido imposta e emanada da voz dos 

“vencedores”, tem-se a esperança de que nela mesma sejam encontrados elementos 

para reflexões construtivas no presente. Uma das “chaves” para isso é não 

visualizar o passado de modo estanque, e os acontecimentos pretéritos como que 

“organizados” de modo seqüencial.

Outra distorção que se pretende desconstruir é a de que a experiência jurídica 

transveste-se evolutivamente, e que fatalmente o Direito, quanto mais moderno e 

atualizado, qualitativamente e socialmente, seria sempre melhor. Conforme explica 

Ricardo Marcelo FONSECA, em um

15 BENJAMIN, Walter. op. cit., p. 224.
10 MOCELIN, Renato. A história crítica da nação brasileira, p. 12.
17 BORGES, Vavy Pacheco. O que é história, p. 66.
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“desenrolar de eventos que desembocarão de modo natural e lógico 

no presente, demonstrando os institutos jurídicos atuais como um 

resultado conseqüente da experiência histórica. O direito atual é 

como que naturalizado pela história, passando a ser legitimado pela 

própria tradição, que de modo mais poderoso que qualquer outra 

racionalidade que se possa construir demonstra como o direito de 

hoje somente poderia ser assim, e não de outra forma. Isto é, 

baseada numa noção de progresso que lhe serve de substrato, a 

história do direito seria capaz de demonstrar como o evolver da 

dogmática e das leis no tempo culminou naquele que seria o direito 

mais evoluído, mais racional, mais moderno e mais científico e 

que, por tudo isso, seria também aquele que está mais isento de 

quaisquer críticas: o direito atual” . 18

A pesquisa linear histórica, que junta todos os fatos pretéritos numa 

superposição aparentemente harmônica dos institutos por meio do tempo, acaba 

impondo uma coerência ao passado que na verdade não existe. Conforme explica 

FONSECA, “(...) passado e presente não têm uma relação tão linear, harmônica e 

contínua quanto supõem a maioria de nossos manuais, e o estabelecimento de 

conexões diretas entre eles pode ser um procedimento um tanto temerário”.19

Desconstruindo algumas premissas tradicionais relacionadas à história do 

movimento operário na Era Vargas, e ao nascimento do Direito do Trabalho, abre- 

se caminho para perceber “discursos de poder” com os quais a historiografia oficial 

descreve o surgimento da legislação trabalhista, trazendo elementos para um 

processo de desmitificação de tais categorias, possibilitando reflexão.

A partir da visualização “do passado” em outro ângulo “não contado”, 
instiga-se ao entendimento do “presente”.

Desta maneira, passa a ser possível a compreensão do discurso genérico e 

falacioso atualmente veiculado, de que a legislação trabalhista é “entulho” originado

18 FONSECA, Ricardo M. Modernidade e contrato de trabalho, pp. 27 e 28.
19 Idem, ibidem, p. 27.
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do Estado Novo e, ao mesmo tempo, presente de Vargas e fruto da passividade do 

movimento operário.

Passa a ser possível compreender que o direito do trabalho possui um caráter 

ambivalente. Ou seja, surgiu para proteger o trabalhador, mas também é dotado de 

características que o fazem servir também aos interesses dos empregadores, e aos do 

sistema econômico. Do mesmo modo, toma-se perceptível a questão de que a CLT 

não é reprodução da Carta dei Lavoro italiana, e tampouco de que é extremamente 

rígida, proibindo livre negociação entre patrões e empregados.

Tais premissas são a justificativa para tantos outros discursos reticentes na 

questão de se extinguir a Justiça do Trabalho e de se flexibilizar os direitos dos 

trabalhadores, o que na verdade é imprimir “novas regulamentações” conforme as 

necessidades do mercado e economia internacionais.

São “discursos” de poder que se cristalizaram na formação do direito do 

trabalho. Não são pensamentos “ideológicos”, como se houvesse sempre a verdade 

de um lado e a mentira de outro, nas relações entre os sujeitos. São discursos aptos 

no desempenho do papel de verdade em determinado contexto histórico, emanados 

de diversas esferas de poder.

Nos dois últimos capítulos, procede-se ao entendimento sobre a real 

possibilidade de alteração da legislação trabalhista, implementada pelo governo 

Lula, por meio do Fórum Nacional do Trabalho. Abordam-se dois pontos principais 

do debate: a organização sindical e a legislação trabalhista.

Embora não sejam somente as posições dos trabalhadores que prevalecerão 

durante as discussões no Fórum, ainda assim, a iniciativa do governo em 

possibilitar uma participação mais ampla da sociedade civil nos debates sobre as 

relações de trabalho e a necessidade de reforma de sua legislação, é bastante 

favorável ao movimento sindical que pretende seu fortalecimento.
Para as reformas sindical e trabalhista serem realmente profundas, faz-se 

necessário subverter o pensamento tradicional sobre a constituição e formação das 

normas trabalhistas, reconhecendo a ação dos trabalhadores neste processo; 
entender a disciplina jurídica como direito capitalista do trabalho; compreender que
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as leis trabalhistas já são dotadas de flexibilidade; e reconhecer que a CLT foi um

avanço para os trabalhadores na conquista pela regulamentação de direitos mínimos.



Capítulo  I

O  DISCURSO DA DOAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS

Num contexto reivindicatório de mobilizações sociais, conjugadas ao aparato 

de leis que surgiram na década de trinta no Brasil, entra em cena o ideário do 

“trabalhismo”, bastante estudado pela literatura específica.

Neste sentido, trabalhismo getulista é expressão que sintetiza o elo do Estado

social legiferante com a classe operária, e segundo Angela de Castro GOMES,

significa

“o conjunto de leis e providências legais tomadas durante os

governos de Vargas visando à garantia de direitos aos

trabalhadores e a regulação do mercado de trabalho. Numa versão 

oficial que se tomou hegemônica, o Estado teria liderado o 

processo de criação e concessão das leis sociais, antecipando-se às 

demandas dos trabalhadores e controlando as condições objetivas 

de implementação de uma política trabalhista”.2u

A expressão leva também à idéia do estabelecimento de uma política que 

buscou cõnciliâr, de fòrmâ hânnõniõsâ, câpitãl è trabalho. O aspecto importante, 

aqui, leva em conta, no desenvolvimento do direito do trabalho, o discurso sobre a 

“antevisão” que possuía Getúlio Vargas para regular as relações de trabalho, antes 

mesfflõ quê Os trabalhadores se mobilizassem. Neste discurso, OCultã-se, entãõ, o 

mito de que a outorga das leis trabalhistas teria sido um presente. Até porque 

divulgava-se na época que havia grande paz social no país, sem quaisquer tipos de

20 O caso mais conhecido é o do trabalhismo inglês, do qúal derivou no início do século XX o Labour Party, 
caracterizado pela trajetória dos trabalhadores em busca de seus direitos. Foi movimento iniciado no século 
XTX e que incluía a luta pelo reconhecimento dos sindicatos enquanto interlocutores legítimos, a defesa do 
direito de representação política dos trabalhadores e a criação de partidos de trabalhadores. No Brasil, 
diferentemente do caso inglês, a expressão esteve sempre mais relacionada a uma política pública estatal do 
que a ações autônomas do movimento dos trabalhadores. GOMES, Angela de Castro e D’ARAÚJO, Maria 
Celina, Getulismo e trabalhismo, p. 81.
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problemas sociais ou econômicos. É o que se poderá perceber com nitidez na seção 

subseqüente, a respeito do que a imprensa publicava nos jornais do ano de 1943.

Uma amostragem é o relato de Brígido TINOCO, na década de cinqüenta, 

sobre a formação dos direitos sociais, onde, contraditoriamente, afirma ser a

legislação trabalhista fruto de doação mas, ao mesmo tempo, resultado da

mobilização social conjugada com “surtos revolucionários”:

“A revolução de 1930 revelou Getúlio Vargas. Perder-se-ia o 

Brasil no caos se o novo condutor, nesse momento excepcional da 

história, não possuísse admirável espírito público e equilíbrio. Sem 

sombra de ódios, observou a realidade brasileira, disciplinou 

apetites e desenhou o programa social da nação. (...) Sem agitação, 

sem alardes, Getúlio Vargas iniciou ampla reforma social, 

considerada pouco antes como questão de polícia. (...) Suas leis 

introduziram sangue novo na vida do país, envenenado por uma 

luta surda de classes durante quatro séculos. Antecipando-se à 

reação das massas pela solução do problema, revigorou a

consciência nacional, até então empenhada em surtos
. . , . ,, 2) revolucionários .

Adalberto PARANHOS, explicando a questão do mito22 da doação das leis 

trabalhistas, enfatiza que foi parte do ideário do trabalhismo, em que Vargas traçou 

sua trajetória política com o discurso da outorga das leis protetivas do trabalho: “O 

mito da doação se propagou com a maior intensidade, principalmente a partir do 

‘Estado Novo’, e pela sua difusão se tentou fazer crer que a legislação social não 

passaria de uma dádiva caída dos céus getulistas sobre a cabeça dos trabalhadores 

brasileiros”.

21 TINOCO, Brígido. Fundamentos históricos do direito social, pp. 142 e 144.
22 Adalberto Paranhos faz uma interessante análise sobre a função do “mito”, com fundamento em Roland 
Barthes. Mas sintetiza o entendimento do seguinte modo: “presta-se ao papel de retirar das coisas a sua 
qualidade histórica, provocando a perda da memória da sua produção, condenando-as a significar uma 
"insignificância humana’. (...) Nessa evacuação do real, o mito desloca o plano da história paia o da natureza, 
decreta a abolição da ‘complexidade dos atos humanos’, reveste-os da ‘simplicidade’ das essências’ e, como 
num. toque de mágica., reorganiza um mundo isento de contradições”, op. cit, p. 30.
23 PARANHOS, Adalberto, op. ciL pp. 23-24.
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A idéia de “concessão” da legislação trabalhista, difundindo a imagem do 

Estado, e de Getulio como “pais”, acabou tendo como conseqüência a propagação 

de outro discurso: o de que o movimento operário foi passivo diante deste processo 

de formação legislativa. E este processo retirou o papel ativo da classe trabalhadora, 

suprimindo durante décadas, o reconhecimento de suas mobilizações no período.

O mito da doação, neste sentido, teve grande importância: nutriu-se “de uma 

figura retórica que Barthes chama de ‘a omissão da história’; ela subtrai às coisas o 

seu caráter humano, como ação social das classes dominadas”. Complementa ainda 

PARANHOS:

“Ao se desconsiderarem as organizações e o movimento operários, 

ignora-se a sua ação política. Por outro lado, essa ação política, no 

sentido bastante amplo de ação humana, foi objeto de uma certa 

apropriação indébita por parte do Governo Vargas, que agiu as 

coisas, neste caso por intermédio da legislação trabalhista, sindical

e previdenciária, supostamente ditada pela sua livre e espontânea
- • . . .  5? 24micianva .

E esta é a concepção a ser questionada, a de que Vargas, de modo 

“iluminado”, captava as necessidades dos trabalhadores sem que estes precisassem 

dizê-las. Haja vista, por exemplo, os inúmeros casos de greves que se alastraram na 

década de trinta, como a que ocorreu em maio de 1932, em São Paulo, e fortemente 

reprimida; a de 1935 no Rio de Janeiro, e que se alastrou por outras cidades, como 

Recife25. Os dois discursos, interligados, o da doação das leis e o da passividade dos 
trabalhadores, podem ser refutados. Nas próximas seções, esta será a temática 

central.
Justamente a “doação” dos direitos trabalhistas é que organizará todo o 

discurso do trabalhismo getulista, principalmente no período de promulgação da 

CLT: “inegavelmente, â ‘õütòrgâ’ das leis sociais é elemento dominante e 

organizador da pregação trabalhista, repetido aã nauseam nos anos 1942/43.

24 Idem, ibidem, p. 33-34.
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Contudo, essa operação de ocultação das lutas dos trabalhadores não deixa de conter 

a revelação da lembrança dessas mesmas lutas, que, por vezes, são lembradas de 

forma vaga”.26
Sinteticamente, a questão primordial que se coloca é abordada de modo 

muito claro por Adalberto PARANHOS:

“Havia ou não luta de classes e pressões dos trabalhadores pela 

conquista de direitos sociais? Á resposta (...) pode ser negativa ou 

afirmativa na ideologia do trabalhismo, em que pese a negação 

constituir ã regra. Pôr õutrò lãdõ, êm determinados ãrtigõs 

publicados no BMTIC, o que se sente é uma indiscutível 

desqualificação das lutas operárias, cuja preexistência em relação 

às leis sociais do Governo Vargas é aceita. Nesse caso, as 

reivindicações dos trabalhadores e o movimento sindical que então 

se ‘esboçava’ eram vistos como tão frágeis que, para todos os 

efeitos, é como se não existissem, já que se reafirmava o caráter 

èspòntâftèò da legislação sôciãl”.27

À luta de classes (concebida como aberração) e a organização operária, neste 

raciocínio, tinham vinculação apenas com os imigrantes, vistos como “agitadores”. 

O trabalhador nacional, ao contrário, era tido como de índole pacífica. Este foi o 

pensamento difundido, principalmente por sociólogos renomados, como Oliveira 

VIANNA, que justificava, a partir disso, na década de trinta, a necessidade de o 

Estado organizar os sindicatos. O sindicalismo, nesta situação, teria “o papel de um 

agente corretivo ou retificador”, fazendo parte de um processo rápido para a 

“criação e o desenvolvimento destas formas de solidariedade social ativa”.28

Não é muito difícil questionar este discurso porque, se realmente os 
trabalhadores não se mobilizavam para reivindicar melhores condições de vida e

25 VTANNA, Marly. Política e rebelião nos anos 30, p. 60
26 Idem, ibidem., p. 147.
27 Idem, ibidem, p. 149. O autor faz referência a artigos do BMTIC, Boletim do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, publicação oficial do órgão, durante o govemo getulista da década de quarenta.
28 VIANNA, Oliveira. Ensaios inéditos, p. 273.
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trabalho, porque então havia órgãos governamentais controladores e repressores? 

Neste aspecto retrata GÕRENDER:

“A tática da repressão não se atenuou. Ao contrário, aperfeiçoou-se 

com a criação das Delegacias de Ordem Política e Social, 

especializadas no combate ao movimento sindical independente ao 

Partido Comunista è â esquerda em geral. Contudo, o que sucedeu 

dc realmente novo foi que o Governo Vargas pôs cm prática uma 

linha ‘coerente e sistemática’ de conquista ideológica da classe 

operária e de disciplinamento de suas organizações sindicais sob o 

controle direto do Estado (...). Além da criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, foram aprovadas leis como as da 

jornada de oito horas, salário mínimo, desregulamentação do 

trabalho dc mulheres, das convenções coletivas de trabalho c da 

extensão da estabilidade aos 10 anos de serviço à generalidade das 

categorias profissionais.” 29

Desta maneira, a criação da legislação trabalhista tinha como finalidade, 

além de responder aos anseios sociais, políticos e econômicos (dos trabalhadores, 

do patronato e do Estado) também a de rearranjar a classe operária aos moldes 

institucionais referentes ao direito sindical. E isso é diferente de se dizer que houve 

submissão do movimento operário, pois tal idéia ratifica os mitos da doação e da 

passividade.

Para a historiografia oficial, a regulamentação das leis sindicais simbolizou 

sedução do movimento operário pelo Estado. A estruturação sindical, neste sentido, 

teve o significado de atrelamento da organização dos trabalhadores, imposta de fora 

para dentro.
Entretanto, fazendo uma trajetória analítica diferenciada, é possível perceber 

a armadilha desse raciocínio, que apenas confirmaria a idéia de dádiva da legislação 

trabalhista. Angela de Castro GOMES, quando pesquisa tal questão, afirma que não 

havia a mera submissão e perda de identidade da classe trabalhadora, e sim “pacto”

29 GORENDER, Jacob. A burguesia brasileira, p. 66.
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entre ela e o Estado, por opção, “combinando ganhos materiais com os ganhos 

simbólicos da reciprocidade”30.

Este mesmo pacto social significava um acordo que trocava os benefícios da 

legislação por obediência política. A autora supracitada esclarece que

“ ...a classe trabalhadora, ao trocar legislação social por obediência 

política, estaria realizando um cálculo de custos e benefícios cuja 

lógica é predominantemente material e individual. O trabalhador 

almejava estes novos direitos e por isso concordou em aderir 

politicamente ao regime, isto é, a seu modelo de sindicalismo 

corporativista tutelado e a todos os seus desdobramentos.” Ji

Como o principal desiderato do Estado era o estreitamento de suas relações 

com o movimento operário, por meio de representação sindical, não bastava a 

simples e direta intervenção. Necessária era a vincuiação, mas que fosse construída 

de modo permissivo. E foi o que ocorreu, evidenciando que o movimento dos 

trabalhadores foi ativo no desenvolvimento das leis trabalhistas e sindicais. A 

relação travada entre Estado e classes operárias era contraditória:

“de um lado, almejava-se um maior controle do ministério sobre o 

movimento sindical, mas de outro, necessitava-se que este 

movimento fosse significativamente representativo no meio do 

operariado. Ou seja, não se buscava o mero controle, mas a adesão 

e à mõbilizãçãõ, õ quê só é pòssívêl através dê procedimentos mais 

participativos e capazes de gerar certa dose de representatividade 

real”.32

Pode-se afirmar, desta forma, que não houve passividade do movimento dos 
trabalhadores em relação ao Estado. A adesão necessária ocorreu, e o imposto 

sindical foi fundamental neste processo, pois serviu como instrumento capaz de 

aumentar as dimensões dos sindicatos, como “chave-do-tamanho”,33 além de tê-los

30 GOMES, Angela de Castro. A invenção do trabalhismo, p. 195.
Idem, ibidem, p. 193.

32 Idem, ibidem, p. 202.
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transformado em órgãos prestadores de serviços. Este tema será retomado ao ser 

estudada a estrutura corporativa da organização sindicai, no quarto capítulo.

Cabe, nesta análise, refutar a premissa de “concessão” das leis trabalhistas, 

pois foram arduamente conquistadas, por meio das associações sindicais formadas 

desde o final do século XIX. Houve construção no desenvolvimento do direito do 

trabalho, cujos atores foram também os trabalhadores, além do Estado e do 

patronato, na defesa de seus interesses. Ao mesmo tempo, entender, com Angela de 

Castro GOMES, que houve “pacto”, acordo, entre o movimento operário e o 

Estado, é subverter do mesmo modo a idéia de passividade dos trabalhadores, e de 

que simplesmente a legislação trabalhista foi dádiva de Getúlio,
Assim, este capítulo contesta o discurso da doação da legislação trabalhista e 

sindical com base em dois fundamentos: (a) o de que, desde o século XIX, os 

operários se organizavam e reivindicavam melhores condições de vida e trabalho, 

atuando por meio de mobilizações e greves, inclusive na década de trinta; e (b) o de 

que ocorreu um “pacto” entre a classe trabalhadora e o Estado getulista, pelo qual a 

primeira aderiu ao sistema corporati vo institucional tendo em vista a garantia das 

conquistas dos direitos trabalhistas primários. Estes são os próximos itens a 

verificar, percebendo, primeiramente, por meio de um recorte temporal, o que 

jornais publicavam em 1943 sobre as relações de trabalho, Com esta análise, estará 

concretizada a percepção, mesmo parcial, de como se traduzia o discurso da paz 

social e da doação da legislação trabalhista no período, e que acabou se estendendo 

até os dias atuais.

,3 Este mecanismo, metaforizado por GOMES e D’ARAÚJO, emprestam de Monteiro Lobato a expressão: 
Emília, um de seus personagens, em uma. de suas viagens, chega a um lugar não identificado e vê-se diante 
de um casarão cujo letreiro mostra simplesmente: “Casa. das Chaves”. Ela. entra na casa., depara-se com uma. 
parede repleta de chaves e conclui que só podem ser as chaves que regulam “todas as coisas do mundo”. 
Como está em busca da chave “que abre e fecha as guerras”, por causa da Segunda Guerra Mundial, resolve 
ir experimentando os objetos, até encontrá-la. No entanto, quando alcança uma das chaves, “acontece algo 
inteiramente fantástico: tudo se transforma diante de seus olhos de boneca e ela quase morre de falta de ar 
debaixo de uma montanha de panos. Só depois de um certo tempo e reflexão diante dos novos fatos 
produzidos ela percebe que ‘encolheu’ e que, portanto, mexera na ‘chave do tamanho’, aquela capaz de 
alterar as proporções de todas as coisas vivas do mundo, fazendo-as crescer ou diminuir de um momento para 
outro”. Conforme as autoras, ainda hoje o imposto sindical possa ser a “chave do tamanho” dos sindicatos. 
GOMES, Angela de Castro e D’ARAÚJO, Maria Celina. Á extinção do imposto sindicai, p. 317.
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Seç ã o  I -  O q u e  a  im pr e n sa  pu b l ic a v a  e m  1943

O objetivo deste tópico é o de perceber, por meio de uma amostra, o que os 
jornais locais do ano em que a CLT foi aprovada trouxeram ao público. Para isso, 

pesquisou-se nos jornais da Gazeta do Povo, de Curitiba, de 01/01/1943 até 

31/12/1943, haja vista que o texto consolidado foi aprovado por meio do Decreto-lei 

5452 de 01° de maio, e entrou em vigor no dia 10 de novembro daquele mesmo ano. 

Optou-se por tal periódico por se caracterizar como um veículo de comunicação 

conhecido pelos paranaenses, sendo “popular”, e cujo arquivo histórico-documental 

possui uma sistemática grande, permitindo a pesquisa e conseqüente análise. Deixa- 

se claro, no entanto, que este não era o único periódico a circular na capital e 

cidades do Paraná. Além disso, a apreciação que faz do momento histórico vivido 

vai ao encontro das diretrizes ideológicas do próprio jornal. Assim, fugindo da 

noção de “verdadeiro” ou notícia “faísa”, esta pesquisa preferiu utilizar-se da 

terminologia “discurso de poder”. Até porque o Estado Novo impôs censura aos 

meios de comunicação, como forma de melhor controlar possíveis movimentos 

sociais contrários à sua política ditatorial. A coibição foi permitida legalmente pela 

Constituição Federal de 1937, sendo taxativa. Conforme o art. 122, XV, “a lei pode 

prescrever, com o fim de garantir a paz, a ordem, e a segurança pública, a censura 

prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à 

autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação”.

Nesta mesma conjuntura, mas inserida na matiz cultural, no ano de 1940, 

uma música de Ataulfo Alves que dizia: “O bonde de São Januário leva mais um 

sócio otário sou eu que não vou trabalhar”, foi censurada, e modificada: “Quem 

trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar, o bonde Januário leva 

mais um operário, sou eu que vou trabalhar (,..)”34. Deste modo, a canção estaria 

então adaptada ao ideário do trabalhismo getulista, como já foi abordado.
Em janeiro de 1943, o editorial do jornal Gazeta do Povo trouxe a notícia de 

que o Coordenador interino da Mobilização Econômica acrescentou 25 a 30% às

34 MOCELLIN, Renato. A história crítica da nação brasileira, p. 232.



30

tabelas de salário mínimo do país. Aplaudiu a iniciativa e a justificou por não ser 

possível ao trabalhador suportar seus gastos habituais com o que recebe a título de 

remuneração: “E isso é uma apreciação de caráter geral, que abrange os grandes, 
médios e pequenos ordenados, resultando dessa circunstância saber-se quão difícil é 

para aqueles que percebem o salário mínimo -  entre nós, por exemplo, determinado 

em €r$ 180,00 mensais -  poderem se manter na difícil quadra da vida que 

atravessamos”. E na seqüência, cita “um confrade carioca” sobre o assunto:

“Pelas circunstâncias que todos sabem, a vida encareceu de 

maneira desabalada nos últimos tempos. Já não é possível manter

se uma criatura com a mais baixa remuneração permitida por lei 

nem sofrer as mais penosas aperturas e privações. Podemos 

documentar esta afirmativa com um fato que testemunhamos 

exatamente na véspera de ser tomada aquela providência. Numa 

loja onde trabalham muitas moças, como se fizesse referência à

hora do almoço, uma delas declarou que di versas das suas colegas

não podiam fazer essa refeição c limitavam-se a uma simples 

merenda que traziam de casa. Trabalhar o dia inteiro, de pé, em 

constante movimento, e sem almoço! A que riscos se expõe a 

saúde dessas pobre raparigas, que se debilitam permanecendo 

longas horas em atividade sem a necessária nutrição? Percebendo 

Cr$ 240,00 mensais, sujeitas às despesas com o vestuário, 

calçados, transportes, etc -  tudo isso custando cada vez mais caro -  

não podem realmente almoçar nem mesmo na mais modesta das
»  , , ” 35pensões (...).

Como o título “O problema social”, Temístocles Linhares, em março de

1943, escreveu artigo explanando sobre a mensagem de Natal do Papa Pio XII,
relacionada com o que chamou de “cruzada social”, onde a questão “do século XX é 

o do trabalho, das grandes massas trabalhadoras que sofrem, sedentas de 

participação nos bens da terra e na força do poder político”. Seria preciso, neste 

aspecto, perceber o “sofrimento das multidões” e vislumbrar a possibilidade de
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uma “nova cultura, melhor do que a que faz a base da sociedade burguesa em 

agonia”. Finaliza o colunista: “Lutar pela lei de Deus, pela lei da Natureza, ou 

melhor, por aquelas Íeis fundamentais’, de que falei acima, pela dignidade da
pessoa humana e seu destino, dando ao trabalho o lugar que lhe foi assegurado por

Deus desde a criação, eis os pontos capitais do problema máximo da paz -  que é o 

problema social”.36
Muito embora não tenham sido encontrados textos jornalísticos a respeito de 

movimentos sociais ou trabalhistas, ou greves, no ano de 1943, justamente por se

tratar de um Estado ditatorial, um artigo37 de Bento Munhoz da Rocha Netto,

intitulado “Burguesia”, faz criticas contundentes a tal classe social :

“meus amigos Temístocles Linhares e Milton Carneiro andam 

mexendo com a burguesia, num tom pouco mais alto do que a 

conversa na rodinha das seis, Mas enxergaram na burguesia, 

apenas, o lado moral com a sua respeitabilidade e consagração 

sociais e o lado econômico com as durezas e o exclusivismo do seu 

instinto de lucro”.

Continua então, discorrendo sobre outras características burguesas: 

racionalismo e inteligência, mas uma inteligência “vazia”:

“os homens inteligentes ficaram sendo os que se safam com
galhardia das situações difíceis e obtêm êxito. (...) Não conta o

caráter da pessoa, não pesam o temperamento, a consciência moral, 

as restrições interiores (...). Não se vai à formação moral, qtte 

impede certos agachamentos, muitas vezes, indispensáveis ao êxito 

(...) Racionalismo burguesíssimo, inspirado na seleção das 
espécies” (sic).

35 Salário mínimo. GAZETA DO POVO, 16/01/1943, p. 01.
36 O problema social. GAZETA DO POVO, 02/03/1943, p. 02.
37 Burguesia. GAZETA DO POVO, 18/03/1943, p. 01.
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Mais especificamente sobre o direito do trabalho, uma notícia38 sobre a 

organização sindical no Brasil, fez um balanço estatístico, por meio de Luiz Rego 

Monteiro, diretor do Departamento Nacional do Trabalho. Segundo ele, durante o 

ano de 1942 foram reconhecidos 349 sindicatos e sete federações. E em 31 de 

dezembro, “já existiam, devidamente reconhecidos, de acordo com a nova lei 

sindical, 20 sindicatos em Amazonas, 35 no Pará, 5 no Maranhão, 2 no Piauí, 37 no 

Ceará, 9 no Rio Grande do Norte, 21 na Paraíba, 75 em Pernambuco, 3 em Alagoas, 

30 em Sergipe, 54 na Baía, 12 no Espírito Santo, 50 no Estado do Rio, 137 no 

distrito Federal, 265 em S. Paulo, 33 no Paraná, 30 em Santa Catarina, 139 no Rio 

Grande do Sul, 10 em Mato Grosso, I em Goiás, 92 em Minas. Total 1096”.

Numa outra notícia , encontra-se uma explicação de Decio Parreiras, diretor 

da Divisão de Higiene e de Segurança do Departamento Nacional do Trabalho, 

sobre implementação da fiscalização para o trabalho das mulheres e crianças, 

afirmando que
“é proibido às mulheres e crianças: carregar fardos em trabalhos 

subterrâneos e em usinas, além de atividades suplementares. Não 

são permitidas tarefas perigosas, como a de limpeza e reparação de 

maquinarias e dos mecanismos de transmissão, inclusive preparo 

de explosivos e manobra com aparelhos de alto tensão (sic)”.

Finaliza elogiando as leis: “o Brasil com sua legislação trabalhista está

dando ao mundo um exemplo elevado no sentido social. Devemos nos orgulhar 

disso. O trabalhador é amparado e defendido pelas próprias autoridades”.39

A respeito de organizações sindicais, o decreto-lei proibitivo do exercício de 

atividade ou fundação de qualquer entidade de pessoas naturais ou jurídicas, 

“objetivando assistência, orientação cívica ou social, propaganda doutrinária ou 

educacional, dos trabalhadores, ou destinada a coordenar e agremiar quaisquer 

atividades” foi reproduzido no jornal. Justificado pelo estado de guerra, o Presidente 

Vargas assinou o decreto, dispondo a obrigatoriedade de prévia autorização para 

funcionamento de tais organizações:

38 A organização sindical no Brasil. GAZETA DO POVO, 21/03/1943, p. 05.
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“Considerando que compete ao estado assegurar ao trabalho e aos 

trabalhadores, solicitude e proteção especiais; considerando que 

nesse sentido tem o estado promovido todos os meios necessários à 

educação e orientação dos trabalhadores, quer antes quer depois de 

sua integração nas entidades de classe; considerando que a 

existência de organizações ou o exercício de atividades destinadas 

à assistência e orientação cívica ou social a propaganda doutrinária 

ou educacional dos trabalhadores deverá ser norteada dentro do 

alto espírito de ordem, disciplina e solidariedade social, que foi 

fixada pelo Estado em sua legislação e na organização das classes

No dia 08 de agosto de 1943, foi noticiado que seria publicada no Diário 

Oficial, dias depois, “a Consolidação das Leis do Trabalho, a qual estende os seus 

dispositivos a todos os trabalhadores, inclusive aos rurais, quanto às férias e ao 

salário mínimo”. Explicou o texto que a Consolidação possui algumas inovações, 

baseadas na jurisprudência trabalhista, e que estabelece “a obrigatoriedade da 

carteira profissional, que custará cinco cruzeiros, podendo ser fornecida 

gratuitamente aos trabalhadores desempregados, reconhecidamente pobres” . 

Quanto às férias, ainda discorreu sobre o direito de serem concedidas no mesmo 

período quando membros da mesma família trabalharem na mesma empresa. Em 

relação à estabilidade, diz o artigo: “foi facultada a sua conversão em indenização 

pagando-se o dobro quando se verificar manifesta incompatibilidade entre o 

empregado e o empregador”, sendo possível que a Justiça do Trabalho faça a 

conversão.41

Artigo específico foi escrito sobre a CLT pelo editorial42, elogiando o texto 

consolidado como de grande valor para o “Direito Social Brasileiro”, sendo 

considerado um avanço, não relacionado a reivindicações de movimentos operários:

39 Fiscalização para o trabalho das mulheres e crianças. GAZETA DO POVO, 13/05/1943, p. 06.
40 Organizações de assistência e orientação proletária. GAZETA DO POVO, 23/05/1943, p. 05.
41 Modificações das leis trabalhistas. GAZETA DO POVO, 08/08/1943, p. 05.
42 Consolidação das leis trabalhistas. GAZETA DO POVO, 20/08/1943, p. 03.
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“Marca a mesma toda uma marcha, e todo um processo evolutivo, 

em determinado domínio, onde, em outros países, resultou assim 

de graves desequilíbrios sociais, como de uma cruenta experiência 

política. Não conheceu o Brasil os dolorosos ensinamentos 

provindos da grande industrialização. Nos países de elevado e 

acentuado índice capitalista, as construções jurídicas, amparadoras 

do trabalho, e harmonizadoras das duas forças capitais da 

produção, decorreu de sangrentas lutas, e emergiu de graves 

conflitos. Vamos agora, evoluindo de uma fonna econômica 

esteiada nas atividades agrícolas, para o sistema baseado na 

indústria (sic)”,

No mês de novembro, Getúlio Vargas discursou na inauguração do Palácio 

da Fazenda, e entre outras afirmações, declarou que, após a guerra, seria 

implementada reforma tributária e bancária, e que para o “reajuste da estrutura 

política da nação”, num ambiente de paz, várias classes, inclusive a trabalhadora,

seriam consultadas. O artigo do periódico, em matéria de capa, reproduziu o

discurso :4j

“Quando terminar a guerra em ambiente próprio de paz e de 

ordem; com garantias máximas à liberdade de opinião, 

reajustaremos a estrutura política da Nação e faremos de forma 

ampla e segura as necessárias consultas ao povo brasileiro (...). Das 

classes trabalhadoras organizadas tiraremos de preferência, os 

elementos necessários à representação nacional: patrões, operários, 

comerciantes, agricultores -  gente nova, cheia de vigor e 

esperança, capaz de crer e levar avante as tarefas dos nosso 

progresso (...). A primazia das posições, direção, controle e 

consulta caberá aos que trabalham e produzem, e não aos que 

viciaram cultivar a atividade pública como meio de subsistência. 
Encontrarão também a oportunidade de fazer-se ouvir e opinar 

representantes da mocidade que nas escolas, fábricas e quartéis
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preparam-se e concorrem, cheios de ardor cívico, para construir o 

futuro da pátria, dispondo-se a defendê-la decidida e virilmente.”

Ou seja, havia um discurso aparentemente democrático de que todos os 

cidadãos participavam do govemo getulista, e se isso ainda não ocorria, era por 

conta da política externa, refletida na guerra.

Muitas festas comemoraram, no mesmo novembro o aniversário do Estado 

Novo. Em Curitiba, um banquete oferecido pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio 

e do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios marcou a passagem do sexto 

aniversário da implantação do regime ditatorial.

A notícia do jornal assim expressava o evento: “regime instituído a 10 de 

novembro de 1937 para preservar a estabilidade das instituições vigentes em face do 

recrudescimento dos antagonismos ideológicos e das lutas políticas organizou-se em 

equilibrada estrutura e permitiu o impulso de todas as forças vivas da nação, sob um 

ambiente de progresso e tranqüilidade”.

Era um discurso, portanto, que propagava paz social, onde inexistiriam 

quaisquer insatisfações políticas e sociais, onde não havia greves, reivindicações ou 

mobilizações dos trabalhadores. Os direitos trabalhistas eram fruto da antevisão de 

Vargas sobre as necessidades dos operários, favores em meio às dificuldades que 

sofriam.

Para contestar tais posições, faz-se fundamental a abordagem sobre a 

formação das associações trabalhistas, as raízes destas organizações, os primeiros 

operários no Brasil, e seu ativismo por meio de greves, que levaram à construção da 

legislação trabalhista no país. São as temáticas seqüenciais.

Seçã o  II -  A sso c ia ç õ e s e r e g im e s  d e  t r a ba lh o

O que diferencia os movimentos sociais dos movimentos dos trabalhadores? 

Os movimentos coletivos de trabalho, posteriormente expressados em ação sindical, 
instrumentalizam a organização das pessoas a partir da sua inserção no processo

43 Depois da guerra será consultado povo brasileiro. GAZETA DO POVO, 11/11/1943, p. 01.



36

produtivo44. Assim, se verá nos próximos tópicos como ocorreu esta organização, 

que não foi “imposta” pelo Estado, mas implementada pelos próprios trabalhadores, 

ao contrário do que propaga o mito da outorga da legislação.
O processo de formação do movimento sindical é recente, pois está 

relacionado com o despontamento do regime de saíariato, pilar do capitalismo, 

quando a exploração do trabalho humano ficou associada à auferição de mais- 
valia45. Os operários, então, passaram a criar organizações na luta contra a excessiva 

jornada de trabalho, os baixos salários e as péssimas condições de vida e de labor.

Antes disso, outros regimes de trabalho não estiveram relacionados com 

agrupamento operário reivindicativo, como se constatará no próximo item,

No Brasil, a manifestação dos primeiros operários esteve condicionada ao 

aparecimento dos incipientes focos industriais, sendo que, as organizações sindicais 
já existiam, no final do século XIX, independentemente de legislação ,

Este tópico objetiva, portanto, uma visita histórica ao surgimento do 

movimento operário, especificamente no Brasil, percebendo sua relação com o 

sistema econômico e político da época. Questiona-se, assim, a debilidade destas 

organizações e suas formas de mobilização.
Pode-se dizer, em relação às associações, que decorrem do processo de 

sociabilidade do homem. As pessoas associam-se quando possuem os mesmos 

interesses, na busca de convívio proveitoso.46

Entretanto, a idéia de organização em sindicatos constitui um fato recente das 

classes trabalhadoras, embora sempre tenham existido os que trabalham e aqueles 
que se utilizam do trabalho alheio. Associações sempre existiram na história 

humana, mas os sindicatos - grupamentos voltados para atender aos interesses de

44 DURHAM, Eunice. Movimentos sociais: a construção da cidadania, pp. 24-30.
4:> Mais-vaiia é o valor produzido pelo trabalhador e que é apropriado pelo capitalista, sem que um 
equivalente seja dado em troca. O capitalista se apropria dos resultados do trabalho excedente não pago: “a 
extração da mais valia é a forma específica que assume a exploração sob o capitalismo, a differentia specifica 
do modo de produção capitalista, em que o excedente toma a forma de lucro e a exploração resulta do fato da 
classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode ser vendido por mais do que ela recebe como 
salário”. BOTTQMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista, p. 227.
46 Entre os povos mais antigos ocorriam casos de agrupamentos profissionais na índia, entre os hebreus, e na 
civilização ária, explica Russomano. No Egito, havia a possibilidade de terem também surgido organizações 
de natureza corporativa, onde se reuniam artesãos. Contudo, não existem registros certos de tais informações, 
conforme o mesmo autor. RUSSOMANO, Mozart. Princípios gerais de direito sindical, p. 03.
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uma classe economicamente explorada numa relação trabalhista possui história 

não tão antiga. Õu seja, associações e trabalho humano, separadamente, encontram- 

se na história remota, mas associações trabalhistas são modos de organização 

relativamente recentes.

Para o melhor entendimento de quando iniciou verdadeiramente a história do 

sindicalismo, é necessário perceber cinco regimes diferentes na evolução das 
relações trabalhistas: o escravocrata, o servilista, o corporativo, o manufatureiro e 

o regime do salariato.

O sistema da escravidão é aquele no qual o escravo é igualado a uma coisa, 

estando à disposição do seu dono. Historicamente, este regime é encontrado em 

várias épocas, desde o Império Romano e, recentemente, atrelado ao sistema 

monárquico no Brasil. A diferença é que, no primeiro caso, os escravos eram 

prisioneiros de batalhas e, no segundo, prisioneiros vindos da África, era tráfico, ou 

indígenas nativos mantidos em cativeiro.

Conforme elucidação de Emília Viotti da COSTA, os africanos foram 

trazidos ao Brasil

“para suprir õ mercado internacional com matérias-primãs e 

sempre que houvesse dificuldade para recrutar trabalho nativo, os 
africanos forneceram o trabalho necessário. Existiu uma precisa 

correlação entre a acumulação de capital e o uso de escravos 

africanos. Onde o capital não se acumulou, os colonos recorreram 

ao trabalho indígena. À escravidão brasileira (...) foi um sistema de 

exploração do trabalho baseado na posse sobre o trabalhador. (...) 

Em razão da natureza exploradora dò sisíèmã e dá ausência de 

vínculo salarial, o senhor era obrigado a foijar formas de 

compulsão: punição física e pequenas, mas sedutoras recompensas. 
Uma outra característica da escravidão no Novo Mundo foram as 
diferenças ‘raciais’ entre senhores e escravos: como os escravos 
constituíam um grupo racial distinto, os estereótipos negativos 

podiam ser associados à sua aparência física”. 47

17 CuSTA, Jtíxmlia Viotti. Da monarquia à república, p. 352.
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Além de escravos, existiam, no Império Romano, os colégios de artesãos, 

que tinham como fundamento a religião, o culto aos deuses. No ano de 56 a.C. a 

Lex Julia, regulando o direito de associação ente os romanos, dispunha sobre sua 

natureza de associação privada, “mas lhes era atribuído relevante papel de utilidade 

pública, como órgãos colaboradores do Estado. Reconheceram-lhes, a partir daquele 

momento, direitos e privilégios; ao mesmo tempo, porém, eles se transformavam 

em órgãos oficiosos do Estado Romano, inclusive quanto à arrecadação de 

contribuições fiscais”. 48

Tais organizações, eram associações de fato, formadas por pequenos 

produtores e artesãos livres, cuja finalidade era a ajuda mútua entre si e a defesa 

perante outros, de seus interesses. Não há notícias de que os trabalhadores eram 

assalariados, não se constituindo, tais colégios, de núcleos embrionários do 

moderno sindicalismo.
Por outro lado, desde mais ou menos 200 a. C., os escravos romanos fizeram 

várias revoltas, sendo a maior delas a que ocorreu no ano de 73 a. C., liderada por 

Espártaco, em Cápua, e que se tomou conhecida como a Guerra dos Escravos. Dois 

eram os motivos básicos dos levantes: a exploração brutal no trabalho, suas 

péssimas condições e a dominação estrangeira em seus territórios,49
No período feudal, surge o regime servilista. Na Europa Ocidental, entre os 

séculos IX e XII, os grandes proprietários sustentavam-se com o trabalho dos 

servos, pessoas semilivres que, embora não fossem escravas, somente podiam 

deixar o feudo em condições especiais, e pagando multa. Eram trabalhadores pobres 

e ex-escravos que se fixavam nas propriedades, recebendo pequenas porções de 

terra para trabalhar ou que laboravam nas oficinas dos castelos, em troca de 

proteção militar.
Estes servos formavam uma categoria de indivíduos sem poder algum. Como 

recebiam certa proteção do seu senhor contra ataques militares, eram obrigados a 

desempenhar algumas tarefas, tais como: a corvéia, que representava trabalho

RUSSOMANO, Mozart. Princípios gerais de direito sindical, p. 07.
/|9 SANTOS, Maria Januária Vilela. História antiga e medieval, p. 118.
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gratuito durante a semana nas terras do senhor; a talha, que era a entrega de uma 

parte da produção de seu próprio lote ao senhor; e as prestações, que simbolizavam 

a obrigação de hospedar o senhor e sua comitiva durante as viagens pelo feudo.50

Assim, o regime da servidão era aquele em que o trabalhador tinha 

vinculação com a terra, em troca de proteção do seu senhor. Constituindo um 

sistema típico do feudalismo na Idade Média, as organizações sindicais -  invenção e 

produto do capitalismo -  eram desconhecidas.

Neste período, o que existiam eram as guilãas, associações formadas com o 

intuito de defender os interesses de seus membros. O cunho não era somente 

religioso, mas também de assistência recíproca profissional. Seu caráter era 

mercantil e não trabalhista. No século X, inclusive, foram aparecendo as guildas 

mercantis, o que faria pensar nas atuais associações profissionais de empresários.
Os objetivos das guildas eram, como salienta RUSSOMANO:

“(a) estimular a solidariedade entre os componentes da 

organização; (b) cultuar a memória dos mortos; (c) estabelecer a 

disciplina ética do exercício da profissão, proibindo, por exemplo, 

a mistura de matérias-primas de qualidades distintas ou a venda de 

objetos velhos por novos; (d) regulamentar a atividade profissional, 

impedindo, v.g., que se trabalhasse antes da saída ou depois do pôr- 

do-sol, fato caracterizador da concorrência desleal; (e) mais tarde, 

a título secundário, estimular a formação profissional dos 

aprendizes”. 51

Para tomar-se membro de uma guilda, o indivíduo deveria, além de ter 

nascido na localidade, pagar um tributo. Desta forma, a associação propiciava o 

direito a auxílio em caso de doença, de morte, de funerais, e da segurança na 

educação dos filhos.

50 SANTOS, Maria Januária Vilela, op. cit., p. 138.
5IRUSSOMÁNO, Mozart. Princípios gerais de direito sindicai, p. 10.
52 VIANNA, José de Segadas. Direito coletivo do trabalho, p. 22.
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Também característico deste período medieval foi o sistema das 
corporações. Nele, era encontrada organização de profissões, cujos membros 

ordenavam-se em mestres, companheiros e aprendizes.

Os mestres eram os chefes da corporação, donos das oficinas, das 

ferramentas e da matéria-prima. Os lucros ficavam com eles. Os companheiros ou 

oficiais, eram auxiliares diretos, e recebiam salário dos mestres. E finalmente, os 

aprendizes, crianças e jovens, não recebiam pelo seu trabalho, sendo considerados 

principiantes no ofício. A oficina era local de produção e venda dos produtos. Os 
consumidores compravam diretamente do produtor, não havendo intermediários. 

Assim, como os comerciantes, os artesãos também uniram-se em associações, 

formando suas corporações de ofício.

A corporação de ofício tinha como funções: (a) o controle da qualidade e o 

preço dos produtos; (b) a garantia de trabalho para seus membros, limitando a 

entrada de estrangeiros no negócio; (c) a direção do aprendizado da profissão; (d) o 

auxílio aos artesãos necessitados.53

Seriam as corporações de oficio as origens do atual sindicato obreiro? A 

resposta à indagação é negativa.
As corporações de ofício, assim como as guildas, formando um conjunto de 

produtores, estariam mais próximas de uma associação de empresas ou de um 

"sindicato patronal”, do que de uma organização de cunho operário.

Somente quando a corporação se dividiu em mestrias e companhias é que se 

pode dizer que começaram a aparecer os brotos dos atuais sindicatos de empregados 

e empregadores, haja vista que havia então oposição entre classes. As organizações 

de classe fundadas pelos companheiros começaram a ser conhecidas como 

companhias; e as antigas corporações, onde os mestres ficaram isolados, passaram a 

ser chamadas de mestrias. Victor Mozart RUSSOMANO especifica: “(■••) com °  
aparecimento das companhias, pela primeira vez na História, a luta de classes se 

estabeleceu entre categorias representadas por associações. E como essas 

associações (mestrias e companhias) foram organizadas no mesmo nível,

53 SANtGS, Maria Januária, op. cit,p. 163.



41

paralelamente e em oposição recíproca, dão-nos uma idéia (embora muito distante e 

talvez pouco nítida) do sindicalismo atual”.54

A cisão interna, com fundamento na separação entre mestres e companheiros, 
provocou desaparecimento das corporações de ofício, e teve como razão econômica 

o incipiente processo de industrialização.

Sua extinção foi ocorrer também, com o advento do crescimento do comércio 

internacional, pelas várias leis proibitivas de sua formação.55

No século XIV, vários fatores atingiram a Europa Ocidental, apressando as 

mudanças que já vinham acontecendo, e que acabaram determinando o fim do 

sistema feudal: crise do comércio; revoltas de trabalhadores no campo e nas 

cidades; peste negra e a Guerra dos Cem Anos.56

O capitalismo comercial que se implantara do século XV ao XVII, toma-se 

hegemônico no século XVIII, com a Revolução Industrial.

A partir de então, a produção passa a ser feita em oficinas maiores, chamadas 

de “manufaturas”, e que contavam com trabalhadores assalariados. Outros muitos 
artesãos trabalhavam em sua própria oficina, com matéria-prima fornecida por um 

único patrão, para quem entregavam o produto pronto para a venda, em troca de um 

pagamento: eram as raízes nascentes do capitalismo.

O regime manufatureiro era, assim, um sistema que tinha o monopólio de 

certa atividade econômica, sob proteção do poder público.57
O progresso de tal regime levou, com o advento do liberalismo, ao 

surgimento do salariato, Aparece então, a relação de emprego e o contrato 

individual de trabalho, viga mestra no capitalismo. Surgem também as primeiras 

mobilizações operárias na Europa.
Desde a sua origem, as associações trabalhistas foram perseguidas e 

proibidas, como na Inglaterra de 1779. Os trabalhadores reunidos simbolizavam 

ameaça à ordem estabelecida, pois reivindicavam melhores condições de trabalho e,

54 RUSSOMANO, Mozart V. Princípios gerais de direito sindical, p. 16.
55 Entre as leis européias que podem ser elencadas: a lei da Prússia de 1731, a lei da Toscana, de 1770, o 
Édito de Turgot em 1776. E, em 14/07/1791, a famosa Lei Le Chapelier, na França. RUSSOMANO, Mozart. 
idem, ibidem, p. 14.
50 SANTOS, Maria Januária Vilela, op. cii.>p. 166.
57 RUSSOMANO, Mozart Vietor. Manual prático de Direito do Trabalho, p. ii.
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ao mesmo tempo, questionavam o sistema de produção. Eram vistos como núcieos 
para uma revolução social.

O reconhecimento do sindicato como órgão representativo das classes 
trabalhadoras foi ocorrer somente em 1824 na Inglaterra, berço da Revolução 

Industrial. Depois, os empregadores passaram então a fundar seus próprios 

sindicatos também. As associações sindicais já existiam na Inglaterra desde o século 

anterior, mas eram massacradas. Com o direito de livre associação, desenvolveram- 

se as trade-unions, ou uniões sindicais, que fixavam salário para toda a categoria, 

“evitando que o operário atuasse isoladamente na luta por melhores salários. 

Negociavam com os capitalistas e deflagravam greves. Auxiliavam financeiramente 

os operários em greve por meio das Caixas de Resistência”. 58

A nova postura do trabalhador, principalmente vinculada ao associativismo 

reivindicatório, e indo da sujeição escravocrata e servilista à formação de sindicatos 

profissionais, está relacionada com sua participação política em sociedade. 

Conforme RUSSOMANO, isto ocorre quando ele passa a ter o direito de voto, e, ao 

mesmo tempo, quando passa a ser considerado como fundamental no processo 

produtivo econômico do capitalismo: “a partir do instante em que os regimes 

democrático-liberais deram ao trabalhador o direito de votar, ele se colocou no 

mesmo plano político do aristocrata. Na hora em que a economia o situou, ao lado 

da natureza e do capital, como elemento indispensável da produção o trabalhador se 

sentiu igual ao patrão”.59

O surgimento político das classes populares, com o voto, simbolizou 

também pressão sobre o Estado em relação às questões de emprego, direitos sociais, 

educação e saúde.60
No Brasil, durante o sistema oligárquico unipartidário, votavam menos de 

2% ou 3% da população, e “os políticos estaduais eram incapazes de conceber uma 

política popular baseada em apelos a um eleitorado urbano que incluísse os
r * „  61operamos *

58 ANTUNES, Ricardo. O que é sindicalismo, p. 18.
59 RUSSOMANO, Mozart V. Comentários à Consolidação das leis do trabalho, p. 869.
o0 RODRIGUES, Leoncio Martins. Classe operária e sindicalismo no Brasil, p. 355.
61 FRENCH, John. O ABC dos operários, p. 24.
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Dada a importância do tema para os objetivos desse trabalho, a seguir poderá 

ser melhor observada, a incipiente formação operária no Brasil, e sua relação com a 

imigração e o processo industrial, para posteriormente ser examinada a organização 
dela decorrente.

Seçã o  m  -  Os pr im e ir o s  o pe r á r io s n o  B r a sil

A formação do proletariado brasileiro está inserida num panorama agrário e 

escravista, marcado posteriormente pela influência da força de trabalho de 

imigrantes. A gênese social desses primeiros operários está entre as camadas mais 
pobres da população urbana e, a partir de 1840, com o aumento do número de 

fábricas de tecido, entre camponeses vindos de cidades do interior, mulheres, 

menores e artesãos.

O pais vivia sob o regime de um sistema agrário, onde a população do campo 

representava dois terços da população total, e onde o domínio político era o da 

classe oligárquica agrária62.

Conforme CARONE, os traços característicos desta sociedade brasileira no 

século XIX eram: “papel hegemônico da atividade econômica agrária, dispersão 

populacional, desequilíbrio populacional a favor da região Sul, hegemonia 

demográfica do campo sobre a cidade, papel secundário da atividade urbana”, 6l 

presença do escravo na fábrica e heterogeneidade social e cultural das classes 

trabalhadoras nascentes.
Diferentemente do que ocorreu na Europa, as primeiras fábricas brasileiras 

não deram origem aos primeiros operários modernos, haja vista que ao lado destes, 
trabalhavam também escravos. Algumas empresas industriais não empregavam

62 A classe dõmífiãitte, neste período, é a oligarquia, fepreseiHMdõ “õ elo dê ligação com o capitalismo 
internacional. Como classe, é a responsável pela produção que abastece o mercado mundial de matérias» 
primas, produzindo o superávit comercial que atende financeiramente as necessidades de importação para o 
mercado interno. Sua atividade fundamentai está ligada à terra, mas ela também ocupa funções urbanas: 
participa das economias suplementares da sociedade -  indústria e comércio. Importa as teorias liberais e as 
condiciona às suas necessidades”. Por ser mercantilista, (a classe rural é empresarial e a. terra não simboliza 
tradição mas sim geração de lucros), o autor denomina tal classe de oligarco-burguesa, e que está identificada 
com o Estado (cargos políticos e admMsíiMivos lhe pertencem). CÁRONE, Édgaid. Classes sociais e 
movimento operário, pp. 14 e 18.



44

trabalhadores livres até meados do século XIX. Outras utilizavam-nos apenas para 

as funções especializadas, e o trabalho mais pesado era realizado exclusivamente
64por escravos .

Durante este período, embora a elite agrária apoiasse a escravidão, alguns 

fazendeiros das áreas cafeeiras, na década de 1850, preocuparam-se em incentivar a 

imigração, e substituir os escravos por imigrantes, principalmente porque, com a 

interrupção do tráfico, o preço dos escravos havia aumentado muito, conforme 

COSTA:
“O rápido crescimento das plantações de café fez do trabalho o 

problema mais urgente. Como podiam os fazendeiros satisfazer 

suas necessidades de trabalho após a interrupção do tráfico de 

escravos? O tráfico interno ofereceu uma solução temporária, mas 

a auto-reprodução dos escravos não podia satisfazer a demanda 

imediata. Os fazendeiros das áreas em expansão haviam 

encontrado a resposta na imigração” . 65

Os primeiros operários industriais tinham um nível de vida inferior aos dos 

trabalhadores livres que os precederam, como os artesãos, já que não possuíam a 

propriedade dos meios de produção, inclusive ferramentas: “os operários imigrantes 

que trabalhavam em fábricas ao lado de escravos ganhavam, em 1858, apenas a 

quarta parte do salário de um mestre pedreiro, quantia, inclusive, bem inferior ao 

salário de um servente de obras na mesma época”.66 O pagamento de salários era 

ainda visto como algo excepcional, e somente mestre e contramestres o recebiam.

63 CARONE, Edgard, op. cit., p. 13.
64 HARDMAN ainda explica que eram utilizados diversos tipos de escravos: os “de ganho”, que tinham certa
autonomia, custeavam seu sustento e viviam como ambulantes, entregando uma porcentagem de seu ganho a 
seu dono; os “da Nação” e os pertencentes às Municipalidades, que tinham suas condições de trabalho 
fixadas pelo governo* Após a abolição da escravatura, surgem os “africanos livres”, que “confiscados pelo
Estado, eram alugados a particulares c seus salários destinados, teoricamente, à sua repatriação”. Cita como 
exemplo unia fábrica, de vela do Rio de Janeiro que, até 1857, somente empregava escravos e, num outro, a 
John dei Rey Mining Co., constituída por capitais ingleses e que empregava escravos apenas na perfuração de 
galerias na mina de sua propriedade. Contudo, em outros estabelecimentos apareciam apenas operários livres, 
como na companhia construtora de estradas de rodagem, de Mariano Procópio, cujos trabalhadores eram 
alemães e portugueses, Isso ocorria na. construção de ferrovias também ma.s, sob a proteção da. lei, em 1852, 
vedando a utilização do braço escravo nos trabalhos de estrada. HARDMAN, Foot, História da indústria e 
do trabalho no Brasil,, p. 90 e 91.
00 COSTA, Emília Vioíti da, op. cit, p. 364.
66 HARDMAN, Foot, op. cit p. 96.
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Operários não-qualiíicados recebiam apenas comida e roupas, conforme seu 

comportamento e qualidade do trabalho.

As condições de vida dos primeiros operários assemelhavam-se às dos 
escravos: trabalho por treze e até quinze horas, sem descanso semanal remunerado, 

nem férias.

Entre 1860 e 1890, havia também os operários especializados, maquinistas,

moleiros, mecânicos, mestres de fiação e tecelagem, provenientes da Inglaterra.

Posteriormente, aos poucos, foram sendo substituídos por operários brasileiros. 

Além da dificuldade de adaptação dos imigrantes, seus salários mais altos impeliam 

os industriais a procurarem a substituição da sua força de trabalho por operários 

brasileiros:
“nos anos 90, o papel do operários ingleses já era bem reduzido, 

encontrando-se no Brasil profissionais em condições de substituí- 

los, Já em 1866, na Bahia, a indústria têxtil empregava quase 

exclusivamente operários brasileiros que garantiam um padrão 

técnico de bom nível, assegurando a qualidade de certos produtos. 

Em São Paulo e Rio, nos anos 90, os trabalhos especializados eram 

executados por brasileiros ou por imigrantes não-britânicos, em 

geral italianos, alemães, espanhóis e portugueses” 6'

As primeiras fábricas no Brasil surgiram nas décadas iniciais do século XIX, 
mas eram de pequeno porte e possuíam existência curta. Somente a partir de 1870 é 

que seu número e constância começaram a aumentar. O processo passou a ter 

intensidade entre os anos 1885 e 1895, durante o chamado “primeiro surto 

industrial”.68

Conforme HARDMAN, até o ano de 1889 somavam-se 54.000 operários de 

vários estabelecimentos industrias, e que trabalhavam em ferrovias, construção 

civil, portos e gráficas. Os artesãos eram formados por sapateiros, marceneiros, 
carpinteiros, ourives, serralheiros e seleiros.69

67 hardm an, Foot, op. cit., p. 99.
0B Idem, ibidem, p. 21.
69 Idem, ibidem, p. 92.
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Com a chegada da luz elétrica, veio a intensificar-se a exploração, com 

jornadas extremamente longas, como em fábricas do Recife, por volta de 1900, com 

dezessete horas diárias de trabalho.70

O processo imigratório ocorreu fortemente até a década de 1920, 

principalmente nas cidades de concentração industrial: Rio de Janeiro e São
Paulo71.

Neste sentido, MORAES FILHO traz números elucidativos:

“(...) grande era o número de imigrantes em ambas as metrópoles. 

Basta dizer que, dos 522.000 de 1890, 124.000 eram estrangeiros 

no Rio de Janeiro, isto é, 25%. De 1887 a 1900 entraram no Estado 

de São Paulo 909.407 imigrantes, com uma taxa de aumento da 

população de 86%. De 1901 a 1920 declina esta quota para 38,5%, 

com a entrada de 823.642 imigrantes. No Rio, eram, na maioria, de 

nacionalidade portuguesa, espanhola, italiana; invertendo-se esta 

ordem em Sãõ Pãülõ. Somente a partir de 1920, é que cresceu a 

imigração japonesa nesse Estado. Mais particularmente ainda, dc 

1900 a 1907, entraram no Estado de São Paulo 308.809 imigrantes 

e dele saíram 227.029, mostrando que já havia passado o período
77 72mais forte e significativo do processo imigratório/7

Assim, até 1920, embora o proletariado no Brasil fosse numericamente 

pequeno, era formado, em sua maioria, por imigrantes estrangeiros. Conforme 

RODRIGUES, o recenseamento daquele ano registrava 275.512 operários em todo 

o Brasil, numa população de 30.635.606 habitantes. Antes disso, não era possível

70 Idem, ibidem, p. 95,
71 Nas palavras de Evariste de Moraes Filho, “em 1907 concentravam-se na. Capital Federal 30% das 
indústrias nacionais, possuindo todo o Estado de São Paulo somente 16% do total.. No primeiro ano do 
século, conforme inquérito realizado, apresentava a cidade de São Paulo 144 estabelecimentos importantes, 
com 11.590 operários, com exclusão dos engenhos de açúcar. Em 1907, dispunha a mesma metrópole de 153 
estabelecimentos industriais, com 14.614 operários”. MORAES, Evaristo. Apontamentos de direito 
operário, p. XXÍI. Ele ainda destaca que as indústrias mais proeminentes eram as de tecidos e as de 
alimentação, não obstante a existência de numerosos estabelecimentos, oficinas de calçados, móveis, 
tinturarias, e outros. A indústria têxtil, neste sentido, era a mais representativa, contando, em 1900 na capital 
paulista, com 17 estabelecimentos e 4570 trabalhadores; em 1910, com 24 estabelecimentos e 13.396 
operários. Idem, ibidem.
72 MORAES, Evaristo., op. cit, p. XLII.
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ter com exatidão, o número de operários; entre os vários estabelecimentos, existiam 

pequenas oficinas, dificultando a contagem do total de operários.731

Desta exposição, é possível fazer «ma síntese sobre a formação social inicial 

do proletariado no Brasil até a década de vinte, em duas épocas. A primeira abrange 

o período das manufaturas iniciais até década de 1840, formado por camponeses 

pobres e escravos; e a segunda abrange a imigração na década de 1850 e vai até a 

década de 1920, com predomínio de trabalhadores estrangeiros e operários 

especializados.

Somente após a crise de 1929, é que a composição do operariado passou a ser 

formada por pessoas vindas do campo e das cidades do interior, constituindo uma 

massa de trabalhadores semiqualifícados.

Ante tais oscilações, alguns autores explicam que esta seria a principal causa 

do enfraquecimento do movimento operário após 1930, se comparado com aquele 

cuja influência vinha do anarquismo e socialismo europeu. Leôncio Martins 

RODRIGUES é um deles, quando analisa a formação do proletariado brasileiro. 

Explica que esta classe operária, pela composição étnica, e pelo sistema partidário 

vigente, ficou marginalizada da vida política nacional -  uma grande parte era 

formada por mulheres e crianças, sendo alta a taxa de analfabetismo. A origem 

deste sindicalismo, de minorias militantes e trabalhadores mais qualificados, não 

conseguia atingir os trabalhadores brasileiros, e exemplo disto eram os seus jornais, 

a maioria redigida em italiano ou espanhol./4

De qualquer modo, é certo que a maioria urbana dos operários, imigrantes, 
havia trazido consigo “a inquietação e a politização dos seus países de origem,

73 O autor elucida a questão explicando que “pelo recenseamento de 1920, havia nas indústrias do Estado de 
São Paulo (entre proprietários, empregados e operários) 136.135 brasileiros contra 93.130 estrangeiros. Na 
capital paulista, o número de estrangeiros chegava a ultrapassar ligeiramente o de brasileiros: 51.304 contra 
49.071. (...) Em 1911, abrangendo 31 fábricas, foram encontrados apenas 1843 brasileiros (18% do total de 
10204 operários recenseados), A grande maioria (6044) era composta de italianos (59% do total), seguindo- 
se os portugueses e os espanhóis. Mesmo entre os trabalhadores braçais dos serviços públicos estaduais da 
capital paulista, na mesma época, os imigrantes constituíam a maioria: 1408 contra 871”.RODRIGUES, 
Leôncio Martins. Classe operária e sindicalismo no Brasil, p. 345.
1A Idem, ibidem.



industrialmente mais adiantados, (...) Na ânsia de melhores condições de vida ©o cie 

mudança de regime econòmícõ-socíal, neles se fixavam as medidas punitivas” .75

Os operários, assim, embora heterogêneos em sua formação histórica, nunca 

ficaram passivos diante da exploração de sua força de trabalho. Procuraram se 

organizar por meio dos instrumentos que tinham às mãos: jornais, panfletos, 
comícios. Esta é a análise que está por vir.

Seç ã o  IV  -  Ra iz e s  d a s  o r g a n iza ç õ es sin d ic a is  n o  B r a sil

Durante o período colonial, somente se tem notícia de “confrarias”, e não 

propriamente de organizações trabalhistas. As que existiam tinham cunho religioso, 
desempenhando um papei assisíenciai, e serviam também para regulamentar alguns 

aspectos profissionais, como a da aprendizagem de um ofício. Tiveram destaque as 

dos oficiais mecânicos e outros trabalhadores, no decorrer dos séculos XVII e 

X vTIí, organizados conforme modelos portugueses de associação. A Confraria de 

São José, na Bahia, associava carpinteiros e pedreiros, disciplinando o exercício de 

suas funções, arrecadação de dinheiro para o santo protetor e habilitação para a
_  76protissao.
No Brasil, existem registros da existência de associações sindicais, “nãe- 

oficiais”, desde a década de 1§70. Havia mobilização operária na busca por 

melhores condições de trabalho diante do incipiente surgimento das fábricas e 

pequenas indústrias nacionais.

Nasceu, nessa conjuntura, a Liga Operária, simbolizando um avanço na 

organização dos trabalhadores, ao cumprir a função de ‘auxílio” e, ao mesmo 

tempo, de mobilização na contestação ao regime capitalista. O objetivo da 

organização não era a ajuda mútua para a sobrevivência, mas a reivindicação por 

melhores condições de trabalho, por meio de greves. Em Salvador, foram fundadas,

°  MORAES, Evaristo., op, ciL, p, XLIIL
76 HARDMAN, Foot. op clt, p. 100.
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em 1881, a Associação Tipográfica áa Bahia, a Companhia de uperanos Livres

Uíiilo e lüélsífiâ t  a Liga Operária Bahiana.77

Como classe, a organização operária foi tendo terreno para desenvolvimento, 
com o processo imigratório no campo e na cidade, principalmente a partir da década 

de 1890.

Neste contexto, passa a existir a influência de modelos socialistas na 

organização do proletariado europeu sobre o movimento operário brasileiro, 

redundando no surgimento de associações de auxílio mútuo e no desencadeamento 

de greves, consideradas motivo de “confusão” e “balbúrdia”: “com a entrada do 

novo século, os problemas continuavam insolúveis. Ás greves se sucediam, com as 

duas principais reivindicações da época: redução da jornada de trabalho e aumento 

de salário”/ 8

Sendo assim, as formas de organização foram sendo consideradas como tais 

somente no inicio do século XX, embora ainda precárias e efêmeras: (a) pelos 

jornais e revistas; (b) pela militância individual até 1920; (c) pelo sindicato, que era
* * 4 _ * * 4 4 * ... ,-r * '79o moao mais comptexo atingiao peio movimento operário.

Esse movimento operário incipiente, apesar das dificuldades, foi se 

organizando em mutualistas e em ligas, administrando mobilizações por meio de 

greves e publicações de jornais, inspiradas pelas experiências européias. Surgiram 

organizações de Auxílio Mútuo,, as Câmaras de Trabalho, as Ligas Operárias, os 

Sindicatos de Resistência, e as Cooperativas.

O Auxílio Mútuo foi o primeiro modelo que despontou, representando 

oposição ao sistema capitalista, e tendo ao mesmo tempo um cunho assistencialista. 

Assim explica HARDMAN:

“as primeiras mutualistas surgiram na década seguinte e não eram 

corporações dc tipo artcsanal; foram, isto sim, as primeiras 

organizações operárias que atestavam, embora sob formas ainda

Z HARDMAN, Foot. op cii, p. 102.
m Conforme Evaristo Moraes Filho, prefaciando o livro do seu pai, Apontamentos de direito operário, p.
XXXIX.
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embrionárias, que o proletariado procurava constituir-se como

classe, tentando, para tanto, formar suas primeiras associações
* Böindependentes das demais classes sociais.”

Os objetivos de tais organizações eram a ajuda mútua e o auxílio aos 
necessitados, como nas confrarias. Entretanto, nestas últimas, patrões e empregados 

organizavam-se conjuntamente, o que não ocorria nas mutualistas, que eram de 

iniciativa dos empregados assalariados, independentes da Igreja e do Estado.81

Esses dois tipos de associações operárias, mutualistas e ligas, existiram 

concomitantemente durante todo o final do século XIX no Brasil.

Predominantemente, a manifestação de associação que prevaleceu no país, 

foi a de sindicato profissional, sindicato de resistência ou somente sindicato.

Em tal processo, é importante frisar que as organizações sindicais 

funcionavam ao lado do assistencialismo proporcionado pelo governo e pelos 

industriais: “a iniciativa para concretizar os benefícios parte, em menor escala, dos 

próprios sindicatos, mas existem outras fontes mais fecundas: a iniciativa privada
- • ■ 5dos industriais e, principalmente, do Estado”. ' E como se verá adiante, este 

assistencialismo servia como forma de controle sobre os operários.

Na década de vinte, vários fatores contribuíram para auxiliar na 

transformação da composição interna do proletariado: acréscimo de migrantes de

79 A razão disto está nas “más condições de vida do operariado, as dificuldades de adesão dos camaradas, 
pressão patronal”, conforme CAROME, Edgard. Ciasses sociais e movimento operário, p. 33, 
m HARDMÀN, Fooí, et al., op cit, p. 100. Ilustra ainda algumas mutualistas existentes no país da época: 
Sociedade de Oficiais e Empregados da Marinha (1833); Sociedade. Mecânica .Âperfeiçoadora das Artes e 
Beneficente (1836); Sociedade de Auxílio Mútuo dos Empregados da Alfândega (1838); Associação
Tipográfica Fluminense (1853), Sociedade de Bem-Estar dos Cocheiros (1856); a Associação Protetora dos 
Caixeiros (1858); a. Associação de Auxílio Mútuo dos Empregados da Tipografia Nacional (1873), União 
Beneficente dos Operários da Construção Naval (1884).
S1 O mutualismo não possui origem nacional: na Europa, “o mutualismo constituiu-se numa das primeiras 
tendências organizadas pelo movimento operário internacional, diretamente impulsionada pelo projeto 
político do socialista utópico Proudhon”, conforme HÁRDMAN, Foot et 'ai., qp cit, p. 101.

São correntes que marcam a organização sindical: a. liberal, a. socialista, e a. corporativa, dos católicos. 
Contudo é a concepção socialista, que possuí maior expressão, sendo composta de três tendências: socialistas, 
siiídlealísías e anarcossindicaíístas. CARONE analisa rapidamente cada uma destes agrupamentos dentro do 
movimento operário. CARONE., Edgard, op. cit, p. 39.
83 CARONE, Edgard, op.cif, p. 231. Ainda, assinala, que “algumas indústrias beneficiam seus operários, 
instalando, junto aos estabelecimentos fabris, casas, cooperativas, serviço médico e hospitalar- (...) É o 
Estado, no entanto, que arca com iniciativas sociais mais amplas, sob seu encargo ou obrigando os 
interessados a participarem, de sua responsabilidade: é o caso das medidas previdenciárias aos ferroviários ou 
a categorias do ftmcíonaíismo público, no primeiro caso, ou da Lei de Acidentes de Trabalho, no segundo”.
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outros Estados para São Paulo, decréscimo da imigração européia e a interferência 

maior do Estado nas “questões sociais”.

Os trabalhadores artesanais (carpinteiros, marceneiros, alfaiates, pedreiros, 
padeiros, etc), que imprimiam ao movimento sindical um tom anarquista, cederam 

espaço aos trabalhadores das indústrias modernas, como teceíagem, mecânica e 

metalúrgica.

Conforme já investigado antes, essa transformação compositiva do 

proletariado é entre outras oscilações inseridas no mesmo processo de formação do 

operariado.

O operário, de certo modo politizado, tinha agora que dividir seu espaço com 

o operário semiquaíificado, significando a “supremacia do sindicalismo organizado 

por indústria sobre o sindicalismo de ofício”, como explica Leôncio RODRIGUES,

“os trabalhadores europeus, mais qualificados e portadores de uma

tradição de luta socialista e sindicalista, viram-se submergidos pela

massa de operários nacionais, de qualificação profissional muito

baixa e amiúde sem experiência de vida num centro urbano

relativamente grande. O velho sindicalismo de minorias militantes,

organizado por oficio e agrupando os setores mais qualificados,

não soube ou não pôde atrair os recém-chegados e foi facilmente

substituído pela estrutura sindical erigida pelo Estado, num

processo em que se combinou a violência contra os grupos

operários organizados e a concessão de benefícios às grandes 
„8 4massas.

Formou-se, assim, a idéia de que esses fatores somaram-se para reduzir o 

poder de mobilização dos sindicatos, após a crise de 1929, levando os operários à 

acomodação pela intervenção protetora do Estado.
O certo, entretanto, é que o processo de industrialização trouxe forças 

dispersas e heterogêneas ao grupo do proletariado: trabalhadores braçais não 

integrados no setor industrial; empregados subalternos dos serviços públicos e
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trabalhadores por conta própria, por exemplo. Elucida Leôncio Martins 

RODRIGUES, que “as diferenças internas e a dispersão dos estratos populares não 

favorecem o aparecimento de formas associativas consistentes que possibilitem sua 

intervenção política sistemática”.85

Isto teria trazido mais uma dificuldade para a nascente organização operária, 

além das barreiras culturais existentes para a sua mobilização. Os operários entre si, 
não conseguiriam identificar-se como classe, e FRENCH explica:

“(...) a maior parte da população trabalhadora de São Paulo não 

aceitava a idéia de uma divisão horizontal da sociedade entre 

empregadores e assalariados, que constitui a base de todo 

movimento operário coerente. Quando as primeiras fábricas se 

estabeleceram no ABC na virada do século, a economia era de base 

familiar e a maioria da população da região ganhava a vida na 

produção agrícola de subsistência, em atividades extrativas e no 

emprego nas pequenas carvoarias, serrarias e olarias da região. 

Para esses trabalhadores, a ideia de luta coletiva organizada dos 

operários não tinha sentido. Mesmo quando mais e mais 

trabalhadores passaram a um estado de dependência, grande 

número deles ainda estavam ligados a seus empregadores por um 

status comum de imigrante e por uma ideologia de trabalho duro e 

parcimônia de que compartilhavam.” 86

O quadro levava a um aparente paradoxo; os operários de fábrica eram a 

maioria da força de trabalho desorganizada, e os “grupos artesanais qualificados, 
estáveis, em cenários não-fabris possuíam um impacto desproporcional tanto em 

termos da composição, quanto da perspectiva do próprio movimento operário”, 
como aqueles formados pelos canteiros de Ribeirão Pires87, e que possuíam um alto 

grau de mobilização e consciência de classe.

84 RODRIGUES, Leôncio Martins. Ciasse operária e sindicalismo no Brasil, p. 347.
85 ldem, ibidem.
86 FRENCH, John, op cií, p. 22.
87 ldem, ibidem, p. 27.
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Ou seja, o movimento organizado dos trabalhadores, na Primeira República, 

era composto, de forma preponderante, por operários qualificados não-fabris, 

muitos artesãos, enquanto a maior parte dos operários desorganizados estava 

concentrada em grandes fábricas.88

Não obstante tal constatação, as péssimas condições de trabalho, atreladas às 

de vida dos trabalhadores, foi um fator importante para a mobilização deles no 

início de industrialização89 nacional. Objeto de preocupação, “nas três décadas 

iniciais da República, são as greves operárias e outras formas de resistência ao 

patronato(...).”90

Com a concentração de 30% das indústrias nacionais no Rio de Janeiro e 

16% em São Paulo, a população nestas capitais foi aumentando gradativãmente, 

propiciando o aglomerado habitacional. Além de indústrias, havia igualmente 

diversas oficinas de manufaturas de calçados, vestuário, móveis e tintas, embora, 

geralmente, em locais distantes de fiscalização, empregando trabalhadores, em 

maioria italianos, portugueses e espanhóis91.

Esta fase desconheceu restrições legais à exploração do trabalho humano. As 

condições de trabalho dos operários eram perversas, os salários muito baixos, as 
jornadas de trabalhos elevadas e os ambientes de trabalho insalubres. Como elucida 

Jacob GORENDER sobre o trabalho de mulheres e crianças:

“na indústria têxtil, em particular, o proletariado era constituído, 

em sua maioria, por mulheres e crianças. Segundo testemunho 

insuspeito do começo do século XX, a idade mínima para o 

trabalho fabril era de cinco anos! Numa das fábricas de Matarazzo, 

foram encontradas máquinas de proporções apropriadas ao manejo

88 HARDMAN, Foot. op cit, p. 93.
89 Industrialização significa processo de criação de uma quantidade cada vez maior de indústrias orientadas 
para a modernização da economia do país, numa transformação da sociedade, de rural e agrícola, em urbana e 
industrial. “Portanto, não se considera como industrialização uma simples criação de indústrias isoladas, 
subordinadas às atividades primárias, mas sim um processo irreversível de criação de indústrias, com 
urbanização e domínio da cidade sobre o campo”. VESENTENI, Willian. Brasil, sociedade e espaço, p. 89.
90 CARONE, Edgard, Classes sociais e movimento operário, p. 234,
91 No Estado paulista, em 1901, dos 50.000 operários existentes, os brasileiros eram menos de 10%. Na 
capital, entre 7.962 operários, 4.999 eram imigrantes. Em 1912, nas 31 fábricas de tecidos desta capital 
trabalhavam 10.204 operários, dos quais 1843 brasileiros (18%), 6044 italianos (59%), 824 portugueses (8%) 
e 3% espanhóis. NASCIMENTO, Amauri M.. Curso de Direito do Trabalho, p. 39.
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infantil. Pior ainda, os menores viam-se forçados a horários

noturnos de onze horas e, com freqüência, sofriam espancamentos
92dentro das fábricas”.

O quadro esboçava, aliás, péssimas condições de vida da população 

proletária nas metrópoles, com problemas de urbanização, saneamento básico e 

transporte. Escreve MORAES FILHO:

‘"Morando em bairros anti-higiênicos, em cabeças-de-porco; 

aglomeradas as famílias em cômodos imundos, sem ar nem luz, 

entregues os seus chefes a trabalhos estafantes e mal remunerados, 

executados em locais quase sempre insalubres, escuros, mal 

ventilados, assim viviam os trabalhadores. Mulheres grávidas e 

crianças de tenra idade eram obrigadas a mourejar nos serviços 

mais pesados e penosos, durante mais de 12 horas, com salários 

ínfimos, a fim de poderem contribuir, de qualquer forma, com 

alguma coisa, para o orçamento doméstico.” ' 3

As vilas operárias assemelhavam-se a cortiços. As moradias eram pobres, 

coletivas, sem iluminação adequada. As condições de trabalho, higiene, saúde, 

alimentação eram péssimas, levando à proliferação epidêmica, como a febre tifóide, 

sarampo, lepra, meningite e tuberculose:

“(...) três ou quatro cômodos no máximo, que tinham um fundo 

comum, às vezes, fileiras de pequenas casas contíguas escondiam- 

se da rua, atrás de uma primeira fileira que ficava rente à calçada. 

(...) ainda era mencionada a existência na cidade do hotel-cortiço 

(espécie de restaurante onde a população operária sem família 

dormia à noite em aposentos privativos comuns); (...) e de 

‘protótipos’ das favelas contemporâneas, os telheiros de zinco,

"GORENDER, Jacob, Â burguesia brasileira» p.25.
93No prefácio do livro do seu pai. MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, p. XXV.
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barracos feitos de tábua e cobertos de folhas de zinco, em geral 

instalados nos fundos dos depósitos de materiais de construção”.94

Esta era a conjuntura do Estado de inspiração liberal, em que as questões 

sociais não eram prioridade.93 A relação de trabalho tinha tratamento fundamentado 

no direito civil, e esta forma contratual não poderia restringir a liberdade dos
96contratantes.

Contudo, o número de greves organizadas pelo movimento dos trabalhadores 

na obtenção por condições dignas de vida, salários suficientes, e redução da jornada 

de trabalho, começou a se elevar, passando a ser uma inquietação para o patronato e 

para o Estado. Nos primeiros anos republicanos, ocorreram em São Paulo três 

greves em 1890 e 1891, e até 1896 uma a cada ano. No início do século XX, elas 

passaram a ser mais freqüentes.97 A análise a respeito do papel ativo que tiveram os 

trabalhadores, por meio de mobilizações, na construção da legislação trabalhista, 

antes mesmo da década de trinta, é a próxima abordagem.

94DECCA, Maria Auxiliadora Guzzo. Cotidiano de trabalhadores na República, p. 25.
95 Na célebre expressão, as questões sociais eram tratadas como caso de polícia. Conforme Jacob Gorender, 
“operários estrangeiros, que se destacavam na liderança sindical ou política, eram sumariamente deportados 
como rufiões ou sob outras acusações infamantes. Outros, eram confinados em locais isolados e insalubres da 
Amazônia. As reuniões de trabalhadores costumavam ser dissolvidas a patas de cavalo e golpes de sabre, não 
raro com mortos e feridos. O refinamento da repressão se aperfeiçoou com a organização das listas negras, 
nas quais a polícia e as entidades patronais incluíam os operários suspeitos de ‘subversão’ e os condenavam, 
dessa maneira, ao desemprego permanente.” GORENDER, Jacob. Á burguesia brasileira, p. 50.
96Evaristo MORAES FILHO, explicando a ideologia liberai da época, transcreve as razões do veto feito ao 
projeto que regulava a locação agrícola, na década de 1S90. De acordo com Manuel Vitorino Pereira, vice
presidente em exercício, “intervir o Estado na formação dos contratos é restringir a liberdade dos 
contratantes, é ferir a liberdade e a atividade individual nas suas mais elevadas e constantes manifestações, é 
limitar o livre exercício de todas as profissões garantidas em toda a sua plenitude pelo art. 72, § 2o da 
Constituição. O papel do Estado nos regimes livres é assistir como simples espectador à formação dos 
contratos e só intervir para assegurar os efeitos e as conseqüências dos contratos livremente realizados. Por 
esta forma o Estado não limita, não diminui, mas amplia a ação de liberdade e de atividade individual, 
garantindo seus efeitos” MORAES, Evaristo., op, city p. XL
97 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Curso de Direito do Trabalho, p. 40.
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S e ç ã o  V  -  O  a t iv is m o  d o s  t r a b a l h a d o r e s  n a  f o r m a ç ã o

DA LEGISLAÇÃO: AS GREVES

Em vista das greves e resistências do operariado, já na fase precedente à Era 

Vargas, bastante evidenciada na doutrina nacional, é falaciosa a afirmação de que o 

processo de normatização trabalhista não significou conquista do movimento 

operário, mas somente outorga, “presente” do Estado.

Os historiadores tradicionais normalmente omitem a existência dos 

trabalhadores como classe social, “como atores da história ou como agentes de sua

própria constituição e de seu próprio ‘fazer-se’. A crônica linear e homogênea

destes positivistas faz do discurso histórico algo desprovido de aítemativas reais, e
QO

transforma todo o devir numa preparação escatológica da atualidade”.

A ordem jurídica é resultado dos antagonismos sociais. Nas relações de 

trabalho não poderia ser diferente; ao contrário, a legislação é fruto das lutas dos 

trabalhadores por melhores condições de vida e labor.

Já antes da República, há notícia da existência da primeira mobilização 

operária: a greve dos gráficos dos três jornais do Rio de Janeiro, em 1858. Os 

jornais eram o Correio Mercantil, o Jornal do Comércio e o Diário do Rio de 

Janeiro. As condições de trabalho eram péssimas:

“(...) trabalhava-se quinze horas por dia nas oficinas desses jornais; 

a iluminação a gás era deficiente, o que prejudicava a vista dos que 

trabalhavam noite a dentro. O custo de vida tinha subido muito 

desde dezembro de 1855, data do último aumento recebido pelos 

gráficos. (,..)Nenhum jornal circulou pelas ruas do Rio de Janeiro 

durante aqueles dias, e os patrões solicitaram ‘medidas enérgicas’ à 

polícia. (. ..) A greve envolveu oitenta operários”. 99

Com o aumento do contingente operário nas cidades e o crescente número de 

greves, o movimento organizado dos trabalhadores começou a ser uma

98 FONSECA e GALEB. A greve geral de 17 em Curitiba, p. 16.
99 HARDMÁN, Foot.. op. cit„ p. 102.
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preocupação: “nos primeiros anos da República as greves eram esporádicas - uma 

em São Paulo em 1890, duas em 1891, quatro em 1893 e até 1896 uma a cada ano, 

visando, na maioria das vezes, melhores salários e redução da jornada diária de 

trabalho. Porém, no começo do século, acentuaram-se”100.

Esta tendência vinda desde aquele período, caminhou juntamente com o 

despontar das primeiras normas reguladoras da relação individual de trabalho, e que 

se mostravam bastante esparsas.101

As inúmeras greves registradas no Brasil entre 1900-1920, a criação, pela 

classe operária, de uniões, alianças, cooperativas, associações de auxílio e socorro 

mútuo, clubes, bibliotecas, escolas livres, sindicatos, conferências, cursos culturais, 
congressos nacionais e estaduais, federações regionais operárias e confederação 

operária brasileira refutam a idéia de que o movimento operário era inconsistente e 

pouco combativo nos primeiros anos de industrialização no país.

A primeira paralisação importante, no século XX, consciente e coesa, dos 

trabalhadores, ocorreu em 1906, na maior fábrica do ABC, a Tecelagem 

Ipiranguinha, em Santo André, que empregava 500 operários. Tal movimento, 

precedeu uma onda de greves, coincidindo com o aparecimento de um operariado 

urbano, e a realização de primeiros encontros de trabalhadores estaduais e 

nacionais. Não houve qualquer desenvolvimento industrial importante no ABC até a 

virada do século, quando duas fábricas de tecidos se instalaram em Santo André,

100 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Curso de direito do trabalho, p. 40,
101 Em 1850, o Código Comercial foi editado, tratando da justa causa para dispensa de empregados, 
indenização por acidente no trabalho; força maior, aviso prévio para rescisão do contrato de trabalho e 
vencimento de salário, nos artigos 74, 226 e seguintes. No ano de 1852, houve uma lei proibindo às 
companhias de estrada de ferro de possuírem escravos. O objetivo era de que o trabalho fosse remunerado, 
haja vista o interesse no capitalismo nascente no país.Por meio do Decreto n° 2827, de 15/03/1879, houve 
regulação da locação de serviços e parceria agrícoIa.No ano da abolição da escravatura, 1888, foi instituída a 
Caixa de Socorros para os empregados das estradas de ferro do Império. Um ano depois, foi criado o fu n d o  
de pensões para empregados das oficinas da Imprensa Nacional, e a obrigatoriedade do Montepio para os 
empregados no correio. Durante a Primeira República, houve algumas disposições legais sobre o trabalho 
coletivo. Entretanto, predominavam as individuais, restritas a alguns setores sociais, ou de caráter 
assistencialista. O Decreto n° 12-A, de 23/11/1889, fixava competências para demissão de servidores. No 
mesmo ano, em 14 de dezembro, um Aviso concedia quinze dias de férias aos funcionários. No ano posterior, 
o Decreto n° 221, de 26/02/1890, concedia direito de aposentadoria aos empregados da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. Três meses depois, era dado o mesmo direito aos assalariados de outras ferrovias (Decreto 
n° 405, de 17/05/1890). O trabalho das crianças e dos adolescentes nas fabricas foi regulamentado com o 
Decreto n° 1313, de 1891, embora continuasse existindo. Proibiu-se o trabalho aos 12 anos de idade, vedou- 
se o trabalho noturno dos menores de quinze anos, e houve limitação da jornada de trabalho para sete horas. 
MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, p. 31.
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São Paulo: “em 1907, essas tecelagens e outras empresas menores do ABC já 

empregavam peio menos 1000 operários, numa população local de 10000 

habitantes, garantindo assim o siaíus do ABC como o mais importante subúrbio 

industrial de São Paulo”. 102

Em 1905, foi constituída a Federação Operária de São Paulo (FOSP), que 

organizou o Primeiro Congresso de Operários no Estado, no ano seguinte.

No ano de 1907, foi deflagrada outra greve, cuja principal exigência girava 

em tomo da necessidade de diminuição da jornada de trabalho para oito horas, e que 

reuniu 10.000 operários em São Paulo e no ABC. Por outro lado, o movimento 

impulsionou a fundação do Centro dos Industriais de Fiação e Tecelagem do Estado 

de São Pauio (CIFTSP), formado pelos proprietários das duas maiores fábricas do 

ABC.103

Em 1913, o movimento operário ressurge com ânimo, após um período de 

crise econômica e desintegração de muitas associações, como a FOSP. Neste ano, a 

greve de canteiros, que trabalhavam nas Pedreiras de Ribeirão Pires, na produção 

de pedras de calçamento, teve origem num conflito sobre salários atrasados, levando 

oitenta canteiros a paralisar a Pedreira Duarte e Aranha. Em 1917, os canteiros de 

Ribeirão Pires entraram em greve por duas vezes, a primeira por aumento de salário 

e, posteriormente, em solidariedade à greve geral da capital paulista. Voltaram à 

greve em 1918, e três vezes em 1919. 104
Durante o ano de 1917, estouraram movimentos grevistas em várias cidades 

do país: São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Curitiba, evidenciando o 

descontentamento pelo descaso às causas operárias.

Na capital paulista, no mês de junho, operários que laboravam no Cotonifício 

no bairro da Móoca tiveram recusa em seu pedido de aumento salarial, e iniciaram 

um movimento que acabou por se transformar numa greve gerai103, marcando a

102 FRENCH, John D. O ABC dos operários, p. 19
103 Treze principais tecelagens incentivaram a organização dos industriais, que solicitaram a intervenção da 
polícia ra repressão contra a greve de 1907, FRENCH, John,, op. cit, p, 23,
104 Idem, ibidem, p. 25
105 As principais reivindicações da greve geral de 1917, em São Paulo, eram as seguintes: (a) liberdade para 
as pessoas detidas por motivos de greve; (b) respeito ao direito de associação para os trabalhadores; 
(c)garantia contra dispensa de operário participante de greve; (d) abolição do trabalho aos menores de 14
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história da cidade e das reivindicações operárias no país. Embora reprimida peia 

força policiai, a greve mobilizou cerca de 50 mil operários. No mês seguinte, o 

movimento foi deflagrado também no Rio de Janeiro.

Em Curitiba, o movimento grevista também ocorreu em julho, iniciado com 

um comício de oradores na praça Tiradentes, que denunciavam os embaraços da 

classe operária, causados pelo aumento do preço dos alimentos e os baixos salários. 
Na Sociedade Protetora dos Boleeiros, deliberou-se, então, “que iria ser deflagrada 

a greve geral dos trabalhadores curitibanos, que se estenderia até que os patrões 

aceitassem a lista de reivindicações que foi proposta por Octavio Prado e aclamada 

pela multidão que estava presente”. O jornal “Commercio do Paraná” deveria 

veicular as reivindicações, entre elas: jornada de oito horas; abolição das multas; 

proibição de trabalho a menores de 14 anos e moças menores de 21 anos; abolição 

do trabalho noturno; aviso prévio de 18 dias; responsabilidade dos patrões nos 
acidentes; redução de impostos aos carroceiros; redução dos preços dos alimentos, 

principalmente a farinha de trigo e o açúcar; diminuição dos preços do aluguéis das 

casas e higiene nas fábricas.106

O movimento de 1917, em Curitiba, representou um momento de ascensão 

do operariado organizado, e um momento constitutivo da própria classe operária,
1 (YJ

como sujeito atuante na história “não contada”, que a historiografia oficiai 

sempre olvida. De acordo com FONSECA e GALEB,

anos; (e) proibição de trabalho noturno para os menores de 18 anos e para as mulheres; (í) aumento salarial; 
(g) garantia de trabalho permanente aos operários; (h) jornada de oito horas de trabalho; (i) aumento de 
cinqüenta por cento ao trabalho extraordinário. Fonte: Mtp://www. brasil.htmbrasilm.htm
106FQNSECA e GALEB, op. ç/t.p. 39.
107 O movimento da greve de 17 em Curitiba, tendo como fundamento o descontentamento da classe operária 
com suas condições de vida e de trabalho, teve seu momento culminante no dia 19 de julho, quando, “logo de 
manhã, os grevistas procuravam paralisar os coletivos, ainda na praça Tiradentes. Com a adesão de 
motomeiros e cobradores, e em vista da afluência de operários que cada vez mais aumentavam o fluxo de 
paredistas, dirigiram-se todos à estação dos bondes, na Rua Barão do Rio Branco. (...) Foi organizada então 
uma comissão para entrar nas oficinas e falar com os operários. Lá discursou Bortolo Scamiagnan, 
solicitando a adesão dos colegas, que aderiram sem restrições. Em seguida, para as oficinas da estrada de 
ferro, que ficava ao lado da estação. (...) Juntaram-se ao movimento os operários da cervejaria Atlântica, do 
Engenho do Jacaré, da Fábrica Favorita, da Fábrica de Fósforo Pinheiro além de conierciários, alfaiates e 
pedreiros. (...) Tomar o controle da energia elétrica da cidade parecia ser uma meta importante para os 
grevistas, que encontraram, porém, a resistência da segurança municipal (...) Lá chegando, cerca de mil 
operários invadiram a usina (...) liberaram o vapor das máquinas e a cidade ficou às escuras, até 
aproximadamente às 19:40 horas. Durante urna hora e meia, portanto (...) Curitiba ficou completamente sem 
luz, até que um destacamento da polícia restabeleceu a energia elétrica. Os jornais da época traçavam um 
retrato tétrico da situação que passou a cidade naquele momento” FONSECA e GALEB, op.cit, pp.40-42.
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“em Curitiba, houve uma somatória dos fatores econômicos e 

políticos com fatores culturais e ideológicos, que, com o tempero 

do ideal anarquista, fizeram eclodir um movimento explosivo, que 

atemorizou a cidade, Relembre-se que os grevistas causaram danos 

em bondes e trens, assim como nos seus trilhos; também 

derrubaram, postes telefônicos, deixaram a cidade às escuras, 

quebraram pontes, impediram o fornecimento de água, carne, 

produtos hortigranjeiros, pão e leite para a cidade, além de outras 

sabotagens (...). E estas condutas, como já vimos, ocorreram de 

modo intermitente durante cinco dias seguidos”. 108

Contudo, o movimento não pôde subsistir à repressão policial. Apesar de as 

greves não serem proibidas por lei, os grevistas estavam sujeitos à violência 

policial, e os sindicatos que mostravam alguma militância eram duramente

reprimidos. A coibição era demonstrada também pela interdição do funcionamento

de sindicatos, e de associações.109

108 Idem, ibidem., p. 68.
109 FRENCH, Jolm, up. cii.,p. 23. O autor ainda faz referência à lei de deportação aos estrangeiros que 
constituíam “ameaça à ordem pública”; foi aprovada pela Câmara do Estado de São Paulo, em 1907. Foi a 
chamada Lei Adolpho Gordo.
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A resistência operária e o embate por melhores condições de vida foram 

intensos, num longo período histórico que assinala a positivação de direitos 
trabalhistas110:

“(...) entre 1890 e 1935 (...) em condições particularmente difíceis, 

de violenta repressão e com uma classe operária numericamente 

fraca e inexperiente conseguiram os trabalhadores anarco- 

sindicalistas, criar e desenvolver as organizações de resistência; 

travar duras lutas para impor direitos básicos com a liberdade de 

expressão e organização dos trabalhadores, conseguindo vitórias 

expressivas no campo econômico, como aumentos salariais, 

redução de horário de trabalho, maior segurança, limitação do 

trabalho infantil, etc, Estas lutas custaram a muitos desse 

trabalhadores, a prisão, deportação e, até a morte”.111

110 No sentido de que a legislação trabalhista sempre significou conquista dos trabalhadores (embora tenha 
também o cunho de ser “controle”) foram vários os dispositivos, mesmo esparsos, dispondo sobre as relações 
entre capital e trabalho: A Constituição da República, de 24/02/1891, em seu art. 72, § Io, e art. 75, dispôs 
sobre a liberdade de trabalho, e veio garantir o direito de aposentadoria aos funcionários. Em 1893, houve 
regulamentação do fundo de pensões. No ano de 1903, a lei n° 979 facultou a possibilidade de organização de 
cooperativas de produção, consumo e crédito. Em 1906, a lei n° 1607 estatuiu a proteção ao salário.Tratando 
de Caixas de Previdência, em 1910, surge a lei para a Capatazia da Alfândega do Rio de Janeiro; em 1911 é 
criada a Caixa de Pensões dos Operários da Casa da Moeda; em 1923 é instituída a lei referente aos 
Ferroviários, Lei Elói Chaves, que criou a caixa de aposentadoria e pensões para esta categoria, assim como 
estabilidade para os trabalhadores que completassem dez anos de sen/iço, devendo ser a rescisão precedida 
de inquérito; e em 1926, a Caixa dos Portuários.Entre 1916 e 1929 surgem vários diplomas legais: o Código 
Civil, tratando do contrato de locação de serviços (artigos 1216 a 1247), a lei de acidentes de trabalho (lei n° 
3724/19), o decreto criando o Conselho Nacional do Trabalho (n° 16027/23), órgão de caráter consultivo dos 
poderes públicos, em assuntos relativos à organização do trabalho e previdência, sendo composto por 
operários, patrões e funcionários do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, leis regulamentando 
assistência aos menores110, e regulando também as férias, com a lei n° 4982/25 garantindo direito de quinze 
dias de descanso remunerado aos empregados no comércio. Em 1926, o artigo 34 da Constituição de 1891 é 
alterado, e o parágrafo 28 é acrescido, estipulando a competência da Câmara Federal para “legislar sobre o 
trabalho”. Com ele, a separação entre a legislação social, a civil e a comercial é concretizada, permitindo o 
avanço de projetos legislativos na área trabalhista. Entretanto, em 12 de agosto de 1927 a lei n° 5221 vem 
autorizar o fechamento das associações operárias. Percebe-se, em tal contexto, que após a explosão das 
grandes greves de 1917-1919, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, é que houve criação da 
Comissão de Legislação Social, com a implementação de várias leis. Com a edição do Código de Menores, 
há a regulamentação de medidas de assistência e proteção aos menores de dezoito anos, dispondo também 
sobre o seu trabalho. Atividade laborai noturna foi vedada aos menores de doze anos, e limitou-se para seis 
horas o trabalho dos aprendizes em certos estabelecimentos. Assim, interessante é notar que a legislação 
trabalhista no Brasil iniciou seu desenvolvimento somente após a abolição da escravatura e a proclamação da 
República, período em que o país assiste a um início de industrialização e conseqüente expansão da relação 
assalariada.
111 GORENDER, Jacob. À burguesia brasileira, p. 26.
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Outros fatores contribuíram para o que MORAES FILHO chama de “nova 

fase de desenvolvimento social-trabalhista no Brasil: em 1919”,

“Vínhamos de assinar o Tratado de Versailles, no qual nos 

obrigávamos a cumprir determinadas recomendações a favor dos 

trabalhadores, além de nos filiarmos à OIT. Aumentava agora para 

o Governo a responsabilidade legislativa, no sentido de maior 

intervenção do Estado nas relações econômicas entre empregados e 

empregadores. Dois outros fatos deveriam também influir (...) o 

primeiro deles foi o maior vulto que começou a tomar a nossa 
indústria com o decorrer da guerra, com o correspondente 

crescimento das áreas urbanas e da população propriamente 

operária. E o segundo pode ser apontado na revolução russa, que 

grande repercussão teve entre nós, principalmente nos centros de 

maior densidade proletária, como Rio e S. Paulo.”112

A partir da década de trinta, com o governo de Vargas, a legislação 

trabalhista desenvolveu-se mais, e o movimento dos trabalhadores foi ator neste 

processo. Isto possibilita desconstrução do imaginário de que os trabalhadores 

foram passivos mesmo após a Revolução em tela. Como a repressão era muito 

grande, a resistência ocorria de forma clandestina:

“A historiografia rompeu com as interpretações mais estáticas 

Òs sindicatos no período de Vargas não mais parecem monolíticos, 

ou simplesmente instrumentos artificiais do regime, nem tampouco 

os trabalhadores parecem meros espectadores passivos, ou vítimas. 

Certamente a extensão da oposição sindical às medidas oficiais do 

começo dos anos 1930 está mais clara agora, e sabemos algo sobre 

formas de resistência clandestinas, cotidianas, que ocorreram

112 MORAES FILHOS, Evaristo. O problema do sindicato único no Urasil, p. 197.
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quando as manifestações abeitas de protesto tornaram-se 

inviáveis”.113

Fazendo este mesmo caminho, VIANNA relata que logo após a posse de 

Getúlio Vargas, ocorreram várias greves, como a de maio de 1932, em São Paulo, 

reprimidas com extrema violência policial. O governo, agora legal, articulando a 

aprovação da Lei de Segurança Nacional, com o intuito de reprimir os opositores, 

deparou-se com a mobilização operária contra tal medida:

“logo depois da revolução, ainda em novembro de 1930, ocorreram 

várias greves operárias. Em maio de 1932, o movimento operário 

grevista em Sãõ Pâulo assustou a burguesia, séndõ reprimido com 

extrema violência. A partir de 1934, os trabalhadores passaram a 

ter uma presença mais constante no cenário político, com um 

movimento grevista reivindicatório sem precedentes”.114

Assim, as greves se multiplicavam paralelamente à repressão governamental 

ao movimento operário. Além das existentes, e de grande repercussão nacional, no 

ano de 1917, nas cidades de São Paulo, Curitiba e Recife, interessa olhar para as 

décadas de trinta e quarenta. No ano de 1935,

“o movimento operário também voltava a atuar, No dia 10 de novembro,

10 mil metalúrgicos do Rio de Janeiro entraram em greve. No dia 12 já
eram 15 mil. (...) As greves operárias continuavam cm todo o país. (...)
No dia 18 de novembro, várias outras fábricas de fiação e tecelagem
entraram em greve. No dia 19, vinte mil metalúrgicos estavam parados,

115havendo ameaça de greve da categoria em outros estados.

113 HALL, Michael. Corporativismo e fascismo In ARAÚJO, Angela (org. ) Do corporativismo ao 
neoliberalismo, pp. 15-16.
114 VIANNA Marly. Política e rebelião nos anos 30, p. 18.
115 Idem, ibidem, p. 46.
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No Nordeste, houve reação semelhante, com manifestações grevistas. No 

início de novembro de 1935,

“a Estrada de Ferro Great Western, que ligava o Nordeste de 

Alagoas ao Rio Grande do Norte, teve seus trabalhos paralisados 

pôr um grande movimento grevista. No Recife, a greve foi muito 

combativa. Cerca dc 3 mil manifestantes chegaram ate a arrancar 

os trilhos em alguns trechos da ferrovia. Operários da Companhia 

de Força e Luz, dos transportes e do carvão também pararam, 

solidarizando-se com os ferroviários”.116

A resistência operária ao controle sindical, preponderante após 1930, é 

reforçada por Ricardo ANTUNES: “(•••) esta hita sindical, agregada à luta 

econômica grevista desencadeada na primeira metade da década de 30, dá o quadro 

da dimensão da combatividade e do nível da consciência operária, especialmente se 

a estas lutas acrescentarmos a atuação propriamente política da classe operária”. 117

O mesmo autor ainda acrescenta que

“a resistência do movimento sindical autonomista às normas 

oficialistas estabelecidas pelo Decreto 19770 pode claramente 

mostrar que houve fracasso na política sindical varguista na 

primeira metade da década de 1930. (...) Em 1934, o Decreto 

24.694 recuava frente à pressão operária, fazendo voltar a 

‘pluralidade sindical e a completa autonomia dos sindicatos” 118

No mesmo sentido, Boris KOVAL traz, em sua obra, esta passagem 

elucidativa sobre a mobilização operária na Era Getulista:

116 VIANNA, Marly. op.cit, p. 60.
11' ANTUNES, Ricardo. Classe operária, sindicatos e partidos no Brasil, p. 82.
118 Idem, ibidem, p. 84.
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“O movimento democrático desenvolvia-se sob o fundo geral de 

ascensão da luta dos trabalhadores por seus interesses vitais. Entre 

as maiores ações do proletariado em 1933, devem-se destacar a 

greve dos 10.000 ferroviários da Paulista, â greve política dos 

trabalhadores dc Belo Horizonte, a ação dos têxteis de Salvador c a 

luta armada dos trabalhadores de R ecife” 119

Entretanto, pode-se afirmar que o processo de grande motivação legislativa 

durante os anos vinte, referente aos assuntos trabalhistas, teve seu fundamento em 

fatores internos, como as greves, mas também, em fatores externos: a Revolução 

Russa de 1917 e a formação do Bureau Internacional do Trabalho120, órgão da 

Sociedade das Nações. Nas décadas de trinta e quarenta, por outro lado, foi a 

mobilização dos trabalhadores, conjugada à política de intervenção econômica do 

Estado, nacional-desenvolvimentista, como se verá, que fomentou a positivação de 

leis trabalhistas.

O próximo capítulo tem como finalidade perceber que, além de não ter sido 

doação, dado que os trabalhadores foram participativos na sua formação, o direito 

do trabalho foi fruto do contexto internacional da época. Isso significa entender a 

derrocada do liberalismo político e econômico, e o avanço de um Estado voltado 

para questões sociais, tratadas não mais como “caso de polícia”, e perceber também 

o movimento do constitucionalismo social, que influenciou a tratativa das relações 
de trabalho no Brasil. E, a partir destes elementos, então, analisar o que seria a 

ambivalência desta disciplina juslaboral.

119 KOVAL, Boris. História do proletariado brasileiro: 1857-1967, p. 278.
120 Criado em 1919, passa a ter o compromisso governamental brasileiro somente após 1930. O Brasil não 
ratificou nenhuma das suas leis aprovadas na década de 20, e nem colocou em prática as suas 
recomendações. Sua função era a de fimeionar como mecanismo para manter “a cordialidade ou o equilíbrio 
entre os interesses patronais e do proletariado”. CARONE, Edgard., op. cit, p. 231.
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Capítulo  í í  

Am bivalência  do Direito  do  T rabalho

Còstumã-se entender ò diíêitò trabalhista como um Conjunto de nòrmas 

protetivas, que teve sua formação relacionada a uma dádiva oferecida aos 

trabalhadores, independentemente de quaisquer outros interesses estatais ou 

patronais envolvidos. Esta assertiva, porém, deSconStruída nõ Capítulo primeiro, 

dissimula outra verdade: a de que é uma disciplina jurídica capitalista, cujo 

desenvolvimento esteve sempre atrelado ao seu contexto econômico e necessidades 

dõ Estàdõ e do empresariado, preocupados nà reprodução dõ capital.

O primeiro mito foi discutido no primeiro capítulo, onde pôde ser analisado 

que, não somente no período de trinta a quarenta e cinco, mas mesmo antes, os 

trabalhadores tinham suas organizações e faziam reivindicações por melhores 

condições de vida e de trabalho. A legislação trabalhista não foi doada.
A questão deste segundo capítulo refere-se à desmitifícação de que o direito 

trabalhista teve, na sua formação, como escopo, tão somente a proteção do 

trabalhador. Isto é parcialmente verdadeiro na medida em que se visualiza o que 

ocorreu em nível político e econômico, no mundo, desde a falência do liberalismo, e 

a necessidade que teve o Estado de intervir nas questões sociais, fomentando a 

formação do direito do trabalho. Esta visualização permite entender que, sempre 

que o capitalismo entrou em crise, requereu respostas jurídicas às suas demandas, 

até mesmo no Brasil.

Isso significa, em suma, que este capítulo tem como finalidade a 

comprovação de ambivalência da disciplina juslaboral com fundamento na idéia de 

que é direito capitalista do trabalho e, logo, esteve voltado, na sua construção, para 

as questões das necessidades do capitalismo, de acordo com a primeira seção; do 

nacional-desenvoívimentismo de Vargas, conforme se verá na segunda seção; do 

adestramento dos trabalhadores, a fim de que a sua força de trabalho pudesse ser 

cada vez mais aproveitada de forma produtiva, de acordo com a terceira seção; e,
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finalmente, na permissão do poder punitivo aos empregadores, a cujas ordens e 

sanções os trabalhadores devem estar submissos psicologicamente, com vistas 

sempre à “correção moral” dos sujeitos, e o conseqüente aprimoramento na 

prestação dos serviços, elevando a produtividade e impedindo sublevações.

Neste sentido, é possível afirmar que o Direito do Trabalho encerra função 

contraditória, já que é dotado de tal ambivalência. É o que aponta doutrina 

portuguesa, por José Barros MOURA:

“Pode-se dizer que o direito do trabalho, longe da visão idílica (...) 

que o configura como um direito essencialmente ‘bom’, de 

protecção do trabalhador, preenche, pelo menos, uma dupla 

função: ‘ele protege com ostentação, mas realmente, a classe 

operária de uma exploração desenfreada, mas ele organiza, não
bb 1^1menos realmente, esta exploração e contribui para justificar”. “

Isto significa que o Direito do Trabalho, além de interessar aos trabalhadores, 

é útil também aos empregadores, ao patronato, pois atua como instrumento redutor 

de tensões sociais. Ou seja, serve também como pára-choque das reivindicações no 

cerne do sistema capitalista, além de garantir legalmente a exploração.
Dessa maneira, a disciplina jurídica em referência é direito capitalista do 

trabalho, já que regula não somente os interesses do trabalho, como e 

principalmente os do capital, na função de preservar o próprio capitalismo. 

Conforme Aldacy Rachid COUTINHO,

“a proteção do trabalhador é um mito. Aquilo que está no lugar do 

que não pode -  ou não deve -  ser dito. Está para enunciar que 

protege, quando nem sempre tutela. Afinal, o direito do trabalho é 

o direito capitalista do trabalho. Nesta medida está para ajustar 

juridicamente a inserção do elemento trabalho na empresa. É 

assim, o direito do capital que necessita do trabalho e, ao mesmo 

tempo, do trabalho que necessita vender sua força para õ capital.

121 MOURA, José Barros. Á convenção colectiva entre as fontes de uireito do Trabalho, p. 48.
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Yez ou outra pode-se notar que algumas regras jurídicas são 

estabelecidas para reconhecimento dos interesses do próprio

capital, como por exemplo o direito de fixar a data de início do

gozo das férias, ou o reconhecimento do direito potestativo de 

rescisão contratual. Assim, nem tudo o que é ‘direito do trabalho’ é 

‘proteção ao trabalhador’; e nem tudo que é inovação no direito do 

trabalho esta para garantir um avanço na disciplina dos interesses 

do trabalho”.122

Faz-se pertinente tal exame porque desmitifica a assertiva, consolidada pelos 

operadores jurídicos, de que o Direito do Trabalho é direito para o trabalhador e

uma grande rede de concessões, que inclusive são prejudiciais para os

empregadores.

Esta visão parcial do Direito do Trabalho neutraliza qualquer crítica a 

respeito da formação da legislação trabalhista, e perpetua a concepção apologética 

de que o Direito do Trabalho é um sistema de vantagens ao trabalhador, sendo 

danoso à classe patronal e, conseqüentemente, ao desenvolvimento empresarial. 

Passa a ser objeto de rechaço, fortalecendo sob este argumento, os movimentos para 

flexibilizar as normas trabalhistas, por exemplo.

Na verdade, embora tenha tido seu desenvolvimento relacionado com as lutas 

dos trabalhadores, a legislação trabalhista, por outro lado, e ao mesmo tempo, 

sempre adequou-se às necessidades políticas e econômicas do país.

Investigando o tema, polêmico, mais de perto, MOURA exemplifica o que 

chama de “ambivalência” do Direito do Trabalho:

“A lei limita a duração de trabalho ou concede férias pagas para a 

protecção do trabalhador -  mas é do interesse do empregador que a 

força de trabalho se recomponha e conserve apta a produzir; a lei 

consagra o direito ao ‘salário justo’ -  mas o empregador tem 

interesse na manutenção da força de trabalho; a lei protege a 

maternidade da mulher trabalhadora -  mas o capitalismo necessita 

que a força de trabalho se reproduza; o mesmo com a protecção das

122 COUTINHO, Aldacy Rachid. O princípio da proteção revisitado. Revista BONUURIS, p.07.
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crianças (idade mínima) e dos jovens (trabalhos proibidos ou 

condicionados). (...) Seja o caso da convenção colectiva que é um 

meio de promoção econômica e social dos assalariados: ela é

também uma forma de as empresas poderem enfrentar a
59 123concorrência em condições de igualdade” .

Quer dizer, o Direito do Trabalho, não obstante registre avanço social e a 

possibilidade de melhoria das condições de vida dos trabalhadores, fomenta a 

continuidade da divisão social do trabalho no capitalismo.124

Em outras palavras, a obtenção da proteção jurídica do trabalho teve como 

expressão maior a Consolidação das Leis do Trabalho que “espelha uma realidade, 

na qual predomina o confronto e a eooptação. Antes de serem instituídos sindicatos 

oficiais, na era varguista, há um período de intensas manifestações e de greves 

contrárias ao capital. A institucionalização, contraditoriamente, é conquista e 

controle do movimento”.123 Neste segundo sentido, é de se refletir também, noutro 

ângulo, se ao operário foi sendo vedada a possibilidade de autodeterminação de sua 

própria situação, como no caso das greves.126

Sobre o mesmo debate, complementa Ivan ALEMÃO:

“o Direito do Trabalho (...) surge legalizando: a exploração 

econômica do trabalho; a autotutela do empregador quando pratica 

abusivamente a retenção salarial; a subordinação jurídica; o 

desemprego abundante; a despolitização e burocratização de suas 

associações de classe; as punições ao trabalhador pelo poder 

privado; a total ausência de participação dos empregados na 

gerência da empresa, o que intensifica a alienação do trabalho; a 

função do Estado em prover a assistência social tal o nível mínimo 

de renda assalariada; os contratos coletivos como forma de

123 MOURA, José Barros, op. rii, pp. 46-47.
124 Idem, ibidem,, p, 49,
125 AUED, Bemadete. Introdução. Sindicalismo hoje. Revista Plural.
126 Ao ser determinado “um salário mínimo ‘racional e científico’, retirava-se do operariado a possibilidade 
de decidir sobre o ‘mínimo suficiente’. Sobretudo é um ‘discurso competente’ que se impõe, no caso, sobre o 
consumo operário”. DECCA, Maria A. Guzzo. Cotidiano de trabalhadores na República, p. 54.
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negociação de conflitos; a permissão às greves sob regras bitoladas
, ,, 127 etc .

O mesmo autor conclui: “regras de proteção do trabalhador existem, acima 

de tudo, porque, caso contrário, seria o próprio caos social. Chegam, em alguns 

casos, a ser consideradas de interesse público, tal a sua importância. A proteção do 

trabalhador, dialeticamente, também é a proteção do sistema capitalista, pois o caos 

não lhe serve”. 128

Com o reconhecimento de que o Direito do Trabalho não possui emprego 

unilateral, de que o princípio protetivo do trabalhador é relativo, toma-se viável a 

construção emaneipatória de novos modelos regulatórios, principalmente no atual 

contexto nacional favorável aos debates, propiciados pelo govemo federal do 

Partido dos Trabalhadores. A proposta passa ser a de resgatar a importância da 

disciplina juslaboral, já que o pensamento neoliberal havia propagado a 

desnecessidade de sua existência. Neste aspecto, esdareGe RAMOS FILHO que “O 

Direito do Trabalho que em sua ambivalência servia tanto para atribuir direitos 

como para disciplinar o processo de exploração capitalista em benefício da 

manutenção deste modo de produção, de fator de coesão social e de inibição do 

conflito, passa a ser considerado desnecessário”.129 Este tema, relativo às reformas, 

será visto posteriormente na pesquisa. ,
Antes, serão abordados os fundamentos que confirmam a tese da 

ambivalência do Direito do Trabalho, desconstruindo o mito da proteção do 

trabalhador. Para tanto, primeiramente será apresentada a relação do contexto 

liberal e seu fracasso com o surgimento do direito do trabalho e do 

constitucionalismo social, evidenciando a necessidade de intervenção estatal nos 

domínios social e econômico, quando há crise no sistema capitalista. Em seguida, 
será motivo de reflexão a política nacionai-desenvolvimentista de Getúlio Vargas, 
para a qual era indispensável a formação de legislação trabalhista, garantidora de 

direitos e fomentadora do crescimento econômico nacional, como no caso da

127 ALEMÃO, Ivan. Bireiíe das relações de trabalho, p. 20.
128 láem, ibidem, p. 21.
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instituição do salário mínimo, por exemplo. Na seqüência, comprovando a 

ambivalência anteriormente explicada, será abordada a questão da necessidade de se 

disciplinarizar os trabalhadores para o trabalho, sendo que o Direito relativo 

formou-se dominando e domesticando o sujeito, servindo à reprodução do capital. 

Finalizando o capítulo, será analisado brevemente o poder punitivo trabalhista, 

conseqüência do poder diretivo do empregador, o que confirma que a proteção do 

trabalhador é um mito, haja vista o Direito, neste caso, servir aos interesses 

patronais de modo inclusive desumano. Recortaram-se casos jurisprudenciais para a 

ratificação desta premissa.

S e ç ã o  I -  Do l i b e r a l i s m o  à  n e c e s s id a d e  d e  i n t e r v e n ç ã o  e s t a t a l

Esta seção objetiva relacionar a conjuntura liberal e seu esgotamento, com o 

aparecimento dos direitos sociais, ratificando a tese de que o direito do trabalho 

construiu-se no contexto de crises do capitalismo e suas correlatas políticas 

econômicas. Dessa maneira, é uma disciplina que nasceu servindo também às 

necessidades do capital. O intervencionismo estatal ocorreu nesta perspectiva.

Historicamente, a arena para o desenvolvimento do Direito do Trabalho 

apareceu basicamente dos conflitos sociais originados da Revolução Industrial, no 

século XVIII, e da “razão iluminista”, que erigia a garantia da dignidade do homem 

trabalhador de indústria.

As massas operárias foram se constituindo juntamente com o progressivo 

aumento industrial das cidades, surgindo a figura do proletário: um indivíduo que 

vendia sua força de trabalho em jornadas de 14 a 16 horas em troca de salário, 

habitante nas adjacências de miséria do próprio local de atividade, e com muitos 

filhos, como já foi visto no segundo capítulo.
Sem regulamentação das relações de trabalho, o livre acordo das partes 

acabava por ocorrer de forma desequilibrada, haja vista que era o empregador, pólo 

mais forte da relação, quem determinava ou modificava a jornada, as condições de

129 RAMOS FILHO, Wilson. Uireito, economia, democracia e o seqüestro da subjetividade, p. 153.
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trabalho e os salários, conforme suas necessidades. A inexistência de garantias 

levava, então, à superexploração.

Doutrinas econômicas como a dos fisiocratas130 e a dos liberais clássicos 

fundamentavam a exploração do homem pelo homem de modo ilimitado.

O liberalismo, formulado no século XVIII, desenvolveu-se com maior 

amplitude no século XIX. Desempenhou um “papel revolucionáiio”, pois surgiu 

desafiando as limitações do feudalismo ao comércio e à produção, e permitia a livre 

troca do trabalho por salários e a transformação da riqueza em capital.

Da mesma forma, mas refutando a escola fisiocrática (que via a ferra como 

único meio de garantir a riqueza), a escola clássica liberai, tendo como 

representante Adam Smithljl, demonstrou que todas as atividades que produzem 

mercadorias dão valor, reconhecendo o importante papel da indústria na 

acumulação de riquezas.

A concepção liberal, pano de fundo da Revolução Industrial e mais tarde, da 

Revolução Francesa, pregava que o Estado deveria interferir o mínimo nas relações 

sociais, assegurando a liberdade civil, política e os direitos naturais. Ou seja, 

politicamente, haveria tutela dos direitos civis e, economicamente, a existência de 

uma ordem econômica natural. Historicamente, este período é marcado pela 

ascensão da burguesia, consagração do individualismo como doutrina dos direitos e 

garantias individuais, separação dos poderes, princípios da soberania popular, do 

governo representativo, da supremacia constitucional e do liberalismo econômico,

iM> A escola fisiocrática, formada por economistas franceses, surgiu em 1750, combatendo as idéias 
mercantil i sta,s e formulando sistematicamente, pela primeira vez, uma teoria do liberalismo econômico. Õs 
fisiocratas transferiram o centro da análise do âmbito do comércio para o da produção. Sustentavam que 
somente a natureza produz algo novo e que a indústria c o comércio, embora necessários, não fazem mais que 
transformar ou transportar os produtos da terra (daí a condenação ao mercantilismo, que estimulava estas 
atividades em detrimento da agricultura). A circulação de renda entre produtores (agricultores), proprietários 
da terra (nobreza e clero) e classes estéreis (demais indivíduos) ocoma naturalmente e não podena haver 
intervenção estatal que não se restringisse a garantir a propriedade e a liberdade econômica. Fez marco com a 
expressão “laissez faire, laissezpasser, le monde va de lui-même”, “deixar fazer, deixar passar, que o mundo 
anda pôr si mesmo”, còndênándò qualquer intervenção estatal. SANDRONI, Pãulo. (ôrg.). Nóvô dicionário 
dc economia, p 141.
131 Em meio a este capitalismo nascente, a máquina a vapor e a indústria têxtil-algodoeira marcavam a 
Revolução, transformando as condições de trabalho através da divisão do trabalho e da especialização. Adam 
Smiíh, economista escocês (1727-1790), e autor da obra “A riqueza das nações (1776). Fundamentando-se na 
“teoria do valor-trabalho, mostra que o crescimento da riqueza de uma nação depende essencialmente da 
produtividade do trabalho, que, por sua vez é função do grau de especialização, ou da extensão, obtida pela
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com a “mão invisível” que regularia o mercado. Assim, Smith132 explicava, então, 

que deveria haver remoção de todas as barreiras ao comércio interno e externo: “a 

política livre-cambista deveria ser posta em prática, uma vez que só ela conduziria 

ao desenvolvimento das forças produtivas”. 133

Conseqüentemente, o capitalismo iniciou sua estruturação em bases de um 

Estado com características liberais. Servindo de base política e econômica às 
revoluções ao longo dos séculos XVII e XVIII, e correspondendo à consolidação da 

burguesia como força econômica frente a uma aristocracia em decadência, o 

liberalismo garantia a liberdade individual, a democracia representativa com 

separação dos poderes, o direito à propriedade e a concorrência no mercado. A 

liberdade civil do indivíduo foi marcada nas codificações que foram surgindo 

(Código prussiano, francês e austríaco), sendo muito expressiva a sua influência 

sobre a regulação inicial do contrato de trabalho.

O associativismo, neste contexto, era concebido de modo negativo e a Lei Le 

Chapelier suprimiu as corporações de ofício, decretando que o agrupamento do 

homem em associações prejudica a liberdade do indivíduo,134

Nestas circunstâncias, a organização sindical nasceu estruturando o 

movimento trabalhista clandestinamente. O reconhecimento oficial dos sindicatos 

na Inglaterra ocorreu somente em 1871, e na França, em 1884,

O direito trabalhista positivado, reconhecendo, de certa forma, a ação dos 

trabalhadores associados para defesa dos seus interesses contra a exploração

divisão do trabalho, determinado pela expansão do mercado e do comércio. Nesse processo, todos os 
participantes ganhariam, beneficiando-se do anmento da produtividade.” SANDRONI, Paulo, op. cit, p. 121.
132 Smith contrariava o pensamento econômico europeu predominante, que se baseava 110 mercantilismo e 
“partia do pressuposto de que a riqueza de uma nação era constituída essencialmente pela moeda e que o 
volume de moeda de um país não produtor de metal precioso dependia de sua balança comercial: na medida 
em que as importações de um país fossem menores que suas exportações, ocorreria uma entrada líquida da 
moeda, aumentando a riqueza. As idéias mercantilistas já haviam sido criticadas por Wiiliam Petty, que 
localizara no trabalho e não no comércio a verdadeira origem da riqueza”. Considerava o trabalho como 
atividade humana aplicada à produção, em que, com a divisão, seria fonte de prosperidade de todos em 
função do conseqüente aumento da produtividade. Ou seja: “a verdadeira fonte de riqueza de um país é seu 
trabalho, e ela só pude ser elevada com o aumento da produtividade, com a extensão de sua especialização e 
com a acumulação do produto sob a forma de capital” . Idem, ibidem> p. 329.
133 ídem, ihidem„ p, 122,
134 As corporações de ofício, embora não tivessem qualquer preocupação com 0 trabalhador que era 
explorado intensamente, surgiram nas cidades medievais, e eram associações de artesãos que 
regulamentavam toda sua atividade, com controle de preços, salários, quantidades produzidas, evitando 
abusos da livre concorrência. MASCARO, Amauri,, Curso de Direito do Trabalho, pp. 21/23.
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capitalista, somente foi institucionalizar-se no século XX, no processo 

intervencionista do Estado, caracterizado pela tendência na implementação de 

providências reguladoras nas áreas econômicas e sociais.

O declínio do Estado liberal teve seu processamento com a primeira guerra 

mundial e, posteriormente, com a crise capitalista de 1930, o que propiciou o 

desenvolvimento do Estado intervencionista, voltado para a regulação da sociedade 

civil e dos problemas econômicos136. Na esfera social, o liberalismo clássico postula 

que,

“quando há desemprego, os trabalhadores entram em concorrência 

entre si para obter os poucos postos de trabalho à disposição no 

mercado; os salários então tendem a diminuir. Se os salários 

diminuem, òs empresários contratam mais trâbalhãdófes. Em 

podendo trabalhadores e empresários estabelecer o contrato que 

melhor lhes convier, por força do princípio da autonomia da 

vontade, o desemprego resulta corrigido por si mesmo. Ocorre que 

a ilusão da auto-regulação do mercado de trabalho foi desfeita pela 

história. O pleno emprego se comprovou uma quimera, jamais 

alcançada pelo liberalismo clássico. É neste momento crítico do 

capitalismo, diante da desintegração social gerada pela falta de 

emprego e pelas condições precárias de trabalho, que o maior 

intervencionismo estatal se impôs” .136

As reivindicações das massas urbanas trabalhadoras cresciam neste contexto, 

e estavam associadas, no início do século XX, também às representações socialistas 

e anarco-sindicalistas, bem como ao impacto ideológico da Revolução Russa de 

1917. O intervencionismo estatal, desse modo, poderia ser forma de realização da 

melhoria das condições de trabalho.

135 Friedrick vou Hayek, um dos principais ideólogos do neoliberalismo, elenca além do socialismo, outros 
fatores que propiciaram a diminuição da influência liberal no mundo capitalista: “os problemas econômicos, 
desemprego e moedas instáveis exigiam, aparentemente, controles muito mais intensos da economia por 
parte do Estado e levaram a um reavivamento do protecionismo, intensificando-se ainda mais durante a 
Grande Depressão”. HAYEK, Friedrich. Liberalismo: palestras e trabalhos, p. 35.
130 SILVA, Reinaldo Pereira e. Neoliberalismo e Flexibilização. [Texto apresentado no III Encontro de 
Direito Alternativo do Trabalho]. Florianópolis, Oi a 04 de maio de 1997.
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Desse momento histórico, decorre o Constitucionalismo social, afirmando 

que o Estado deveria incluir direitos trabalhistas e sociais fundamentais na sua 

Constituição, pondo o trabalho sob sua proteção, garantindo a liberdade de 

associação, fixando salários e condições laborais.137

Exemplos marcantes deste processo foram a Constituição Social Mexicana 

em 1917, a Declaração Russa dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 

1918, e Constituição de Weimar em 1919. Ao final da Primeira Guerra, em 1919, 

foi criada a Organização Internacional do Trabalho, consagrando os direitos

fundamentais dos trabalhadores, e criando uma legislação internacional do trabalho.

A Constituição Social Mexicana foi o primeiro pacto político moderno a 

fixar direitos sociais e econômicos, como conseqüência de um processo 

revolucionário. Já a Constituição de Weimar representou uma espécie de marco do 

próprio constitucionalismo social, integrando a ordem político-institucional aos 

imediatos objetivos econômicos da sociedade, buscando a construção de uma 

social-democracia que conciliasse princípios liberais e princípios socialistas, mas 
afastada da revolução soviética e dos excessos do liberalismo.138

Também chamado de Intervencionista, de Bem-estar ou Providência, a 

tendência de o Estado regular a economia capitalista, em contraposição ao Estado 

liberal, caracterizou-se pelo dirigismo:

“sem conduzir necessariamente à estatização de empresas

privadas, a ação governamental pode existir sob as formas de

regulamento, participação, controle e planejamento da produção. 

Inclui medidas como tabelamento de mercadorias, serviços e 

salários, controle do comércio exterior, incentivos fiscais e 

creditícios, concessão de contratos de fornecimento ao Estado e 

execução de obras públicas”.139

137 WOLKMER, Antônio Carlos. Constitucionalismo e direitos sociais no Brasil, p. 18.
Idem, ibidem, p. 20.

139 SANDRONI, Paulo, op. cit„ p. 100.
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Com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, a recuperação da crise

capitalista somente viu solução na política keynesíana140 de intervenção estatal na

economia. As mudanças ocorridas na economia, explica RAMOS FILHO,

“colocaram em crise a chamada ordem jurídica liberal e seus 

institutos básicos: a propriedade e o contrato, uma vez que apenas

o direito privado se revelou incapaz de regular a vida econômica e

assegurar o desenvolvimento da sociedade, propiciando uma. 

crescente limitação na autonomia da vontade, fundamentalmente 

na regulamentação do trabalho assalariado” . 141

Assim, o Estado intervencionista passa a ter conjuntura para 

desenvolvimento, sem atingir totalmente a autonomia da empresa privada, mas com 

importante participação na promoção de benefícios sociais por meio da redução da 

taxa de juros e do incentivo a investimentos públicos.

Em linhas gerais,

“seu objetivo é proporcionar ao conjunto dos cidadãos padrões de 

vida mínimos, desenvolver a produção de bens e serviços 

essenciais, controlar o ciclo econômico e ajustar o total da 

produção, considerando os custos e as rendas sociais. Não se trata 

de uma economia estatizada; enquanto as empresas particulares 

ficam responsáveis pelo incremento e realização da produção, cabe 

ao Estado a aplicação de uma progressiva política fiscal, de modo 

que possibilite a execução de programas de moradia, saúde, 

educação, previdência social, seguro-desemprego e, acima de tudo, 

garanta uma política de pleno-emprego” .

140 Keynes foi economista inglês responsável pela teoria que leva seu nome. Na sua principal obra, “A teoria 
geral do emprego, do juro e da moeda”, mostrava a inexistência do princípio do equilíbrio automático na 
economia capitalista, o princípio da “mão invisível” que regularia o mercado. Para que a economia 
encontrasse um nível de equilíbrio sem alta taxa de desemprego, o governo deveria intervir com uma política 
própria de investimentos e incentivos que sustentassem a demanda efetiva, mantendo altos níveis de renda e 
emprego, de modo que, a cada elevação da renda, o consumo e o investimento também crescessem. 
SANDRONI, Paulo., op. cii.,p. 184.
141 RAMOS FILHO, Wilson. O Um do poder normativo e a arbitragem, p. 47.
142 SANDRONI, Paulo, op. cit, p. 127.
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Por outro lado, o Estado intervencionista, na Europa, correspondeu também a 

um pacto social-democrata entre capitalistas e trabalhadores, numa fase 

expansionista capitalista de 1940 até o final dos anos 60.143

Politicamente, ocorria a atuação forte do Estado como justificativa também 

de contenção do comunismo, haja vista a disputa pela hegemonia mundial travada 

entre os EUA e a URSS, na qual havia a contraposição de um liberalismo associado 

à economia capitalista de mercado a um socialismo de economia estatízada e 

planificada.

Todavia, o estabelecimento maior do direito trabalhista como disciplina veio 

após a segunda guerra mundial, nas décadas de 50 e 60, num paico de grande 

desenvolvimento econômico, na Europa, principalmente, onde o Estado de bem- 

estar investia crescentemente nos benefícios sociais.

O Estado deveria defender os trabalhadores, pondo o trabalho sob sua 

proteção, garantindo a liberdade de associação para defesa das condições de 

trabalho e produção, reafirmando as normas de seguros sociais, permitindo a 

participação do trabalhador na empresa e fixando salário e condições laborais.

Por outro lado, a formação do direito do trabalho significou conquista do 

movimentos dos trabalhadores, que tanto reivindicaram qualidade de vida e de 

trabalho. Nesta perspectiva, o desenvolvimento do Direito do Trabalho, esclarece 

VIANNA, representou uma conquista da classe trabalhadora “contra o pacto 

original do liberalismo, impondo limites legais ao homem apetitivo. E com leis de 

exceção, sublinha Marx, que as leis de proteção ao trabalho aparecem durante a 

primeira metade do século XIX, criando um ramo do direito ao largo das relações
* i * 144pnvadas» puramente mercantis .

U3 Este período de crescimento capitalista marcado por livres movimentos de capital, moedas estáveis e livre 
comércio representado também por multinacionais e instituições financeiras americanas instaladas em todos 
os continentes, é o que Hobsbawn chama de “era de ouro”: um período em que “isso se deveu basicamente à 
esmagadora dominação econômica dos EUA e do dólar, que funcionou como estabilizador por estar ligado a 
uma quantidade específica de ouro, até a quebra do sistema em fins da década de 60 e princípios de 
197Ü.HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos* pp.267 e 270.
144 VIANNA, Luiz Wemeck, Liberalismo e sindicato no Brasil, p. 24. As positivações significaram um 
efetivo avanço na esfera social. E entre as várias conquistas, escreve Karl MARX que “a regulamentação da 
jornada de trabalho se apresenta, na história da produção capitalista, como luta pela limitação da jornada de
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Ou seja, além de o direito do trabalho de ter sido formado num contexto de 

necessidade do capitalismo diante da crise econômica vivenciada, simbolizou 

também o reconhecimento, de certa forma, da conquista da classe trabalhadora por 

condições melhores de vida e trabalho.

Entretanto, o Estado Social entrou em crise e, a partir dos choques 

econômicos na década de setenta, surge o neoliberalismo145 e, com ele, o discurso 

sobre a flexibilização dos direitos trabalhistas como única solução possível para a 

competitividade das empresas privadas e para os avanços tecnológicos, como será 

abordado posteriormente.

Deixando de lado o modelo do welfare síate146, que é o característico dos 

países da Europa, o Estado intervencionista de típo burocrático-autoritário foi o que

prevaleceu nos países do Terceiro Mundo, como o Brasil. Este modelo, como

salienta RAMOS FILHO,

“baseava soa concepção de sociedade não nas classes sociais, 

como na Europa do pós-guerra, mas no individualismo. Assim, 

deslocou para as empresas, nacionais e transnacionais, o papel de 

ator prevalente na sociedade, constituindo-se num Estado que, em 

vez de basear-se em preocupações distributivistas (bem-estar), 

fundava-se no mito da industrialização acelerada, do crescimento 

econômico, do desenvolvimento nacional, com geração de 

empregos, tudo dentro da lógica da ‘livre concorrência’, que não 

cra nem livre (fortemente regulada pelo Estado), nem concorrência

trabalho, num embate que se trava entre a classe capitalista e a classe trabalhadora”. MARX, apud VIANNA, 
Luiz Wemeck., p. 23.
145 No plano teórico o neoliberalismo nasceu, pode-se dizer, na década de 1940, quando Friedrich Hayek 
defendia em SUUS obras u tCSÔ de que qualquer forma de dirigismo econômico e centralista e o coletivismo,
levariam à falência econômica. Em 1947, Hayek, Karl Popper, Milton Friedman e outros reuniram-se na 
Suiça e instituíram a Sociedade de Mont Fèlerin, passando a traçar estratégias para reduzir a atuação do 
Estado social e formulando as bases para um novo tipo de capitalismo. A crise do petróleo, mais tarde, deu 
vazão ao livre desenvolvimento do projeto neoliberal.
146 O fundamento do welfare state pode ser resumido do seguinte modo: “o Estado moderno se define 
fundamentalmente corno um Estado protetor. O Estado do bem-estar social (providência) é uma extensão e 
um aprofundamento do Estado protetor. A passagem do Estado protetor ao Estado providência acompanha o 
movimento pelo qual a sociedade deixa de considerar a si mesma um corpo, para conceber-se como um 
mercado. O Estado providência trata de substituir a incerteza derivada da assistência social até então prestada 
pelas instituições religiosas pela seguridade proporcionada pelo Estado. A noção de probabilidade estatística 
toma possível, na prática, e inteligível, no plano teórico, a integração da idéia de providência no Estado”. 
RAMOS FILHO, Wilson. O fim do poder normativo e a arbitragem, p. 49.
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(dados os mecanismos protetivos de um capitalismo não

concorrencial, fundamentalmente na América do Sul), e mais

facilmente aplicável se suprimida a democracia”. 147

Tendo surgido no Brasil com o governo de Getúlio Vargas, tal modelo 

justificou-se na industrialização acelerada e incentivada pelo Estado, como será

analisado no tópico a seguir. Do mesmo modo, poderá ser percebido que este
objetivo somente seria atingido se houvesse legislação trabalhista garantidora das 
relações entre capital e trabalho.

S e ç ã o  n -  n a c io n a e -d e s e n v o l v im e n t is m o  c o m  V a r g a s

No Brasil, a crise mundial de 1929 favoreceu o desenvolvimento interno 

capitalista do país. A produção, antes exportável, direcionou-se para o mercado 

interno, e o crescimento industrial projetou então a intervenção do Estado no 

mercado, como planejador econômico atuando em favor da burguesia industrial 

nacional, atendendo a reivindicações da iniciativa privada capitalista.148 Todavia, 
neste processo as greves se multiplicaram, como já foi visto no capítulo anterior, 

embora tenham sido incessantemente reprimidas.

O governo Vargas, então, procurou também criar elos fortes com a classe 

operária, pondo em prática mecanismos de conquista e de disciplinamento de suas 
organizações sindicais, como, por exemplo, seu atrelamento ao Ministério do 

Trabalho. O objetivo era a contenção do movimento dos trabalhadores e, 
simultaneamente, a criação de mercado de consumo para algumas indústrias 

nacionais.

147 RAMOS FILHO, Wilson. O fim do poder normativo e a arbitragem, p. 52.
148 Segundo Jacob Gorender, “com a queda vertical do valor das exportações, caiu também a capacidade para 
importar e as forças produtivas industriais avançaram com celeridade, apoiadas na acumulação precedente. 
De 1933 a 1939, a taxa média anual de crescimento da indústria de transformação foi de 11%, a mesma do 
ramo têxtil, que se recuperou da estagnação da década de 20”. GORENDER, Jacob. A burguesia brasileira, 
p.65.
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Nesta década de 1930 é que, portanto, uma “legislação social”149 efetiva teve 

possibilidade de expandir-se na política pública estatal denominada trabalhismo.

O trabalhismo getulista caracteriza tal período, sintetizando o elo do Estado 

intervencionista legiferante com a classe operária. O Estado, desempenhando um 

novo papel econômico e político, passou a intervir nas relações de trabalho.

Tais medidas interventivas, entretanto, foram aliadas à repressão policial. Ao 

mesmo tempo em que se criaram vários institutos pre vi denciários, e se construíram 

hospitais e conjuntos residenciais para os trabalhadores; as greves eram proibidas.

O período do Estado Novo, situado entre 1937 e 1945, foi de grande 

ambigüidade, pois associava o autoritarismo com o desenvolvimento econômico e 

social, principalmente pela implantação de uma ampla legislação trabalhista e de 

apoio à industrialização, mediante projetos nas áreas siderúrgica e petrolífera.

O nacionalismo desenvoivimentista foi, segundo lANNI, o núcleo ideológico 

das políticas de massa, onde a crescente participação estatal na economia foi 

fundamental: “é nesse contexto que se situam as conquistas das classes assalariadas, 
em especial do proletariado” ~ .

A política social cognominada populismo foi fundamental para que fossem 

conciliados interesses em benefício da industrialização e do desenvolvimento 

nacionalista.
O populismo brasileiro surgiu sob o governo Vargas, a partir de 1930, e foi 

se estruturando durante o longo período em que o estadista esteve no poder. Ao lado 

de medidas concretas, desenvolveu-se um ideário do populismo.Termo impreciso 

teoricamente, conforme Angela de Castro GOMES, ele vem sendo utilizado em 

diversas manifestações distintas:

i49 Por legislação social pode ser entendido o conjunto de leis orientadas à regulamentação do mercado de 
trabalho, incluindo, no caso do Brasil, normas sobre a legislação trabalhista (reguladora das condições de 
trabalho no processo produtivo; a legislação previdenciária (reguladora da distribuição de serviços e 
benefícios devidos àqueles que participam ou participaram do esforço de produção); a legislação sindical 
(reguladora das condições de organização e participação da classe trabalhadora e também das condições de 
associação de interesses dos setores patronais; e a legislação criadora de tuna Justiça do Trabalho, 
responsável para dirimir conflitos sociais na esfera jurídico-trabalhista, obstruindo sua deflagração aberta. 
Conforme GOMES, Angela de Castro e D’ARAÚJO, Maria Celina. Getulismo e trabalhismo., p. 76.
150IANNI, Octávio. O colapso do populismo no Brasil., p. 56.
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“no Brasil o termo tem sido usado para definir um tipo 

especial de arranjo politico no qual os partidos não são 

devidamente institucionalizados, e a própria sociedade não 

amadureceu formas organizadas e estáveis de participação. Estas 

características, associadas ao fato de que o Estado brasileiro tem 

tido um amplo papel de intervenção e direção, possibilitaram 

mecanismos diferenciados de participação em relação aos modelos 

clássicos da Europa. O país viveu, em períodos muito curtos, 

intensos processos de transformação econômica e técnica que não 

se fizeram acompanhar na mesma velocidade por transformações 

sociais e políticas. Estes fatores (...) contribuíram sobremodo para 

que se estabelecesse uma íntima relação entre o líder pessoal e a 

massa desorganizada e carente, que via no líder e no Estado um 

meio eficaz de fazer chegar mais rápido suas demandas aos centros 

de decisão”, 151

O surgimento do populism©, segundo Octávio IANNI, aconteceu devido ao 

processo de urbanização desde a Revolução de 1930, com a conseqüente 

transferência do poder das mãos da oligarquia cafeeira para a burguesia industrial. 

Este fato levou ao aumento do consumo de manufaturados e à necessidade de uma

cultura que se identificasse com as massas de trabalhadores. Esta política esteve

estritamente relacionada com o desenvolvimento econômico industrial no Brasil da 

época.

" Ao mesmo tempo que os governantes atendem a uma parte das

reivindicações do proletariado urbano, vão se elaborando

instituições e símbolos populistas. Pouco a pouco, formaliza-se o 

mercado de força de trabalho, no mundo urbano-industrial em 

expansão. Ao mesmo tempo, as massas passam a desempenhar 

papéis políticos reais, ainda que secundários. Assim pode-se 

afirmar que a entrada das massas no quadro das estruturas de poder 

é legitimada por intermédio dos movimentos populistas. (...) No 

conjunto, trata-se de uma política de massas específicas de uma

151 GOMES e D’ARAÚJO, Getulismo e trabalhismo, p. 79.
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etapa das transformações econôrnico-sociais e políticas no Brasil. 

(...) Corresponde a urna parte fundamental das manifestações 

políticas que ocorrem numa fase determinada das transformações 

verificadas nos setores industrial e, em menor escala, agrário. Além 

disto, está em relação dinâmica com a urbanização e o 

desenvolvimento do setor terciário da economia brasileira. Mais 

ainda, o populismo está relacionado tanto com o consumo em 

massa como com o aparecimento da cultura de massa. Em poucas 

palavras, o populismo brasileiro é a forma política assumida pela 

sociedade de massas do país"152

É tão importante relacionar a política de massas com o desenvolvimento 

ecõnômico que, êffi 1940, foi criado ò salário mínimo, que objetivava diminuir a 

pauperização da classe operária, ao mesmo tempo em que ampliava o mercado de 

consumo para as indústrias de bens de consumo leve.

A especificidade desta relação entre o líder carismático e a massa de 

trabalhadores, chamada populismo, tinha como característica o poder de criar no 

imaginário dos cidadãos uma unificação nacional em prol do trabalho e da 

industrialização. Para Francisco WEFFORT: “A adesão das massas ao populismo 

tende necessariamente a obscurecer a divisão real da sociedade em classes com 

interesses sociais conflitivos e a estabelecer a idéia do povo (ou da Nação) 

entendido como uma comunidade de interesses solidários”.153

Ainda em 1940, foi criado o imposto sindical, tema a ser analisado 

posteriormente de forma mais detalhada, e, em 1943, entrou em vigor a 

Consolidação das Leis do Trabalho.

As medidas destinavam-se, em síntese, a manter as relações de produção em 

conformidade com as exigências do desenvolvimento econômico. Neste contexto, a 

concretização de uma legislação visando à garantia de direitos dos trabalhadores 
significou um avanço social, resultado de reivindicações, tensões e lutas operárias.

i5z IANNI, Octávio. op.cit., p. 210.
153 WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira, p. 159.
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Assim, desde a década de 30, com um desenvolvimento amplo da indústria 

brasileira, pela substituição de importações, o Estado passou a intervir na economia, 

regulando a acumulação de capital e investindo em setores básicos.

De forma genérica, este período evidenciou que o Estado intervencionista, 

desenvolvido a partir de 1930 no Brasil, atrelou-se aos projetos de industrialização, 

culminando mais tarde na ampliação do setor produtivo e na diversidade de 

produtos na década de cinqüenta1 tendo também criado legislação protecionista 

ao trabalhador, o que evidencia a ambivalência da disciplina juslaboral.

Ou seja: este ramo jurídico nasceu procurando conciliar interesses e 

instituindo regras que são garantias tanto para trabalhadores quanto para 

empresários.

Para conservar sua política de unidade nacional para a industrialização, a Era 

Vargas implementou uma vasta legislação na área trabalhista e sindical, 

preocupando-se com as garantias que a relação capital e trabalho deveriam ter, e 

também com o empecilho que as reivindicações operárias poderiam significar neste 

processo. Além disso, executou instrumentos de controle e poder sobre os 

trabalhadores, a fim de que se tomassem domesticados para o trabalho, para as suas 

tarefas. Tudo visando à qualidade na produção e ao mesmo tempo à redução da 

possibilidade de insurreições. O próximo tópico trata portanto da questão de que o 

direito do trabalho tem como outra de suas funções, a de normatizar a dominação e 

disciplinarização do seu sujeito hipossuficiente. O estudo da prática de poder é 

aprofundado na seção subseqüente com a questão do poder punitivo a que está 

submetido o empregado faltoso, e que, na realidade, existe para preservar interesses 

do capital, da empresa, em detrimento de valores como a dignidade humana.

154 Na década de 1950, como demonstram os projetos da Petrobrás e da Eletrobrás, o Estado incorporou a 
preocupação de um grupo de políticos, empresários e miiitares nacionalistas com o planejamento econômico. 
A utilização do pensamento tecnocràtico era vista como uma forma de fortalecer o controle estatal sobre as 
decisões político-econômicas, sem o que seria inviável o desenvolvimento do capitalismo nacional .
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S e ç ã o  in -  O  p o d e r  s o b r e  o s  c o r p o s  p r o d u t iv o s

O corpo humano tomou-se fundamentalmente força produtiva a partir dos 

séculos XVII e XVIII, devendo esse potencial ser amplificado ao máximo, para dar 

condições ao desenvolvimento pleno do sistema capitalista.

As transformações econômicas de então tomaram necessário fazer “circular” 

os efeitos do poder por meios sutis, chegando aos próprios cidadãos, seus corpos e 

seus movimentos. Assim foram criadas técnicas de poder sobre o corpo, alvo a 

ser treinado, manipulado e habilitado à multiplicação de suas forças.

Segundo Michel FOUCAULT, o poder deve ser entendido como algo que 

circula, que somente funciona em cadeia, em rede (era forma piramidal no caso das 

fábricas). E, nesta ótica, deve ser questionado o mecanismo das coisas “ao nível do 

processo de sujeição ou dos processos contínuos e ininterruptos que sujeitam os

corpos, dirigem os gestos, regem os comportamentos, etc.” O autor sugere, então, o
« * 1 estudo dos corpos múltiplos, que se constituem sujeitos pelos efeitos do poder.

Estes instrumentos de poder, agora não mais tendo como centro o soberano,

um ser central, têm apoio mais nos corpos e seus atos, vislumbrando a extração de

trabalho. São exercidos permanentemente por meio da vigilância.

Entre as técnicas de domínio sobre o corpo e sua produtividade estão a

disciplina, o adestramento e a vigilância, formando mecanismos controladores

sobre o trabalho alheio e sobre quem o produz.

A disciplina é meio que propicia o controle detalhado das atividades dos

corpos, sujeitando-os às suas forças e impondo-lhes a relação “docilidade-
utüidade”.137 Forma-se o que FOUCAULT chama de “política das coerções” sobre
o corpo e a manipulação de seus gestos, de seu comportamento. É traduzida como
domínio para que as atividades sejam exercidas conforme a eficiência que se quer.

155 FOUCAULT, Michel. Mierofísica do poder, p. 214.
156 Idem, ibidem, p. 182.
157 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir, p. 126.
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O poder de disciplina sobre os indivíduos, “fabrica assim corpos submissos e 

exercitados, corpos ‘dóceis’ (...), aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência)”.158

Neste contexto, entram a criação dos regulamentos minuciosos e a 

implementação do olhar vigilante e atento das inspeções.
No controle da atividade, no correto uso do corpo e do tempo, nada deve 

ficar inútil, ocioso: “um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente”, sendo 

proibido perder tempo produtivo.

Ou seja, a disciplina bem exercida é o caminho para o bom adestramento, 

explica FOUCAULT. E o poder disciplinar tem como função maior o adestramento 

para retirar e se apropriar do trabalho alheio, multiplicando-o quanto for possível. 

Por outro lado, seu sucesso está relacionado também com o uso do olhar hierárquico 

e com o uso da sanção. Tema este a ser apreciado no próximo tópico.

Esse exercício da disciplina por meio do olhar significa que as técnicas 
percebidas devam induzir a efeitos de submissão ao poder, e, ao mesmo tempo, 

levem a um sentimento de hierarquia e punição no caso de descumprimento ou 

desvio de comportamento.

Vigiar, controlar e castigar: eis o mecanismo disciplinar utilizado em várias 
instituições e, entre elas, nas fábricas. O poder de vigilância, assim demonstrado, é 

um instrumento econômico decisivo, e deve atuar como peça interna no sistema de 

produção.
Embora FOUCAULT não se detenha à análise precisa do que ocorre nas 

fábricas em relação ao sistema de micro-poderes e aos poderes diretivos do 

empregador, preferindo o estudo nos hospitais, nas escolas e nas prisões, ressalta 

que:

“A medida que ò aparelho dê produção se torna mais importante ê 

mais complexo, à medida que aumentam o número de operários e a 

divisão do trabalho, as tarefe de controle se fazem mais 

necessárias e mais difíceis. Vigiar tema-se então uma função

158 Idem, ibiáem, p. 127.



86

definida, mas deve fazer parte integrante do processo de produção; 

deve duplicá-lo em todo o seu comprimento”.159

O poder de vigilância hierarquizada das disciplinas funciona como uma 

máquina, com mecanismos próprios e engrenagens estabelecidas nos micro- 

poderes. É, pois, o poder disciplinar indiscreto já que está em toda parte, não 

deixando margem, em princípio, à liberdade, à intimidade, à privacidade do 

indivíduo. Aao mesmo tempo é discreto, pois funciona permanentemente e em 

silêncio.

Em função das técnicas de vigilância, o domínio sobre o corpo ocorre por 

meio da ótica, do olhar, sem recursos à força, à violência declarada. A violência é 

implícita.

FOUCAULT explica que Bentham pensou ser seu sistema ótico, o 

“panòpticom”, a grande criação que permitia o exercício fácil do poder, porém, sua 

utilização ocorreu após o século XVIII. E nas sociedades modernas, são bem mais 

numerosos, diversos e ricos os mecanismos, não sendo o princípio da visibilidade o 

eixo neste século XIX. Ou seja, existem outros métodos que levam â disciplina e à 

submissão dos corpos para a atividade.160
A vigilância, na seara do direito do trabalho, sob o argumento de ser um 

poder que visa a proteger os bens do empregador, vai mais além: desempenha um 

papel de disciplina, de adestramento dos trabalhadores. Influi sobre o 

comportamento e sobre o psiquismo de quem a ela está submetido. Sendo assim, 

restringe também o direito à saúde psicológica do empregado, que deve permanecer 

em constante tensão no ambiente de trabalho, já que permanentemente “vigiado”.

A vigilância visa, além do adestramento psicológico, ao condicionamento a 

algum tipo de punição ou medida Corretiva, Caso hãjâ “desvio de Conduta”.

159 Idem, ibiáem, p. 157.
160 Foi com Bentham que se colocou na prática o problema da visibilidade, que fosse organizada sobretudo 
em torno de um olhar dominador e vigilante. E, mais importante: com custo reduzido. Entretanto, 
FOUCAULT o critica também neste aspecto, dizendo que é arcaico pela importância que dá ao olhar, mas 
modemo pela ênfase que dá às técnicas de poder em geral.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder, p. 211.
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A historiadora Michelle PERROT explica que as pessoas, nas oficinas, 

resistiram ao sistema de vigilância e que houve revoltas contra o olhar; contudo, no 

início, tal situação, para elas, era algo natural e não subordinante, dominador:

“...os sistemas de micro-poder não se instauraram imediatamente. 

Este tipo de vigilância e de enquadramento desenvolveu-se 

primeiro nos setores mecanizados que utilizavam mulheres e 

crianças, portanto pessoas habituadas a obedecer; a mulher a seu 

marido, a criança à sua família. Mas nos setores, digamos viris, 

como a metalurgia, a situação é completamente diferente. O 

patronato não consegue instalar imediatamente seu sistema de 

vigilância, além de, durante a primeira metade do século XEX, 

delegar seus poderes. Ele se relaciona com a equipe de operários 

através de seu chefe, que é freqüentemente o operário mais antigo 

ou mais qualificado 161

Na Era Vargas, o adestramento dos corpos por meio de vários instrumentos, 

como a implementação da Educação Física nas escolas, o incentivo à prática 

desportiva pelos trabalhadores, foi importante na disciplinaiização deles, para que 

se adequassem ao sistema ideológico estatal e, ao mesmo tempo, tivessem

condições físicas de produzir trabalho cada vez mais e com qualidade, Havia uma

preocupação do corpo enquanto instrumento de trabalho visando à ampliação da 

produtividade. Nesta perspectiva, o trabalhador era tratado, segundo Alcir 

LENHARO, como um “soldado do trabalho”:

O cuidado com a militarização do corpo que trabalha constitui o 

eixo das preocupações daqueles que desejavam a própria 

corporização da ordem social, o que os levava a reelaborarem 

intelectualmente a condição de quem trabalha e reverem as suas 
implicações sociais mais amplas. Particularmente, transformar o

161 Michelle Perrot apud FOUUÂULT, Michel. Microfísica do poder, p. 225.
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trabalhador em soldado do trabalho atendia aos objetivos de 

ampliação progressiva da produtividade.162

No Estado de São Paulo, em 1934, foi criada uma Comissão de Recreio 

Municipal, e em 1935, o Serviço Municipal de Jogos e Recreios para crianças.

Às tentativas de disciplinar o trabalhador por meio do lazer foram marcadas 

pelo patrocínio de campeonatos de futebol e do esporte por fábricas, assim como 

pelas bibliotecas para os bairros operários, dotadas de manuais técnicos e livros 

especializados:

“a seção de campos de atletismo, estádio c piscinas tinha como 

função construir, sobretudo nos bairros operários, campos para 

atividades ecléticas, ginásticas esportivas, a fim de ‘desviar, dos 

ambientes improdutivos ou prejudiciais, os operários em folga no 

tempo disponível que lhes faculta o regime de trabalho Ao 

longo dos anos trinta, ‘clubes de menores operários’, concursos e 

bibliotecas para operários reafirmavam as intenções do 

estabelecimento do recreio ‘produtivo’ c ‘disciplinador’ para o 

operariado e seus filhos, visando a retirar principalmente as

crianças operárias do ‘ambiente nocivo ou pernicioso do lar

proletário.”163

Era necessário controlar o movimento operário, para que se submetesse a 

todo o ideário da Era getulista, represando ações reivindieatórias e fomentando o

trabalho como um valor social que levaria ao desenvolvimento nacional. Foram

implementadas pesquisas sobre a forma de vida do operário, cuja finalidade era tão-

102 LENHARO, Alcir. Saenilizayão da política, p. 83. O mesmo autor ainda complementa que a economia 
de guerra na época iria afetar bastante os operários industriais de forma ideológica: “Soldados, afinal, somos 
todos, a serviço do Brasil’, proclamou Vargas no comício de Io de maio de 1942. A estratégia de 
militarização psicológica, converter toda uma classe de trabalhadores em soldados da Pátria, ganha especial
significado político se a reportarmos ao contexto das determinações sobre a produção em regime de 
economia de guerra, que acarretava graves danos aos trabalhadores. Â condição de soldado vinha sobrepor-se 
à de trabalhador, submetido a um trem de produção que não podia mais ser avaliado e questionado a partir da 
ótica da condição preterida: a operaria.” P. 86 
163 DECCA, Maria A. Guzzo. op. cit., p. 63.
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somente o controle sobre seus cotidianos, numa acepção pura de biopoder.164 É o 

que complementa DECCA:

“talvez as visões sobre os meios operários tenham variado pouco 

nos anos 10. 20 e 30, mas tudo indica que depois dos anos de maior

agitação e revolta do proletariado urbano, 1917-1920, os estudos,

diagnósticos è proposições sobre o viver operário adquiriram 

caráter mais técnico c pragmático, sendo privilegiadas, cm relação 

ao trabalhador, implícita ou explicitamente, estratégias de controle 

mais persuasivas que diretamente repressivas. (...) Através do 

controle sobre o cotidiano operário se pretendia ‘civilizar’ ou, nos 

dizeres anarquistas, ‘domesticar’ o proletariado para uma maior 

disciplina e produtividade no traballio e uma aceitação conformista 

da ordem social vigente.” 165

As vilas operárias eram prolongamentos das fábricas, propiciando controle 

sobre os operários, numa função disciplinar sobre o comportamento deles na esfera 

privada, por meio de regulamentos organizacionais no interior dos aglomerados.166

Mas, mais do que isto, a implementação do Direito do Trabalho e seus

institutos foram fundamentais para criar um sujeito de direito, contudo, sujeitando- 

o. Neste passo, segue-se o entendimento contido na obra de Ricardo Marcelo 

FONSECA, que, a partir de reflexões foucaultianas revela o contrato de trabalho 

como instituto que constrói e domina o sujeito:

164 Tendo como marco teórico Michel Foucault, Antonio Negri e Michael Hardt explicam que “Biopoder é a 
fornia de poder que regula a vida social por dentro, acompanhando-a, inteipretando-a, absorvendo-a e a 
rearticulando”. Isso é feito por meio de análises e cálculos estatísticos, geográficos, de gênero, etc. NEGRI, 
Antonio et al. Império, p. 43.

DECCA, Maria Auxiliadora Guzzo de. Cotidiano de trabalhadores na República p. 49
166 A Constituição Federal de 1937 previa, em seu ait. 129, no capítulo sobre a educação e cultura, ser “dever 
das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, 
destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os 
poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhe 
serem concedidos pelo Poder Público”. Tais escolas eram caracterizadas por terem como função o preparo do 
jovem trabalhador para o mercado de trabalho. Mas o ensino profissionalizante restringia-se à formação 
técnica e mecanicista somente. Além de doutrinar o sujeito para o trabalho desde cedo.
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“As relações entre ‘norma’ e ‘direito’, ou, usando a terminologia 

de Foucault, entre o ‘poder jurídico’ e o ‘poder disciplinar’, têm 

um modo de manifestação exemplar nas relações de trabalho. (...) a 

categoria ‘sujeito de direito’ é tinia invenção de aplicação util, 

porem complexa, nas relações de emprego (...). Elas demonstrarão 

também como o próprio Direito do Trabalho tem um papel 

importante no processo de ‘objetivação’ dos ‘sujeitos de direito’, 
corroborando no final das contas uma situação de ‘sujeição 

jurídica’ do trabalhador”. 167

Neste sentido, fica revelado que a figura do poder aqui é analisada de uma 

fornia diferente da utilizada pelos juristas. Não se fala de poder que provém de uma 

autoridade única, soberana, estatal, cuja influência oprime cidadãos passivos. Este 

poder existe, e tem como manifestação o Direito.

O poder aqui considerado é o poder disciplinar, que se utiliza da vigilância e

do controle, tendo como objeto a dominação dos corpos por meio de outras

manifestações sociais, além da legal. Explica, neste sentido, FONSECA:

“(...) esse poder ‘circula’, passa pelos indivíduos, tal como numa 

corrente elétrica. (...) essa forma de poder tem um sentido 

ascendente na constituição dos sujeitos, e não descendente. Isto 

quer dizer que, ao contrário do que supõe o discurso jurídico, as 
relações sociais que resultam das relações de poder são 

constituídas na base, nos prolongamentos capilares do poder (nas 
famílias, nas relações interindividuais, etc.), e não a partir do

Estado. A dominação que caracteriza a sociedade disciplinar,

assim, iniciou-se a partir dos mais rasteiros mecanismos de 

controle e sujeição, constituídos nas próprias extremidades do 

poder e não a partir de um discurso político derivado da 

vontade do Estado” [grifo nosso],168

ío/ FONSECA, Ricardo M. Modernidade e contrato de trabalho, p. 23.
168 Idem, ibidem, p. 119.
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Isso significa que o poder disciplinar pode existir sem a respectiva 

legalização, mas o Direito muitas vezes coexiste com função disciplinadora, 

castradora: “(...) há uma apropriação por parte do poder político estatal 

(evidentemente por meio do direito) de algumas práticas disciplinares que podem 

lhe ser profícuas em face de seu ‘lucro econômico e utilidade política’”.169 Em 

síntese, na maioria das vezes, a força disciplinar está inserida no discurso legal.

Desta maneira, a veste contratual para as relações de trabalho, que tomou o 

trabalhador um sujeito de direito, surgiu substituindo a violência privada pela 

submissão legal, com formas de controle que não desapareceram, mas que se 

aperfeiçoaram.

A próxima seção trata assim, de uma forma de controle específica da relação 

contratual de trabalho: o poder disciplinar do empregador, expressado na 

prerrogativa dele de impor sanções ao desvio de condutas do empregado. Deste 

modo, não somente a proteção do patrimônio do empregador é erigida como valor, 

mas, precipuamente, a pressão psicológica voltada para o adestramento 

anteriormente apreciado. Mostram-se aqui elementos que comprovam que o direito 

do trabalho vai funcionar, num outro ângulo, como instrumento do capitalismo, e 

não como meio emancipatório das classes trabalhadoras.

Se ç ã o  IV  -  P r á t ic a  d o  p o d e r  p u n it iv o

Este tópico tem como finalidade mostrar que a prática do poder punitivo, 

reconhecida pelo direito trabalhista170, existe somente para perpetuar interesses do 

sistema capitalista. Por isso, demonstra a ambivalência desta disciplina jurídica.

109 FONSECA, Ricardo M. Modernidade e contrato de trabalho, p. 123.
170 Para melhor entendimento sobre o tema, consultar obra específica sobre o assunto: “Poder punitivo 
trabalhista”, de Aldacy R. Coutinho, SP: LTr, 1999. O reconhecimento para a aceitação do poder punitivo 
tem como justificativa a decorrência do poder de direção e do poder hierárquico. O argumento é que “o 
empregador detém a propriedade sobre o capital e organiza os fatores de produção detendo o poder de 
direção, estruturando hierarquicamente e assumindo assim os riscos da própria atividade, já que necessita da 
força de trabalho, contrata, remunerando por tal. Visto que o trabalho deve ser exeeutadG de forma 
coordenada, para que se atinja o escopo econômico, deve sujeitar-se o empregado ao poder de direção. 
Porquanto há comando, mister que se assegure que as determinações sejam cumpridas, assim, é corolário
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O tópico visa a apontar, também, que a imposição de castigos é totalmente 

inconciliável com uma disciplina juslaboral fundamentada em princípios 

democráticos que visa à proteção do hipossuficiente. Primeiro, porque fere o 

princípio da igualdade no tratamento jurídico contratual, haja vista, por exemplo, 

inexistír castigo para o empregador faltoso; segundo, porque agride o princípio da 

dignidade humana do trabalhador, visto que “é uma situação concreta de imposição 

de penas por um sujeito contratante a outro no seu próprio interesse e que, 

permanecendo como aceito, nada mais pode fazer senão se sujeitar (...) A 

Constituição Federal de 1988 garante que ninguém será submetido a tratamento
171desumano ou degradante (art. 5o, III)”/

Fez-se, para tanto, uma pequena coletânea jurisprudencial que enseja a 

reflexão sobre a ambivalência do direito trabalhista no tocante ao poder punitivo. A 

amostra tem como objetivo perceber que a disciplina é “direito capitalista do 

trabalho”. Segue-se uma opção arriscada: ao invés de exemplificar positivamente, a 

fim de ratificar uma determinada idéia, exemplifica-se negativamente, para 

questionamento e possibilidade de desconstrução.

Seguem ementas aproximativas da utilização do poder punitivo trabalhista, 

levando ao questionamento sobre a proteção que o direito do trabalho exerce sobre 

o trabalhador, e não sobre o patrimônio do empregador.

A primeira delas, além de ratificar a possibilidade punitiva, aplaude a função 

coibitora de insubordinação que tal poder propiciaria:

“PUNIÇÃO MODERADA -  À punição moderada, além de 

impedir a insubordinação, está dentro dos limites do poder de 

comando do empregador”. (TRT 2a R. 10a T. Ac. 02960335443 

Dec.04/03/1996 ROO 1/02940190920/1994 Juiz Rei. Plinio Bolivar 

de Almeida)

necessário e lógico que o empregador possa punir o empregado faltoso”. COUTINHO, Aldacy. Poder 
punitivo trabalhista, p. 175.
171 COUTINHO, Aldacy. Poder punitivo trabalhista, p. 203.
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O segundo exemplo traz o poder punitivo como uma prerrogativa ilimitada, e 

que não admite possibilidade de danos morais. Existe aqui a justificativa de que este 

poder não pode sofrer restrição; caso contrário, o empregador poderá ficai' 
acanhado, temeroso em punir e errar, tendo que indenizar pelos danos. Ou seja, o 

empregador tem prerrogativa de se enganar em relação à punição e sair ileso, sem 

ser obrigado a indenizar pelos males feitos ao trabalhador:

“Dano moral. Punição a  empregado. Direito disciplinar 

(CLT, ART. 2o). A punição por si só não pode ser considerada um 

dano moral, sob pena de ficar o empregador intimidado, com medo 

de punir e errar, e ser obrigado a indenizar. Para que haja direito à 

indenização, deve o trabalhador provar o dano, conforme as 

hipóteses do art. 5o, inc. X, da CF, e as conseqüências negativas, 

que não existiriam se a punição não tivesse sido aplicada. Ainda 

que o juiz considere injusta a punição e a cancele, esse fato fica 

muito aquém da existência de dano moral”. (TRT 2aR.Ac. 

20030300899 Dcc: 16.06.2003 - ROO 1/03375/2003 -  Juiz Relator 

Luiz Edgar Ferraz de Oliveira)

O próximo julgado tem o mesmo entendimento, no sentido de que a 

intimidade, vida privada, honra ou imagem do trabalhador são considerados 
princípios secundários em relação ao “direito” que tem o empregador de exercer o 

poder punitivo:

“JUSTA CAUSA. DESÍDIA. DESCARACTERIZAÇÃO. 

PROCEDIMENTO PATRONAL IRREGULAR - Não pode ser 

convalidado procedimento patronal que apenas comunica a 

suspensão, porém não estabelece o cumprimento de forma 

imediata. Na realidade o ato disciplinar se encontra incompleto, e a 

demora no cumprimento da penalidade já comunicada pode 

caracterizar o perdão tácito. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. O fato de o empregador invocar desídia 

como motivador da rescisão contratual, não configura, por si só,
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ofensa ao património moral do trabalhador. O gravame à 

intimidade, vida privada, honra ou imagem há que ser bem 

delineado, a fim de ensejar indenização por danos morais”.

(TRT 10a Região RO-00191/92 Decisãõ.‘21/02/2003 -3a T. Rei. 

Juiz Marcos Roberto Pereira)

Neste passo, em relação à indenização por dano moral, o julgado assim 

expressou a questão sobre a pretensão do reclamante à reparação em razão da 

dispensa arbitrária, desconsiderando a possibilidade de ressarcimento por parte do 

empregador, e ainda ponderando ser benéfica ao empregado a advertência, medida 

também que não comportaria indenização qualquer:

“(...) diremos nós que o dano moral consiste na afronta ao código 

de ética da cada indivíduo, com repercussão na ordem social. 

Assim (...) dizer-se de uma artista que ela é do público, não pode 

entrar em rota de colisão com o seu código de ética. Já o contrário 

haveria dc sc concluir sc a mesma afirmação sc fizesse cm relação 

a uma enfermeira de hospital." (In, Synthesis 24/97 pág.33). (...) 

No que concerne à justa causa, tenho que o fato de o empregador 

invocá-la como motivadora da rescisão contratual, e, mesmo 

que esta não venha a restar caracterizada, não configura, por si 

só, ofensa ao patrimônio moral do trabalhador, suscetível de 

ensejar indenização pelo ato (...). Não vislumbro, in casu, 

qualquer indício de que o reclamante foi submetido a 

constrangimento. A aplicação de advertência, no âmbito da 

empresa, é direito que assiste ao empregador e, até mesmo, toma- 

se benéfico ao empregado, pois, muitas vezes, poderá preservá-lo 

de uma dispensa arbitrária”. / gfifos tneus]

Noutro caso, vê-se que a proteção ao trabalho do menor é relativa e não 

absoluta. E mais, que não há tratamento diferenciado, como deveria haver, entre 

trabalhador adulto e trabalhador menor de idade. Se o objetivo era dar um sentido
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educativo, seguramente não seria por meio do tratamento jurídico utilizado no rol 

das justas causas, rescindindo o contrato simplesmente:

“JUSTA CAUSA TRABALHO DO MENOR. Implica em justa 

causa, para rescisão contratual, a desídia de empregado menor, 

reiteradamente manifestada através de inúmeras faltas 

injustificadas. Nas palavras bem arrazoadas da Exma. Jüiza 

Marlcnc T . F. Suguimatsu, prolatora da decisão primeira, ... não 

poderá o espírito de proteção ao trabalho do menor ser utilizado 

para amenizar ou afastar as conseqüências de seus atos de desídia. 

Sua condição de menor não implica na tolerância irrestrita do 

empregador às suas manifestações de descumprimento dos deveres 

e atribuições. Direitos e deveres caminham lado a lado e é 

imprescindível que o menor assimile essa reciprocidade, ate como 

caráter pedagógico, pois é, antes de tudo, lição de vida. (TRT-PR- 

RG-13456/1999-PR-AC12887/2000-3a.T-Relatora Juiza Rosalie 

Michaele Bacila Batista - DJPR. TRT-09-06-2000)

A casuística tradicional sobre a ilicitude do contrato de trabalho e, por 

conseqüência, o não reconhecimento do vínculo empregatício e nenhum direito 

laborai, é bastante farta, levando-se à reflexão em tomo da temática protetiva a todo 

“trabalhador”:

“RELAÇÃO DE EMPREGO - ATIVIDADE ILÍCITA - 

MÁQUINAS CAÇA-NÍQTJEIS. Embora se possa até dizer que 

existe certa omissão da sociedade com referência à prática de jogos 

de azar, este fato, por si só, ou ainda aliado à inércia sempre 

crescente das "autoridades competentes", não possui o condão de 
descriminar atividades flagrantemente ilícitas e nocivas ao meio 

social. Do ponto de vista do Direito do Trabalho, mesmo que se dê 

ênfase aos seus contornos tutelares e valorizadores da dignidade da 

pessoa humana, não há fundamento consistente para se enquadrar a 

atividade do proprietário do estabelecimento sob a ótica do artigo 

2o. da CLT e o empregado na moldura do artigo 3o., ambos da
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CLT. (...) Sendo ilícito o objeto do contrato de trabalho, a nulidade 

dele há de ser declarada, não se podendo mitigar a sua inflexão 

jurídica, com efeitos "ex nunc", pois nenhuma conseqüência 

juslaboral pode ser extraída da relação havida entre as partes. 0  

que é nulo desde a raiz, contamina todo o contrato e nenhum fruto 

pode produzir”. (TRT 3a Região. Decisão. 12 06 2002 - RO 

3765/2002 -  4a Turma. Juiz Relator Luiz Otávio Linhares Renault)

No mesmo sentido, a próxima decisão entende a impossibilidade de 

reconhecimento de vínculo empregatício por considerar esta relação de emprego 

como objeto ilícito:

“RELAÇÃO DE EMPREGO »INEXISTENTE JOGO DO BICHO 

A validade do contrato de trabalho, como qualquer negócio 

jurídico, pressupõe a existência de agente capaz, objeto lícito e 

forma prescrita ou não defesa em lei, consoante disposição do 

artigo 82, do Código Civil. Verificado nos autos que a atividade 

desenvolvida pela reclamante se ligava à prática de jogos de azar, 

constituindo-se em contravenção penal por força do Decreto-lei no. 

3.688/41, impossível o reconhecimento do vínculo de emprego em 

face da notória ilicitude do objeto”. (TRT 3a R. Dec. 03 12 2001 

RO 14469/2001 -  Juiza ReL Maria Laura Franco Lima de Faria)

No julgado seguinte, é possível perceber a posição refratária do poder 

judiciário trabalhista em relação ao conhecimento de motivos novos ensejadores da 

justa causa. A determinante causadora da rescisão contratual paira aqui de modo 

soberano e absoluto, alheia a qualquer questão humanitária. O formalismo suplanta 

a suposta intenção “protetiva” ao trabalhador:

“FALTA GRAVE RECURSO ORDINÁRIO ARGUMENTO 

NOVO. JUSTA CAUSA MANTIDA. A alegação de aborto 

resultante de acidente, e conseqüente estado puerperal, alegados
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em recurso como justificativa para a incontinência de conduta ou 

mau procedimento da empregada constituem, in casu, argumentos 

inovadores que não podem ser apreciados pelo Regional. Ainda

que os fatos possam ter ocorrido, de modo a explicar e
eventualmente justificar o estranho comportamento da empregada, 

o certo é que deveriam ter sido tema do contraditório, provados por 

documentos ou perícia médica, o que não se verificou, ficando 

afastada a possibilidade de apreciação dessa matéria por estranha à 

lide, a teor do disposto nos artigos 128 e 131 do CPC. Justa causa 

mantida. Recurso ordinário a que nega provimento”. (TRT 2a R. 3a 

T. Ac. 20030503773 Dec: 23/09/2003 RO01 37128/2002 -  Juiz 

Rei. Ricardo Artur Costa e Trigueiros)

Na seqüência, uma ementa que evidencia a rigidez na aplicação, pelo 

empregador e pelo Judiciário, do poder punitivo trabalhista. Não houve sequer

gradação no exercício deste poder, com advertência e suspensão anteriores. O “mau

procedimento” foi provado e aplicado de modo absoluto e inquestionável:

“JUSTA CAUSA - PROVA - CONFIGURACAO. Provado por 

testemunhas presenciais que o cobrador de ônibus deixou passar 

quatro passageiros pela catraca, mas cobrou duas passagens e 

permitiu que outro descesse pela porta de trás do veículo, provado 

está o mau procedimento, autorizador da justa causa para sua 

despedida. O longo tempo em que perdurou a contratação, por si 

só, não descaracteriza a falta, mormente porque foram impugnados 

mas não elididos documentos que evidenciam várias punições 
anteriores, duas assinadas pelo autor”. (TRT 2a R. Ac 

02950245875 Dec. 13 06 1995 RO01 02930359875/1993 -  Juiz 

Rei. Gilberto Alain Baldacci)

Da mesma maneira, o ato faltoso, mesmo que isolado, é passível de ensejar 

a rescisão contratual, sem que tenha havido anterior advertência ou punição. A 

intolerância patronal a qualquer falta é então bastante protegida pelo direito do 

trabalho:
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“JUSTA CAUSA. MAU PROCEDIMENTO. Comete justa causa 

o empregado que marca o ponto e não trabalha. Tal falta grave não 

exige reiteração do ato faltoso. Comprovado nos autos que o 

reclamante marcou o seu cartão de ponto e foi para a sua casa, justa 

foi a sua dispensa sumária”. (TRT 2a R. Ac. 02950557583 Dec 22 

11 1995 ROOl 02940330055/1994 Juiz Rei. Floriano Vaz da Silva)

Assim, por meio dessas poucas amostras, faz-se necessário que se repense o 

discurso veiculado de que a justiça do trabalho “é protetiva”, de que o empregador

não tem como se defender diante de uma legislação trabalhista que “sempre dá

razão” ao trabalhador e que, aparentemente, o empregador e seu patrimônio 

estariam indefesos.

Além disso, é mister perceber que existe um ideário que justifica a prática do 

poder disciplinar,

“ voltado especificamente ao processo de produção capitalista de 

separação entre a força de trabalho adquirida a determinado preço 

pelo capitalista, através do mercado, e a propriedade dos meios de 

produção que garantem o controle técnico sobre a realização da 

atividade. Afinal, é necessário, afirma-se, ao empregador que 

detenha um conjunto de providências à sua disposição para que 

possa ser assegurada a realização da prestação no momento e no 

modo necessários ao atendimento das necessidades econômicas da 

empresa”. 172

No entanto, Aldacy Rachid COUTINHO explica que a aplicação de punições 

âõ empregado deve ser suprimida, pois somente “encobre a primazia do capital 
sobre o trabalho”. Segundo a autora, “o poder disciplinar permanece para 

salvaguardar o direito de propriedade e a empresa, e revela juridicamente uma 

desigualdade a partir do reconhecimento de um poder de aplicação de penas ou, 

como ainda querem alguns, castigar, que o direito do trabalho, sob o manto de uma
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proteção, pretende mascarar sob a ideologia do contrato de trabalho
subordinado”.173

Um dos elementos mais importantes, caracterizadores da relação de emprego, 
é a dependência ou subordinação, apreendida a partir dos artigos primeiro e terceiro 

da Consolidação das Leis do Trabalho.

Muito divergiu a doutrina a respeito da natureza da subordinação. Contudo, o 

critério da subordinação jurídica ou dependência pessoal tem sido o mais aceito 

entre os juristas. O cunho jurídico seria por possuir origem no contrato de trabalho, 

que permite um estado de subordinação hierárquica, funcional ou disciplinar. Isso 

significa que o empregado trabalha sob a direção e fiscalização do empregador, 

devendo submeter-se às suas ordens.174

Entretanto, a prestação pessoal não pode ser confundida com submissão 

pessoal. O empregador, no seu poder diretivo em sua organização empresarial, pode 

intervir na atividade do trabalhador, mas não sobre a sua pessoa. A sujeição teria de 

ficar restrita ao poder de direção, que está limitado, ainda, pelos direitos de 

personalidade do empregado. De forma alguma, poderia o empregador interferir na 

vida pessoal dos seus empregados. Mas não é o que ocorre, como apreciamos.

Na relação laborai, sendo a subordinação um dos seus lados, o poder de 

direção do empregador é outro lado. Como o trabalhador é subordinado, tem sua 

atividade organizada e controlada pelo empregador, configurando o poder diretivo 

na relação. Com outras palavras, o poder de direção é a “faculdade atribuída ao

empregador de determinar o modo como a atividade do empregado, em decorrência
1do contrato de trabalho, deve ser exercida”.

O poder diretivo, nessa concepção, expressa-se como: poder de organização, 

que é a possibilidade de ordenação das atividades produtivas dentro da empresa, 

objetivando seus fins econômicos; poder de controle sobre o trabalho, que 

pressupõe a fiscalização e vigilância de como está sendo processada a atividade e de

172 COUTINHO, Aldacy R. op. dt, p. 196.
173 COUTINHO, Aldacy. op. dt., pp. 176 e 236.
1 ROMITA, Arion. A subordinação ne contrato de trabalho, p. 61.
175 NASCIMENTO, Amauri M. Curso de direito do trabalho, p. 356.
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como se comporta o empregado; poder disciplinar, que simboliza o direito de 

imposição de sanções no desvio de condutas do empregado.

Sobre o poder disciplinar, a doutrina possui várias correntes que a concebem 

e a justificam, embora com fundamentos diferentes: a contratualista, a da 

propriedade privada, e a do institucionaíísmo.

O argumento do poder punitivo para a primeira doutrina é a sua origem 

privatística, já que o contrato seria expressão de autonomia da vontade das partes. 

Para a segunda corrente, é a defesa da propriedade privada do empregador, e para a 

terceira, o fundamento é a necessidade de baver um poder “social” advindo de uma 

autoridade que o exerce em nome do bem da coletividade. De qualquer sorte, o 

exercício do poder punitivo é justificado, e acaba de modo mediato a ferir o 

propalado princípio protetivo da disciplina juslaboral, desconstruindo tal mito.

O fundamento reflexivo tem como base o estudo de Ricardo Marcelo 

FONSECA sobre a subordinação jurídica e o controle do trabalho. A subordinação 

jurídica demonstra como o poder disciplinar opera dentro das instituições jurídicas:

“(...) o empregador exerce seu poder de direção exatamente 

naquele terreno da ‘indeterminação do conteúdo’ do contrato de 

trabalho. (...) Exatamente naquele espaço vazio da lei (onde ela não 

estipula um direito específico do trabalhador ou não institui uma 

proibição específica ao empregador) será o lugar da aplicação 

desse poder. Há casos ainda, é certo, que a indeterminação do 

poder do patrão é prevista por lei: trata-se por exemplo da hipótese 

da concessão das férias anuais, que é ato decorrente de ‘ato do 

empregador’(art. 134, caput, CLT) (...)”.l76

Outro modo de atuação do empregador, contido no seu poder diretivo, é a 

possibilidade de controle sobre o horário de trabalho e em relação à correção do 

desempenho do serviço do empregado. O poder do empregador sobre o trabalho do

176 FONSECA, Ricardo M. op.cit, p. 104.
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empregado, o controle sobre sua produção, a fiscalização sobre a assiduidade são 

manifestações do poder disciplinar. Elucida bem FONSECA:

“O juízo da adequação das condutas do empregado que sejam 

enquadradas como contrárias ao zelo, à dedicação, à adequação 

com as finalidades e objetivos da empresa, às faltas, etc., será 

assim, do próprio empregador. (...) o fato é que o sistema jurídico 

consente que o empregador faça uso dessas prerrogativas punitivas 

como uma decorrência de sua posição de comando na empresa -  

quer seja um critério não escrito e difuso adotado pelo empregador, 

quer seja um regulamento disciplinar escrito. Eventualmente os 

abusos (de acordo com os limites estabelecidos pela lei) podem ser 

corrigidos, mas o fato é que o uso ‘regular’ desse poder punitivo
w íjj

está em plena conformidade com o direito vigente .

O problema é que esse poder disciplinar tem sido exercido sem que haja 

necessariamente um fundamento legal específico, ante também as possibilidades 

hermenêuticas diversas quando existe norma jurídica. O intérprete e aplicador do 

direito é que acabam por decidir sobre o fato, conforme juízos valorativos que se 

prendem não à relação trabalhista somente, mas principalmente às qualidades 

morais do trabalhador. Exemplo é o leque de possibilidades na interpretação do que 

seja “mau procedimento”, um dos itens previstos como justa causa pela CLT.

Assim, as prerrogativas do empregador em relação ao poder disciplinar são 

ratificadas pelo Poder Judiciário, O direito do trabalho pátrio autoriza que as faltas 

cometidas pelos empregados possam ensejar penalidades: sanção de ordem moral e 

preventiva, censura, admoestação, repreensão, advertência ou suspensão.178

|77 FONSECA, Ricardo M. op. cit, p. 152.
178 Sanção moral é a penalidade que objetiva ferir o auto-estima do trabalhador, a vergonha, “mirando a
correção dos erros para uma ftiíura atuação com maior atenção e zelo. Pode não implicar sua publicidade -  
muito embora esta não seja propriamente uma sanção. Tais seriam a censura, ou a admonição, ou 
admoestação, ou repreensão, e a advertência, aplicadas verbalmente, por escrito, em publico no local de 
trabalho ou publicadas em jornal. Censura é a reprovação ou crítica em relação a determinada conduta. 
Repreensão é uma admoestação enérgica. A admoestação é uma reprimenda ao empregado por sua conduta 
inadequada e faltosa. (...) Advertência é o aviso ao empregado de que sua conduta foi desconfonne com os 
comandos ou deveres, perturbando a boa ordem dos serviços, de forma a preveni-lo para a não reprodução da
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Assumindo uma postura crítica sobre o tema, é possível perceber que a 

relação trabalhista acaba tendo como elemento importante a obediência do 

empregado ao empregador. E este fato já demonstra a desigualdade entre as partes 
contratantes na relação jurídica.

E caso não haja obediência precisa, existe a possibilidade de o empregador 

lançar mão do poder punitivo, assim conceituado por Aldacy COUTINHO:

“poder de regulamentar, pela criação de um conjunto de regras 

obrigatórias no seio da empresa determinantes de deveres, 

tipificando e estabelecendo sanções e, num aspecto restrito, no 

próprio poder punitivo, como poder de imposição de penalidades 

disciplinares, ante eventuais faltas intencionais cometidas pelos 

empregados, no próprio interesse, para corrigi-las e assegurar a 

conformidade das condutas com as necessidades do serviço”. 179

Contudo, a prática do poder punitivo trabalhista, significando tão somente a 

tutela de interesses do capital e evidenciando ambivalência da disciplina jurídica, 

deve ser abolida, Haja vista a própria estrutura contratualista (não existe na área dos 

contratos privados negócio jurídico onde um dos contratantes tenha situação de 

superioridade e ainda detenha a titularidade de poder punitivo praticado no próprio 

interesse de forma unilateral e discricionária) e a igualdade assegurada entre todos 

os cidadãos no tratamento jurídico, conforme art. 5o da Constituição Federal de 

1988: “não se pode aceitar o poder sancionador de aplicação de punições, voltado 

que está somente em função da proteção da atividade empresarial e em razão do 

direito de propriedade”.180

Desta maneira, o poder punitivo demonstra a proteção que o direito do 

trabalho faz do capital. Muito mais do que isso, sua prática reconhecida fere o 

princípio da igualdade porque não é aplicada também ao empregador, golpeia o 

princípio da legalidade já que inexistem “quaisquer preceitos na legislação

falta, sob pena, com a reincidência, acarretar efeitos mais severos. Em verdade, trata-se de chamar a atenção 
com fins preventivos e censurar com fins repreensivos”. COUTINHO, Aldacy R. op. cií, p. 146.
119 Idem, ibidem, p. 87.
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trabalhista, ou no direito comum, que permita ao empregador impor medidas 

penalizadoras”, e mesmo que houvesse, estaria agredindo (o que já ocorre) a 

dignidade da pessoa que trabalha para seu sustento e de sua prole.181

Neste sentido, com COUTINHO, “é preciso buscar a superação da 

dominação pessoal do trabalhador por meio da ameaça da punição, que somente 

encobre a primazia do capital sobre o trabalho, emancipando-o, libertando-o das 

penas impostas, rompendo com a ordem instituída exclusivamente em favor do 

empregador”.182

No próximo capítulo, abordar-se-á outro discurso mítico do direito do 

trabalho: o de que as suas leis são dotadas de inflexibilidade, de rigidez, impedindo 

que patrões e empregados possam empreender negociação. O ideário é comumente 

utilizado (já o foi mais durante o ápice da aplicação do neoliberalismo no país) para 

se justificar a necessidade de suprimir vários direitos trabalhistas elencados na CLT. 

Na verdade, é necessária uma reforma, e está iminente, no âmbito trabalhista e 

sindical. Mas o fundamento para sua implementação não pode ser o de que a 

legislação atual é rígida, e nem tampouco o de que é fascista, como se verá 

seqüencialmente após o estudo sobre a flexibilização.

’80 COUTINHO, Aldacy. op. cit, p. 202.
181 Idem, ibidem, p. 229-230. A este respeito, ratifica a autora que “o dever de lealdade e assistência, de 
fidelidade, não é somente do empregado para com seu empregador, mas, ainda, do seu empregador para com 
seu empregado. Aliás, é dever acessório inerente a todo contrato, um dever de cumprimento dos contratos 
segundo 0 princípio da fcoa-fé. E a Carta Magna assegura igualdade entre todos os cidadãos no tratamento 
jurídico (art. 5o, caput). No entanto, se é facilmente aceita a possibilidade de punição do empregado faltoso, 
ninguém sequer levanta a possibilidade de punição do empregador faltoso, que falta com 0 dever de 
assistência do empregado. Inexiste motivo para que o empregado não possa punir seu empregador, com uma 
advertência pública, por exemplo, quando atrasa o pagamento dos seus salários”.
182 COUTINHO, Aldacy. op. cit., p.232.
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Capítulo  Ií I

O DISCURSO DA RIGIDEZ DAS LEIS TRABALHISTAS

Um dos grandes discursos propagados atualmente, e que justificariam a 

necessidade de se alterar totalmente a CLT, pois que seria um entrave ao 

desenvolvimento econômico do país, é 0 de que posSui extrema rigidez, impedindo 

a negociação entre empregados e empregadores. Propaga-se outra falácia.

Se for feita uma análise acurada, será possível perceber que a legislação 

trabalhista, sobretudo após o advento da Constituição Federal de 1988, permite 

muitas formas de negociação entre patrões e empregados: a livre negociação, 

desenvolvida por meio dos sindicatos, por acordos e convenções coletivas (art. 7o, 

XXVI da CF/88); a arbinagem (art. 114, § Io da CF/88); a mediação, com a 

instituição das Comissões de Conciliação Prévia (lei n° 9958/00); e a solução 

jurisdicional (art. 114, § 2o, da CF/88). A importância dada à livre negociação é 

tamanha ,que a Instrução Normativa n° 4, de 8 de junho de 1999, do Tribunal 

Superior do Trabalho, só permite o processamento de dissídio coletivo nos 

Tribunais do Trabalho quando “frustrada, total ou parcialmente, a composição dos 

interesses coletivos”. Outro exemplo: há admissão de redução salarial prevista no 

art. 503 da CLT, no caso de “força maior ou prejuízos devidamente comprovados”. 

O texto constitucional, no art. 7o, VI, assegura o princípio da irredutibilidade 

salarial, com ressalva para o caso em que houver convenção ou acordo coletivo.

De uma forma mais abrangente, é possível perceber em vários dispositivos 

legais que a flexibilização já ocorre, como a seguir ser verá. São “novas 
regulamentações” dos direitos, haja vista que as matérias disciplinadas não são 

revogadas deixando vazios, mas sim, alteradas, conforme as necessidades políticas e 

econômicas do país.
Antes mesmo da Constituição Federal de 1988 e da própria CLT, existem 

exemplos práticos de que a legislação trabalhista curvou-se diante das políticas
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econômicas de seus governantes. Em 1942, sob a ditadura varguista, vários direitos 

trabalhistas foram maleabilizados diante das necessidades da economia de guerra, 

como a jornada de trabalho, as horas extras, o trabalho noturno e o direito de férias. 
Explica Alcir LENHARO:

“Sejam vistos os objetivos ‘nacionais’ de uma economia de guerra 

que levaram o governo, em 1942, a aumentar novamente a jornada 

de trabalho para 10 horas, o que batia com as aspirações dos 

empresários ainda não conformados com a sua regulamentação. 
Horas extras, trabalho noturno das mulheres também passavam a 

receber um tratamento mais flexível, atendendo-se à necessidade 

‘nacional’ de se exportar mais, principalmente têxteis, em 

condições favoráveis no mercado internacional. Ainda em 42, o 

direito de férias foi sustado nas indústrias consideradas 

militarmente essenciais, entre as quais as têxteis. Novo decreto 

proibiu a mobilidade dos trabalhadores nas chamadas ‘indústrias de 

guerra’; eles não poderiam se demitir ou empregar em outras 

indústrias, nem sequer, faltar ao trabalho. Seriam tomados como 

desertores, no caso de serem brasileiros, e sabotadores, se 

estrangeiros.” 183

Quer dizer, a prática de flexibilização das normas trabalhistas não é 

fenômeno tão atual quanto parece ser. infelizmente, como na situação de economia 

de guerra supracitada, a legislação foi colocada de lado quando erigida a 

produtividade nacional como primeiro valor.
Na seqüência do estudo, será abordada a questão da diferença entre 

flexibilização e desregulamentação, e a conceituação de diversos doutrinadores. A 

seguir, a instrumentalidade da flexibilização, com posturas de juristas e 

economistas. Inseriram-se na pesquisa os que se posicionam favoráveis ao instituto, 

e em qual limite, e os que são eminentemente contra, justificando. É possível 
perceber, conclusivamente, na última seção, que a flexibilização nas leis trabalhistas 

já existe (sempre existiu), tendo em vista os inúmeros exemplos elencados no
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decorrer da história, de modo a comprovar que o ideário de rigidez da CLT não 

passa de um discurso de poder em prol de alguns interesses patronais 

inconseqüentes e extremamente parciais.

O termo flexibilização começou a ser utilizado como “necessidade” no Brasil 

antes mesmo do Consenso de Washington, em 1989. As leis sociais deveriam ser 

flexibilizadas porque eram “desatualizadas”: impediam a concorrência dos produtos 
brasileiros no mercado mundial, oneravam o empresariado nacional, geravam 

desemprego, bloqueavam o desenvolvimento econômico, violavam a liberdade das 

partes no contrato de trabalho, afastavam a livre negociação; enfim, a legislação 

social passou a ser o problema causador de todos os males. Procurando modificá-la, 

retirá-la, flexibilizá-la, a modernidade chegaria ao país e seria possível tomar o 

Brasil um país de Primeiro Mundo.

A flexibilização dos direitos sociais, assim, é mais um mecanismo capitalista 

de manutenção do sistema de exploração e auferição de lucros pelas empresas e 

conglomerados econômicos. Flexibiliza-se para a manutenção da mais-valia, para o 

controle da taxa de lucro. Quanto menos “encargos sociais” tiver o capitalista, 

quanto menos gastar com o trabalhador, melhor gerencia seus interesses na busca 

por acumulação de capital.

O processo de flexibilização, conjugado ao projeto político neoliberal, foi 

acirrado durante toda a década de noventa no Brasil. Com uma nova perspectiva 

política iniciada com o govemo Lula, a tendência, por meio das reformas sindical e 

trabalhista, é a de contenção das desregulamentações trabalhistas que desfavoreçam 

as classes trabalhadoras. Este assunto será abordado no último capítulo. Neste, faz- 

se necessário revisitar a temática das flexibilizações por terem sido grande marca do 

govemo neoliberal anterior.

183 LENHARO. Alcir. oprd t  p. 28.
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Se ç ã o  I- F l e x ib il iz a ç ã o  e  d e s r e g u l a m e n t a ç ã o

Muitos autores fazem distinção entre o conceito de flexibilização e o de 

desregulamentação, traçando critérios para a sua comparação e elaborando 

classificações.

Para Arnaldo SÜSSEKIND, por exemplo, a desregulamentação do Direito 

do Trabalho não se confunde com a flexibilização das relações de trabalho, 

explicando que:
“A flexibilização corresponde a uma fenda no princípio da 

inderrogabilidade das normas de ordem pública e no da 

inalterabilidade ‘in pejus’ das condições contratuais ajustadas em 

favor do trabalhador, visando facilitar a implementação de nova 

tecnologia ou preservar a saúde da empresa e a manutenção de 

empregos. O direito comparado revela que ela procura ajustar a 

aplicação da norma legal a peculiaridades regionais, empresariais 

ou profissionais, ainda que alterando condições contratuais para a 

consecução dessas metas.

Na flexibilização sobrevive a legislação de proteção do trabalho 

com algumas normas gerais irrenunciáveis e outras que admitem as 

adaptações precitadas; na desregulamentação o Estado não 

intervém nas relações de trabalho, para que a autonomia privada, 
coletiva ou individual, disponha sem limitações legais, sobre as 

condições de trabalho. Seria o retomo à fase histórica em que as 

péssimas condições de trabalho justificaram a ampla e 

diversificada reação que fundamenta o advento da legislação 

social-trabalhista.” 184

Num outro ponto de vista, Amauri Mascaro do NASCIMENTO entende que 

o vocábulo flexibilização refere-se ao direito individual do trabalho, enquanto 

desregulamentação diz respeito ao direito coletivo. Desta forma, “flexibiliza-se o 

direito individual e desregulamenta-se o direito coletivo”.185

184 SÜSSEKIND, Arnaldo. A globalização da economia e o direito do trabalho, p. 10.
185 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Questões atuais de direito do trabalho, pp. 15-17.
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Para José Francisco SIQUEIRA NETO, “a desregulamentação dos direitos 

trabalhistas é o processo pelo qual os mesmos são derrogados, perdendo a 

regulamentação. A desregulamentação, na verdade, é um tipo de flexibilização 

promovida pela legislação”. Segundo ele, “a flexibilização do direito do trabalho 

consubstancia-se no conjunto de medidas destinadas a afrouxar, adaptar ou eliminar 

direitos trabalhistas de acordo com a realidade econômica”.180

Entretanto, há também o entendimento de que a flexibilização é espécie do 

gênero - processo - de desregulamentação, diferença conceituai que será feita de 

modo sintético. Mesmo porque, como a finalidade a ser alcançada aqui é o de 

analisar a hipótese de não rigidez do Direito do Trabalho, as diferenças 

terminológicas têm menos importância. Do mesmo modo, é perceptível que, tanto a 

flexibilidade quanto a desregulamentação, serviram ao mesmo ideário neoliberal, 

fazendo parte do processo de supressão das conquistas obtidas no Estado social.

Flexibilização, assim, pode ser definida como a possibilidade, inserida na 

própria lei existente, de excetuar alguns direitos trabalhistas, tomando-os maleáveis. 

Segundo Salete MACCALÓZ,6 por essa via não havia a determinação de extinguir 

a legislação, ela permaneceria aí como uma sugestão às partes, ou mesmo de caráter 

impositivo nas condições previamente estabelecidas”. 187

Num conceito simples, flexibilizar significaria então dar maleabilidade à 

legislação do trabalho, mesmo que paulatinamente.

De igual modo, pode-se dizer que a flexibilização do direito laborai “tem 

uma característica própria e inconfundível, que é a possibilidade de alteração da 

relação contratual entre empregado e empregador, com o objetivo de dar uma 

plasticidade às regras obreiras, tirando-lhes os aspectos ‘tradicionais’”.188

186 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Desregulamentação ou Regulamentação?, p.48.
187 MACCALÓZ, Salete. Globalização e flexibilização. A autora ainda explica: “assim ocorre na Espanha, 
que adotou uma regulamentação mínima para todos os contratos trabalhistas não compreendidos nas 
negociações coletivas. Isto significa, nesta maleabilidade, a eliminação aos poucos da legislação trabalhista 
pois seu caráter tutelar e protecionista orienta na indisponibilidade do seu conteúdo normativo” p. 10.
188 SILVA, Josecleto Costa de Almeida. A problemática da flexibilização do direito do trabalho no 
Brasil. Jurisprudência Catarinense n° 70. p. 66.
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Tentando uma diferenciação com o que seja a “desregulamentação”, pode-se 

dizer que sen/e a uma segunda etapa do projeto neoliberal, como explica Salete 

MACCALÓZ:
“se antes a proposta era de flexibilização, como um outro 

mecanismo ao alcance dos interessados, agora, sem adversários no 

contexto internacional, sem a ameaça comunista, a proposta, que 

não é nova, assume a sua verdadeira face: a desregulamentação. Já 

quase não ouvimos a referência à maleabilidade na aplicação da 

lei, a “velha” proposta flexibilizar ficou no passado, nada distante, 

substituída pelos fatos deste ano de 1996, quando um anteprojeto 

de lei propõe um novo contrato de trabalho sem os aspectos 

protecionistas do antigo (essa proposta foi aprovada na Câmara, no 

dia 4 de dezembro de 1996 189

Assim, até existe a possibilidade de tentar diferenciações entre os vocábulos 

“flexibilização” e “desregulamentação”. Do mesmo modo, é possível uma 

esquematização dos tipos de flexibilização em setores na relação de trabalho, como 

por exemplo, o da mobilidade do trabalhador, o da duração do contrato individual 

de trabalho e o setor salarial.

Quanto à mobilidade, ocorre flexibilização referente à movimentação do 

empregado para dentro ou fora da empresa, significando a liberdade do empregador 

em admitir e despedir conforme sua vontade. Quanto à duração do contrato 

individual de trabalho, significa que, em função das necessidades das empresas, 

passam a existir contratações de trabalhadores temporários, contratos por prazo 

determinado, facilitando a rotatividade da mão-de-obra. E quanto ao salário, não 

somente teria seu valor reduzido como também estaria generalizada a remuneração 

maleável do trabalho prestado.190
Entretanto, como o objetivo deste trabalho não está centrado nestas 

diferenciações terminológicas ou classificatórias, “flexibilização” ou 

“desregulamentação” são aqui empregadas como sinônimos. Ou seja, de forma

MACCALÓZ, Salete, op. cit. p. 13.
190 SILVA, Josecleto Costa de Almeida, op. cit., p. 68.
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ampla, ambos os institutos representam um retrocesso na história do direito 

trabalhista brasileiro, indo de encontro ao princípio de proteção ao trabalhador, 

contido na Constituição Federal de 1988.

Exemplo disto é que, com a flexibilidade nas questões do trabalho, vão sendo 

criados novos modelos contratuais, abrindo espaço para os empregadores alterarem 

diversas conquistas históricas dos trabalhadores, reduzindo inclusive seus salários.
Neste sentido, Sidnei MACHADO explica que

“A insegurança no emprego é oriunda do crescente número de 

desempregados, redução dos empregos estáveis, maior 

subcontratação do trabalho (terceirização), trabalho temporário, 

contrato por prazo determinado, trabalho eventual, por tempo 

parcial, em domicílio, proliferação do trabalho como aprendiz e 

estagiário. O resultado dessas novas formas de contratação

precárias e atípicas do trabalho é a segmentação desse mercado, 

criando várias categorias de trabalho e, de outro lado, a exclusão 

social da mão-de-obra volátil e desempregada, sem acesso à rede 

de proteção social (seguro-desemprego, previdência social, saúde, 

educação etc.)”.191

Contudo, para melhor entendimento sobre o assunto, é relevante observar 

como ocorreu o discurso neoliberal na tendência íiexibilizadora das normas 

fundamentais do trabalhador, principalmente durante o governo de Fernando

Henrique Cardoso.
Assim, é possível compreender o processo de flexibilização, em que há “uma 

inversão de valores, em que o Direito do Trabalho perde sua expressão de

humanismo jurídico (a serviço de um valor absoluto e universal, que é a dignidade
• 1Q')do ser humano que trabalha) para valores meramente econômicos”.

Iyl MACHADO, Sidnei. O direito à proteção ao meio ambiente de trabalho no Brasil, p. 45.
192 SILVA Josecleto Costa de Almeida, op. cit„ p. 68.
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S e ç ã o  II -  N e c e s s id a d e  d e  f l e x i b i l i z a ç ã o ?

A discussão a respeito da flexibilização trabalhista trava-se de forma 

complexa, e é motivo de divergências entre os teóricos e operadores do direito. As 

definições são diversificadas em função das classificações que aparecem, como já 

observado.

Entretanto, as divergências são melhor compreendidas quando se tem em 

mente a conjuntura histórica e econômica do país, atualmente solapada peías 

conseqüências da política neoliberal executada no país.

Há autores que possuem visão economicista ortodoxa, atrelados ao 

empresariado mais conservador, e que são favoráveis às desregulamentações. Para 

estes, o direito trabalhista deve ser condicionado às demandas do desenvolvimento 

econômico. O discurso dominante vai, assim, igualar a flexibilização à modernidade 

e à inserção de um país no mercado mundial. O debate a respeito será melhor visto 

no capítulo sobre as reformas sindical e trabalhista.
É salutar que se perceba o que diz Rosita NASSAR: a desregulamentação 

integra “o processo maior de flexibilização do mercado de trabalho, consistente no 

conjunto de medidas destinadas a dotar o Direito Laborai de novos mecanismos 

capazes de compatibilizá-lo com as mutações decorrentes de fatores de ordem 

econômica, tecnológica ou de natureza diversa exigentes de pronto ajustamento”. 19j

Este processo desregulamentador é tido como positivo, “moderno” para José 

Cláudio BRITO FILHO; “a flexibilização do Direito do Trabalho é vista, hoje, 

como talvez a única solução para as crises que afligem as relações de trabalho, ou, 

mais ainda, como a forma mais célere de solução de conflitos trabalhistas, uma vez 

que permite às partes estabelecer as normas e condições de trabalho mais adequadas 
para um determinado momento”. 194

Da mesma forma pensa Luiz Carlos ROBORTELLA, quando define o que 

seja flexibilização do direito do trabalho: “instrumento de política social 

caracterizado pela adaptação constante das normas jurídicas à realidade econômica,

193 NASSAR, Rosita. Flexibilização do direito do trabalho, p. 21.
194 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro. A implantação do contrato coletivo de trabalho.p. 495.
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social e institucional, mediante intensa participação de trabalhadores e empresários, 

para eficaz regulação do mercado de trabalho, tendo como objetivos o 

desenvolvimento econômico e o progresso social”. 195 Para o autor, a crise da 

economia, as novas tecnologias e o desemprego crescente, bem como a 

competitividade internacional justificam a flexibilização.

O economista José PASTORE já opinava em 1994 que a Constituição, a 

CLT e a Justiça do Trabalho “obrigam as partes a se acomodarem a um sistema 

ultrapassado que se baseia muito mais na legislação do que na negociação (...) numa 

quadra em que o mundo se encolhe, a economia se globaliza e tudo é feito com uma 

velocidade alucinante que exige mecanismos de ajustamento rápido do lado dos
. 196agentes economicos .

Quase dez anos depois, o mesmo economista tem persistido no ideário: “por 

força da rigidez da nossa legislação trabalhista, as medidas nos campos do emprego 

e salário são dolorosas e conflitivas. A CLT deixa muito pouco espaço para as 

partes serem cordatas e fazerem adaptações”.197

Na mesma perspectiva, e considerando a flexibilização das normas 

trabalhistas como sendo uma alternativa para o problema do desemprego, Arion 

Sayão ROMITA aduz:

“A legislação estatal, imposta de cima para baixo, enrijece as 

relações de trabalho, quer individuais, quer coletivas. Deixa pouco 

espaço para a flexibilização, ou possibilidade de adequação às 

exigências de cada hipótese concreta (...). Uma visão otimista do 

fenômeno da flexibilização aponta a possibilidade de frear a onda 

de desemprego”.198

Para outros juristas, no entanto, há preocupação quanto à desregulamentação 

juslaborista no Brasil, na medida em que se traduz na revogação de grande parte de 

normas positivadas protetoras do trabalhador. Estes são operadores do direito que

195ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. Jornada de trabalho: flexibilização.p. 413
196 PASTORE, José. Encargos sociais. Folha de S. Paulo, Opinião Econômica, 05.07.1994.
Jy/ PASTORE, José. Racionamento, emprego e salário. O Estado de S. Paulo, 22.05.2001.
198 ROMITA, Arion Sayão. O princípio da proteção em xeque pp. 55 e 71.
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desmitificam a flexibilização como “salvadora” dos problemas econômicos do país, 

percebem que por trás deste manto de “modernização’’, escondeu-se todo um 

projeto neoliberal, parte da crise do capitalismo nos anos noventa.

Para Amíiton Bueno de CARVALHO, “o que se pretende é o

enfraquecimento das normas que resumam conquistas dos trabalhadores,
facilitando, assim, a maior liberdade daquele que está do lado oposto do balcão: o 

empregador”. 199

Esclarecem Luiz A. VARGAS e Ricardo C. FRAGA :

“a chamada ‘modernização das relações de trabalho’, pela

‘desregulamentação’ da negociação coletiva, favorecendo o ‘livre

jogo de mercado’, servirá apenas para aumentar a concentração de 

renda nas mãos dos grandes oligopólios pela quebra do poder 

sindical. Por outro lado, a propalada ‘flexibilização’ no plano 

individual apenas facilitará a revogação das principais normas 

trabalhistas que consagram conquistas históricas dos trabalhadores. 

Ambos os objetivos, concentração de riqueza (facilitando a 

transferência da riqueza para o exterior) e empobrecimento interno 

(diminuindo as demandas de consumo), fazem parte de uma 

estratégia internacional dos países ricos para as economias dos 

países dependentes.” 200

Da mesma maneira, não há possibilidade de progresso e de desenvolvimento 

tecnológico nos países de Terceiro Mundo: “a ‘flexibilização não resultará em

benefícios para os trabalhadores, mas será apenas instrumento de maior espoliação

do trabalho em proveito da maior concentração de renda e do aprofundamento da 

recessão da crise econômica em nossos países” 201.
O discurso neoliberal implementado durante os anos noventa, defendia a 

desregulamentação como necessária para atender a uma crise provisória do capital,

199 CARVALHO, Amíiton Bueno de. Flexibilização e direito alternativo, p. 99.
20u FRAGA, Ricardo e VARGAS, Luiz..Lições de direito alternativo do trabalho, p. 15.
201 ARRUDA JR. Edmundo. Lições de direito alternativo do trabalho, p. 116.
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afirmando que geraria empregos. Mas foi o contrário o que se percebeu: aumento 

das formas de flexibilização juslaboral e, aumento do desemprego.

Neste passo, Sidnei MACHADO expõe que

“Um certo grau de flexibilidade na contratação do trabalho sempre 

esteve presente nos ordenamentos jurídicos, mas a flexibilidade 

absoluta representa um retomo ao passado, restabelecendo o reino 

da liberdade do contratualismo clássico. Nas atuais condições dc 

debilidade e fragilização do trabalhador, inclusive na representação 

sindical, esse processo tende a provocar uma crescente 

informalização (marginalização) e precarização (subproletarização) 

do trabalho”.202

Pode-se entender que se a flexibilização é caracterizada por criação de novas 

leis, modificando as existentes para reduzir ou extinguir direitos, toma-se simples 

reformatio in pejus, sendo o que Salete MACCALÓZ entende como estratégia da 

globalização: “como em todos os países de economia dependente os empregos estão 

controlados por regras de proteção legal, é ‘preciso’ flexibilizar a remuneração, a 

jornada de trabalho, a utilização da força de trabalho e qualquer modalidade de 

garantia de emprego”.203
Em outras palavras, a flexibilização neste contexto, significa a renúncia, 

pelos trabalhadores, de muitos de seus direitos conquistados e positivados. Até 

porque, sempre houve permissivo legal para que ocorresse, evidenciando 

mobilidade nas regras jurídicas trabalhistas.

Analisando a questão mais profundamente, constata-se que a própria 

legislação traz, em seu bojo, regras que podem ser objeto de negociação conforme a 

vontade das partes, Aidacy Rachid COUTINHO explica que

“No direito do trabalho, é unânime a aceitação de que a regra é a 

inderrogabilidade relativa das regras jurídicas, màxime diante dos 

arts. 9o, 444 e 468, da Consolidação das Leis do Trabalho; as partes

202 MACHADO, Sidnei. O direito à proteção ao meio ambiente de trabalho no Brasil, p. 44.
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interessadas podem dispor, sim, desde que não contrariem os 

patamares mínimos e máximos estabelecidos pelo ordenamento

jurídico, quer em lei, quer em instrumento normativo da categoria,

sob pena de nulidade” 204

Como exemplo, pode-se citar a jornada de trabalho, em que a flexibilidade 

da lei permite que qualquer quantidade de horas, inferior a oito, possa ser objeto de 

contrato, com a possibilidade de ajuste de salário. E quando a proposta é a de acabar 

com o limite de oito horas, a pretensão do capitalista é o de extinguir o instituto do 

trabalho extraordinário, transformando o serviço em um só, a exemplo do que 

propôs durante anos o projeto neoliberal no direito trabalhista: “pagar o preço da

hora, não importa a quantidade de horas trabalhadas e sem qualquer reflexo no

repouso semanal remunerado, nas férias ou outros encargos, como FGTS e 

previdência social”205.

Entretanto, flexibilizações na seara trabalhista sempre existiram. O caráter 

tuitivo das leis trabalhistas estabelece normas com limites máximos e mínimos, em 

que, fora destes, há possibilidade de negociação. É o que enuncia o artigo 444 da 

Consolidação das Leis do Trabalho: “as relações contratuais de trabalho podem ser 

objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha 

às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam 

aplicáveis e às decisões das autoridades competentes”. Quer dizer, deve haver 

patamares-limites de proteção juslaboral a fim de se preservar minimamente a 

dignidade do trabalhador.

203 MACCALQZ, Saletc. op. cit. 17 c 20.
204 COUTINHO, Aldacy R. A indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Revista da Faculdade de Direito
da LFPR. p 12
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S e ç ã o  III -  As f l e x i b i l i z a ç õ e s  n a s  l e i s  t r a b a l h i s t a s

Tendo em vista que a crise do Estado social vem acompanhada pela 

tendência à flexibilização no direito do trabalho, não é de hoje que existem as 

desregulamentações. Em 1942, conforme já citado, a economia de guerra foi 

justificativa para que vários direitos trabalhistas, como horas-extras, jornada de 

trabalho e direito à rescisão do contrato de trabalho, fossem totalmente 

relativizados. Outros são os exemplos: a lei n° 5107/66 do FGTS, os incisos VI, 

XIII e XIV do art. 7°da Constituição Federal de 1988 e, na década de noventa, a lei 

n° 9601/98 que instituiu o contrato a termo, e o art. 58 A, da CLT, sobre trabalho a 

tempo parcial. Além destes, inúmeros projetos de lei tramitam no Congresso 

Nacional com este escopo, sendo que o mais polêmico foi o que propunha instituir

que as decisões em negociação coletiva prevalecessem sobre a legislação

trabalhista.206

Explicando que a flexibilização é compreendida somente em uma

perspectiva interdisciplinar, relacionando-a ao receituário neoliberal, José Affonso 

DALLEGRAVE NETO elucida que o seu significado está relacionado com a 

precarização das relações de trabalho:

“Direitos outrora conquistados arduamente são abruptamente 

exterminados. Tudo em nome da ‘modernização’ e da

competitividade. Observe-se a propósito as últimas medidas 

legislativas que afetaram os contratos de trabalho: 1) lei n° 9601/98 

flexibiliza o acordo de compensação de jornada que passa a ter um 

banco de horas quadrimestral (...); 2) leis n° 8949/94 e 9608/98 

regulamentam, respectivamente, o serviço prestado em cooperativa

2<to Salete MACCALÓZ entende que: “A flexibilidade que interessa ao trabalhador já existe, estabelecer o 
mesmo movimento para baixo, permitindo que se pague menos que o salário mínimo, um dos mais baixos do 
mundo, (...) está fora de qualquer proposta política e social”. M ACCALOZ, Salete.o/?. cit, pp. 11-12.
206 Sobre este tema Arnaldo SÜSSEKIND pondera: “é surpreendente e até estranho, por isso mesmo, que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, a pretexto de flexibilizar a aplicação da legislação trabalhista, tenha 
se empenhado, com incompreensível e obstinada insistência, no sentido de ser aprovado, o Projeto de Lei do 
Executivo n. 5483/01, que visa a complementar o art. 618 da CLT para permitir que convenções e acordos 
coletivos prevaleçam, salvo em excepcionais hipóteses, sobre a lei ordinária”. SÜSSEKIND, Arnaldo. Da 
negociação coletiva de trabalho, p. 50.
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e o trabalho voluntário, afirmando que nenhum deles enseja o 

reconhecimento de vínculo empregatício; 3) medida provisória n° 

1709, de 07/08/98 introduz o art. 58-A na CLT admitindo a 

contratação a tempo parcial com o pagamento salarial proporcional 
à jornada e a possibilidade do empregado a tempo integral optar 

pelo novo regime com a correspondente diminuição do valor do 

salário (...); 4) medida provisória n° 1779/99 introduz o art. 476-A 

da CLT criando uma nova modalidade de suspensão contratual 

com diminuição de salário e ausência de recolhimento do FGTS e 

do INSS durante o período de vigência (...); 5) lei n° 9958 de 

13/01/2000 implementa as Comissões de Conciliação Prévia que 

dificultam o livre acesso do empregado à Justiça do Trabalho e 

ainda possibilitam acordos extrajudiciais com eficácia liberatória 

geral.”207

Na década de sessenta, a mais profunda flexibilização ocorreu com o 

instituto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criado pela Lei n°

5107, de 13.09.1966, paralelamente aos Capítulos V e VII do Título IV da

Consolidação das Leis do Trabalho, uma opção de responsabilidade do trabalhador, 

o qual se beneficiaria com a patrimonialização da antiga estabilidade.

Segundo as leis trabalhistas anteriores a 1966, os trabalhadores com 

permanência entre um e dez anos na mesma empresa tinham direito a indenização 

quando demitidos sem justa causa. A indenização equivalia a um mês de salário 

para cada ano de trabalho na empresa. Além disso, os trabalhadores com mais de 

um ano de emprego tinham direito a aviso prévio de trinta dias, e a pagamento extra 

de soma equivalente a um mês de salário. A quantidade das somas envolvidas 
desincentivava as demissões em massa nas empresas. Os trabalhadores empregados 

há mais de dez anos, na mesma empresa, adquiriam “estabilidade”, somente 

podendo ser demitidos se o empregador provasse falta grave em processo judiciário. 
Se o empregador fosse sucumbente ao tentar demitir um trabalhador estável, era 

obrigado a readmiti-lo pagando-lhe os salários atrasados. Com a concordância do

207 DÀLLELrKÁVü NETu, José Áffonso. Inovações na legislação trabalhista, pp. 36-3 /.
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empregado, o empregador poderia deixar de readmiti-lo, pagando-lhe o dobro da 

indenização.

Para as empresas multinacionais, este sistema de estabilidade no emprego 

significava grande empecilho para auferição de lucros. Explica Maria Helena 

Moreira ALVES que

“cabe lembrar que o sistema governamental de controle dos 

salários fixava o aumento máximo a ser concedido anualmente aos 

trabalhadores. Não determinava, entretanto, o mínimo, a ser 

periodicamente decretado pelo govemo federal. Com a vigência do 

sistema de estabilidade no emprego, tomava-se difícil para os 

empregadores obrigar trabalhadores “estáveis” a aceitar salários 

mais baixos, não podendo tais trabalhadores serem despedidos 

exclusivamente por esta razão, sem consideráveis despesas para o 

empregador. A estabilidade no emprego fora uma vitória dos

sindicatos nos anos anteriores, limitando o impacto da legislação
">08

de controle salarial.”

Com o novo instituto, acabou o reconhecimento de qualquer estabilidade, 

reduzindo os custos imediatos da demissão de trabalhadores. Os empregadores 

podem agora demitir empregados com dez anos de casa sem justa causa. Da mesma 

forma, foi alterado o modo de pagamento das indenizações209, eliminando-se a 

necessidade de o empregador gastar grandes somas de uma vez em caso de 

demissões ou fechamento das empresas.
Os empregadores têm agora liberdade para aumentar a rotatividade da mão- 

de-obra, mantendo mais baixos os salários.
À n n  < r *  í r Z s \ . T7ck,rÍ£v*»r»1 rl a r \ .  T7 IMC? a z u i m  ítaii "I «✓x -t-é-cMrrt

n  A / V i i a u m i y a u  i  c u w a i  u c  a  j \ j  i  c i v v s a a i w u  u  i u i ü  w i i i  » t u  a n .  u o ,  i i u  i t u u

XIII, “com estabilidade, com indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de

ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984), p. 97.208

209 O sistema é o de abertura de contas pela empresa, obrigada a depositar importância correspondente a 8% 
da remuneração. Os depósitos gozam de correção monetária e de capitalização de juros, à taxa de 3%, Há 
provisões para utilização da conta (art. 8o) ou de movimentação para aquisição de moradia própria (art. 10). 
O FGTS é administrado por um Conselho Curador (art. 12). Ás aplicações do FGTS são feitas através da 
Caixa Econômica Federal Tais depósitos constituem um fundo que substitui as obrigações de indenização do 
empregador. Ao ser demitido, o trabalhador recebe indenização de sua própria conta de FGTS.
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garantia equivalente”. Contudo, ao longo do tempo acabou-se a “opção”, pois as 

empresas obrigavam o recém-admitido a aceitar o sistema FGTS, fato também 

corriqueiro na contratação de pessoal sob regime CLT pelo poder público. Ou 

então, não eram contratados os que se recusassem a optar pelo FGTS.

Assim, o FGTS substitui a antiga estabilidade do empregado, desonerando o 

empregador de pagamento de indenização ao demitido imotivadamente.

A Constituição Federal de 1988 já não alude à estabilidade do empregado, 

apenas inseriu, entre os direitos sociais, no art. 7o, o item III, “fundo de garantia do 

tempo de serviço”.

Ou seja, a lei do FGTS flexibilizou a garantia de estabilidade do trabalhador.

Este sistema viabilizou a política de arrocho salarial do Estado de Segurança 

Nacional, em plena ditadura militar, impedindo demissões em massa e contribuindo 

também para a acumulação de capital porque funcionava como fonte de crédito para 

certos investimentos, como os depósitos canalizados para o Banco Nacional de 

Habitação no financiamento da construção e outros projetos de investimento 

industrial aprovados pelo governo.

Na verdade, a lei do FGTS é de natureza econômico-fmanceira, concebida 

por Roberto Campos, que reduz a segurança no emprego, acumula capital e toma o
• 9.10tsrasil um país mais atrativo para o investimento do capital internacional.“

Outro exemplo de flexibilização encontra-se no instituto do adicional de 

insalubridade, antes contado nos termos celetistas mediante percentuais incidentes 

sobre o salário-mínimo e que, partir da instituição do valor de referência, passou a 

ser contado sobre este, como elucida Estevão RIEGEL211: “sendo que o tal de 

salário de referência, quando de sua instituição, eqüivalia a mais de 90% do saláiio- 

mínimo, foi sendo defasado e em pouco mais de dois anos já equivalia a menos de 

50%, pelo que a saúde do trabalhador caiu também em mais de 50% nos seus níveis 

de avaliação”.

210 ALVES, Maria Helena Moreira, op. cit. p. 98.
RIEGEL, Estevão. Globalização, neoliberalismo e flexibilização, [texto apresentado no III Encontro de 

Direito Alternativo do Trabalho, de 01 a 04 de maio de 1997]
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Ainda no plano iiifraconstitueiona 1, há a antiga lei que previa a redução de 

jornada e de salários sob as condições ali previstas (Lei n° 4923/65).

Digna de apreciação é a inspiração flexibilizadora constante do ordenamento 

jurídico constitucional: o art. 7o, VI (quanto à irredutibilidade salarial, salvo o 

disposto em convenção ou acordo coletivo), XII (quanto à compensação e redução 

de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva), XIV (jornada de seis horas 
para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 

coletiva).

Uma terceira forma que compõe o arcabouço de possibilidades 

flexibilizadoras reflete-se nas terceirizações. Estas acabam com a 

sinaiagmatícidade perfeita áo contrato laborai, objetivando provocar um desvio do 

eixo fundamental do conflito, que deixa de vincular o trabalhador com o capitalista. 

Conseqüência disso é também a desmobilização da classe trabalhadora na luta por 

seus direitos. Os seus adeptos defendem-na com base na eficiência de produção e no 

da crise do emprego. Eficiência porque, assim, a atividade capitalista poderia ser 

concentrada na atividade-fim, desligando-se das atividades-meio. E como fato 

incentivador de postos de trabalho porque, reduzindo os custos da produção para o 

empresário terceirizado, maior número de vagas seriam abertas juntos aos 

empreendedores terceirizantes,

São falaciosos estes argumentos, haja vista que o problema do desemprego é 

estrutural e que as medidas servem tão somente para atender aos interesses dos 

empresários em busca de maior lucratividade e descomprometidos com a realidade 

social de desigualdade econômica, pobreza e analfabetismo do Brasil.

De maneira idêntica, a Lei n° 9601/98, que instituiu o contrato temporário de 

trabalho significou mais um golpe neoliberal contra a classe trabalhadora brasileira, 
contribuindo para a redução salarial e para a desmobilização dos trabalhadores, pois 
trata-se de recurso fácil aos empregadores na rotatividade de mão-de-obra 

temporária.

O FGTS já havia sido criado, substituindo a estabilidade no emprego. Agora, 
com o contrato por tempo determinado, o percentual de recolhimento deste Fundo
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cai de 8% para 2%, não sobrando nem uma coisa e nem outra. O projeto desta lei 

previa a extinção da obrigação de pagamento de aviso prévio, a multa de 40% sobre 

o FGTS e a estabilidade provisória em virtude de gravidez e de exercício de 

mandato sindical. As horas extras exigidas do trabalhador poderiam ser 

compensadas em prazo de até um ano.212

O argumento principal dos ideólogos das desregulamentações é a geração de 

empregos, já que, segundo eles, as empresas pagam muitos encargos sociais. Como 

escreve, ironicamente, Lauro CAMPOS, “é de dar pena a situação do 

empresariado”, explicando em seguida:

“as margens de lucro das empresas brasileiras são elevadíssimas. 

(...)QuaJ a contrapartida para os trabalhadores que, em última 

instância, geram essa prosperidade para as classes dominantes? Em 

uma sociedade desigual como a nossa, o discurso, a capacidade de 

perverter o sentido de uma narrativa revela-se, de tato, uma das 

mais elaboradas habilidades do homem. Às ideologias conseguem, 

por exemplo, convencer a opinião pública de que o trabalhador é o 

responsável pela situação de atraso social em que vive o país. ( ...)  

Apesar de receber o menor salário mínimo do mundo, o 

trabalhador brasileiro ainda é culpado pela crise em que vivemos. 

Usa-se, agora, essa argumentação para justificar a precarização das 

relações de trabalho, retirando direitos que fazem parte do 

patrimônio dos trabalhadores brasileiros. Cabe lembrar que em 

países que dcsrcgulamcntaram o mercado de trabalho, como

Argentina e Espanha, as taxas de desemprego estão atualmente
213entre as mais elevadas - respectivamente, 29% e 24%.”

Ou seja, o discurso da rigidez da CLT é falacioso; primeiro, pelas inúmeras 
possibilidades de flexibilização atualmente implementadas nas relações de trabalho 

e, segundo, pelas constantes desregulamentações que sofreram as normas 

celetistas, ainda antes do advento da Constituição Federal de 1988.

212 CAMPOS, Lauro. Neoliberalismo e contrato temporário de trabalho. Opinião Econômica. Folha de 
S.Paulo. 15/01/97.
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O direito do trabalho sempre foi flexível. Com o neoliberalismo então, houve 

maior desregulamentação e precarização nas relações trabalhistas. Não há razão, 

portanto, para se propagar a idéia de extinção da CLT com fundamento em sua 

pretensa rigidez. O objetivo estaria respaldado no desejo de justificar a idéia 

equivocada de que este corpo de leis é um “entulho” originado da ditadura de 

Getúlio Vargas.

Seguindo na mesma linha de pensamento crítico, no próximo capítulo será 

abordado um outro discurso mítico do direito do trabalho: o de que a sua legislação 

é cópia da Carta dei Lavoro italiana de 1927. Faz-se uma verdadeira generalização 

a este respeito, misturando-se as leis individuais de trabalho com as leis sindicais, 

desqualificando todas elas, sob o argumento da reprodução do texto fascista de 

Mussolini. Esse ideário é parcialmente verdadeiro. Vejamos por quê.

213 Idem, ibidem.
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C a p ít u l o  IV

CLT: REPRODUÇÃO DA CARTA DEL LAVORO DE 1927?

Além dos discursos anteriormente estudados, um outrõ bastante propagado, e 

que tem sido utilizado como justificativa para considerar a CLT arcaica, é o de que 

a legislação trabalhista brasileira, especialmente o texto consolidado, foi reprodução 

dâ Carta dei Lãvôrú dê 1927.

Assim, teria o texto nacional grande influência fascista, sendo portanto 

bastante corporativista e autoritário em todo seu conteúdo. A premissa é 

parcialmente verdadeira, e a relação feita entre os dois documentos legais faz parte 

de um discurso veiculado contra Getúlio Vargas, seu governo, e a própria CLT. Se 

existe proximidade, ocorre em relação ao direito coletivo do trabalho, somente no 

aspecto corporativo. No tocante ao direito individual do trabalho, a CLT seguiu uma 

linha extremamente progressista de normas garantidoras ao trabalhador.

Nesta linha de pensamento, José Augusto RIBEIRO sustenta que, antes da 

Revolução de 1930, Vargas conheceu Joaquim Pimenta, especialista em Direito do 

Trabalho e socialista, e o colocou para assessorar o Ministro do Trabalho, 

juntamente com Evaristo de Moraes, fundador do Partido Socialista. Além disso, a 

legislação trabalhista foi elaborada por dois socialistas: Maurício de Lacerda e 

Mário Pedrosa.214

Neste passo, já referente à década de quarenta, o Ministro Arnaldo 

Süssekind, um dos redatores da CLT, assevera, quando questionado sobre as fontes 

e procedimentos que a Comissão adotou para compor o sistema orgânico celetista, 
que

“em primeiro lugar, procuramos sistematizar, com algumas 

adaptações, as normas de proteção individual do trabalho que 

correspondiam a três fases distintas: a dos decretos legislativos do

21A RIBEIRO, José Augusto. A era Vargas, p. 250.
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Governo Provisório da Revolução de 1930; a das leis do Congresso 

Nacional na vigência da Constituição de 1934; a dos decretos-leis 

do chamado Estado Novo, configurado na Carta Constitucional de 

1937. Essas normas de proteção individual de trabalho -  sublinho 

bem esse aspecto -  haviam sido inspiradas, basicamente, nas

Convenções da Organização Internacional do Trabalho e na
y r 2 í 5encíclica Rerum Novarum ”....

No dia 29 de janeiro de 1942 o Ministro do Trabalho, Marcondes Filho, 

designou, pela Portaria n° 791, uma comissão de dez membros para organizar um 

anteprojeto de leis de proteção ao trabalho e de previdência social. A comissão, 

composta por Arnaldo Süssekind, Dorval Lacerda, Geraldo Augusto Batista, 

Helvécio Xavier Lopes, João Lira Madeira, José Bezerra de Freitas, José de Segadas 
Vianna, Leonel de Rezende, Lucio Augusto do Rego Monteiro e Oscar Saraiva, foi

dividida em duas, uma para as leis trabalhistas e a outra para as de previdência

social. Foi encaminhando o anteprojeto com a exposição de motivos datada de 05 

de novembro do mesmo ano, e publicado no Diário Oficial de 05 de janeiro de 

1943, para receber sugestões de empregados e empregadores, especialmente por 

meio de seus órgãos de classe. Foram recebidas perto de duas mil sugestões, 

analisada cada uma pela subcomissão formada por Arnaldo Süssekind, Dorval 

Lacerda, Segadas Vianna e Luis Augusto Monteiro, que entregou o relatório com 

parecer conclusivo em 31 de março de 1943. A aprovação da CLT ocorreu pelo 

Decreto-lei n° 5452 de 01 de maio, para entrar em vigor dia 10 de novembro do 

mesmo ano. Contudo, somente em 21 de agosto seu texto final foi publicado no 

Diário Oficial da União.216
Portanto, é falaciosa a afirmação de que a CLT seria cópia completa da Caria 

dei Lavoro fascista. Até porque, embora a Consolidação tenha inovado em matéria 

trabalhista, foi uma compilação de leis já existentes. O que significa dizer que foi

215 Congresso Comemorativo do Cinqüentenário da CLT, realizado em Brasília, 28 a 29/10/1993, apud 
Amador Paes de Almeida no artigo Negociado x legislado: verdades e mentiras, http://www. 
saraivadata.com.br
210 SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho., p. 66 e Centro de Pesquisa e 
Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), http://www. fgv. br

http://www
http://www
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fruto do processo legislativo que, gradualmente, ocorreu no Brasil, principalmente 

depois de 1930. No ano de 1932, instituiu-se a carteira profissional para o comércio 

e a indústria (Lei n° 21175/32), foi regulamentada a duração do trabalho na indústria 

(Lei n° 21364/32), e o trabalho das mulheres com direito a igualdade de salários 

(Lei n° 21471-A/32).

Ainda no mesmo período, surgiram as leis n° 22131/32 e n° 22132/32 

dispondo,respectivamente, sobre o processo das muitas por infração das leis 

trabalhistas e sobre as Juntas de Conciliação e Julgamento. As convenções coletivas 

de trabalho foram regulamentadas, pela lei n° 21761, de 23/08/1932.

Leis abundantes, que compuseram o quadro celetista em 1943, haviam 

surgido, como a que regula a duração do trabalho dos empregados em farmácia 

(decreto n° 23084/33), a duração e condições de trabalho na indústria de panificação 

(decreto n° 23104/33); a profissão de agrônomo (lei n° 23196/33); duração do 

trabalho dos empregados em casas de penhores e congêneres (lei n° 23316/33); 

duração e condições de trabalho dos empregados na indústria frigorífica (decreto n° 
24562/34).

Muito embora a CLT não tenha sido cópia da Carta italiana, o art. 138 da 

Constituição de 1937 foi a reprodução da Declaração III do texto fascista. Significa 

dizer que o aspecto de sindicalismo corporativo daquele país europeu foi trazido 

para a letra da lei constitucional do Estado Novo. Não que a ditadura de Vargas 

fosse fascista, apenas existiram algumas semelhanças, como se irá apreciar.

Para tanto, nas seções subseqüentes será analisado o contexto constitucional 
do Estado Novo; as disposições contidas na Carta dei Lavoro de 1927, a estrutura 

corporativa da organização sindical; e o imposto sindical. Visa-se a perceber que 

não se pode identificar a Consolidação Trabalhista brasileira com o texto italiano de 

1927. Além disto, mesmo que a Constituição de 1937 possua reprodução da Carta, 

em seu art. 138, existem nela dispositivos inovadores, que nada têm de cópia, como 

a previsão de um Conselho Econômico Nacional para regular relações entre capital 

e trabalho, e o direito a um salário mínimo.
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Assim, não se pode afirmar que a CLT seja reprodução da Carta sob o 

fundamento de que era fascista. É imprescindível para isso, entender qual era o 

contexto constitucional do Estado Novo, implantado a partir de 1937.

S e ç â o  I  -  C o n t e x t o  C o n s t it u c io n a l  d o  E s t a d o  N o v o

O objetivo desta seção é o de apreciar se havia semelhanças entre o Estado 

Novo e o fascismo de Mussolini; e analisar a matéria relativa às relações de trabalho 

na Constituição Federal de 1937 para, em seguida, ter elementos para compará-la à 

Carta dei Lavor o.

Inicia-se o estudo tendo como marco temporal o Estado Novo, regime 

ditatorial implantado no ano de 1937 pelo governo Vargas, porque é neste período 

que a CLT é aprovada, dispondo de modo mais sistematizado a respeito da 

legislação trabalhista.

O regime do Estado Novo foi instaurado no país numa conjuntura 

internacional, européia especificamente, de governos autoritários que rechaçavam o 

ideário de democracia liberal. Benito Mussolini tomou-se líder na Itália em 1922 e, 

então, estabeleceu o fascismo; Salazar tomou-se primeiro-ministro de Portugal em 

1929, e inaugurou um Estado ditatorial; Hitler chegou ao poder na Alemanha em 

1933, tomando-se o chefe maior do ideário nazista.

A centralização do governo estado-novista no Brasil deveu-se ao fato de ter 

concentrado, em nível federal, a assunção de decisões antes divididas com os 

estados. O autoritarismo, por outro lado, caracterizou o governo da época por ter 

concentrado no Executivo funções anteriormente repartidas com o Legislativo.

A doutrina política desse govemo erigia a convergência de todos os poderes 
no Estado, único corpo capaz de fomentar a coesão nacional e realizar o 

desenvolvimento econômico do país. Desenvolvia, também, a crença no trabalho 

enquanto valor dignificador e enobrecedor espiritual do homem. Havia muita
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similitude com a doutrina fascista italiana, e foi a partir das características comuns 

que, muitas vezes, o Estado Novo foi identificado com o regime fascista europeu.

Entre as convergências, pode ser destacada:

“a valorização da missão histórica da nação representada pelo 

Estado; o reconhecimento dos direitos individuais, mas apenas 

daqueles que não entravam em conflito com as necessidades do 

Estado soberano; a ênfase no significado da elite como 

corporificação do gênio do povo; a solidariedade entre o capital e o 

trabalho assegurada pela estrutura corporativa; o antiliberalismo, e 

o antiparlamentarismo. Ambas as doutrinas apresentavam traços 

totalizadores, já que seu campo de ação não se atinha somente à 

ordem política, mas envolvia também outros aspectos da vida 

SOciãl: cultura, religião, filosofia. ” 217

Mas de modo diferente, o sistema fascista italiano foi resultado de um 

movimento organizado que se apoderou do Estado. O partido teve um papel 

imprescindível como propulsor das mudanças por que iria passar a nova instituição 

estatal, que "representava" a vontade da nação, mobilizando de modo profundo a

população, inclusive de forma militarizada. São características tidas como gerais a
este sistema autoritário de dominação, denominado fascismo:

“monopolização da representação política por parte de um partido 

único de massa, hierarquicamente organizado; por uma ideologia 

fundada no culto do chefe, na exaltação da coletividade nacional, 

no desprezo dos valores do individualismo liberal e no ideal de

colaboração de classes, em oposição frontal ao socialismo e ao

comunismo, dentro de um sistema de tipo corporativo; por

objetivos de expansão imperialista, a alcançar em nome da luta das 

nações pobres contra as potências plutocráticas; pela mobilização 

das massas e pelo seu enquadramento em organizações tendentes a 

uma socialização política planificada, funcional ao regime; pelo
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aniquilamento das oposições, mediante o uso da violência e do 

terror; por um aparelho de propaganda baseado no controle de 

informações e dos meios de comunicação de massa; por um 

crescente dirigismo estatal no âmbito de uma economia que 

continua a ser, fundamentalmente, de tipo privado; pela tentativa 

de integrar nas estruturas de controle do partido ou do Estado, de 

acordo com urna lógica totalitária, a totalidade das relações 

econômicas, sociais, políticas e culturais” 218

Já o regime de Vargas, a partir de 1937, no Brasil, não teve origem em 

nenhum movimento revolucionário, nem possuía sustentação partidária. Também 

não houve organização das massas em milícias. Foi caracterizado, pelo contrário, 

por ter atrelado a política de massas populista e a legislação trabalhista à 

implementação do desenvolvimento econômico no país. Não houve como objetivo a 

instauração imperialista em outros países.
Assim, mesmo que existam semelhanças em relação à censura e ao 

cerceamento da liberdade individual, seja da perspectiva doutrinária, seja do nível 

histórico, o Estado Novo no Brasil não foi a reprodução literal do regime fascista de 

Benito Mussolini.

No entanto, existe uma questão polêmica. É a que faz análise da Constituição 

Federal de 1937, principalmente com referência a ter sido cópia da Declaração Hl 

da Carta dei Lavoro de 1927, quando dispôs sobre o direito do trabalho.

O texto da Constituição Federal de 1937, datado de 10 de novembro, em seu 

preâmbulo, deixava claro o receio por uma “infiltração comunista” no país, e a 

necessidade de impor “paz política e social” por meio de medidas “radicais e 

permanentes”. Dizia a introdução do documento:

2,7 Conforme texto Estado Novo e fascismo extraído da coletânea do Centro de Pesquisa e Documentação 
da Fundação Getúlio Vargas. Website: http://www.cpdoc.fgv.br.
218 SACCOMANI, Edda. Dicionário de política, p.466.0 tema sobre o fascismo é bastante vasto e 
complexo. Existem teorias sobre o assunto (fascismo como ditadura da burguesia, fascismo como 
totalitarismo, fascismo como via para a modernização, e fascismo como revolta de uma pequena burguesia) 
mas aqui não nos deteremos a ele.

http://www.cpdoc.fgv.br
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“atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz 

política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores 

de desordem, resultantes da crescente agravação dos dissídios 

partidários, que, uma notória propaganda demagógica procura 

desnaturar cm luta dc classes, c da extremação de conflitos 

ideológicos, tendentes, pelo seus desenvolvimento natural, 

resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a 

funesta guerra civil; atendendo ao estado de apreensão criado no 

País pela infiltração comunista, que se toma dia a dia mais extensa 

e mais profunda, exigindo remédios, de caráter geral e permanente; 

atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o 

Estado de meios normais de preservação e de defesa da paz, da 

segurança e do bem-estar do povo; sem o apoio das forças armadas 

e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras 
justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a 

nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a 

decomposição das nossas instituições civis e políticas; resolve 

assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua 

segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a 

seguinte Constituição (...)”

O capítulo sobre a organização nacional, além de enumerar as características 

do Brasil como Estado federal, autorizava o Governo a intervir nos Estados, por 

meio de pessoa nomeada pelo Presidente da República. Permitia, do mesmo modo, 

que ele expedisse “livremente decretos-leis sobre a organização do Governo e da 

Administração Federal, o comando supremo e a organização das Forças Armadas”, 

conforme arts. 9o e 14. Na seqüência, dispunha sobre a competência tributária da 

União, dos Estados e dos Municípios. Era a instauração de uma ditadura.
Não obstante a dissolução da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 

das Assembléias Legislativas dos Estados e das Câmaras Municipais, com 

disposição expressa no art. 178 do texto, o Poder Legislativo era previsto como
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matéria a partir do art. 38, e teria exercício no Parlamento Nacional com a 

colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente da República.219

O Conselho da Economia Nacional, órgão do Poder Legislativo, e de funções 
múltiplas, seria composto de “representantes dos vários ramos da produção nacional 

designados, dentre pessoas qualificadas pela sua competência especial, pelas 

associações profissionais ou sindicatos reconhecidos em lei, garantida a igualdade 

de representação entre empregadores e empregados” (art. 57). Dividido em cinco 

Seções, (da Indústria e do Artesanato, da Agricultura, do Comércio, dos 

Transportes, e do Crédito), teria como atribuições, entre outras, a de promoção da 

“organização corporativa da economia nacional”; a de estabelecer normas sobre 

“assistência prestada pelas associações, sindicatos ou institutos”; de editar normas 

“reguladoras dos contratos coletivos de trabalho entre os sindicatos da mesma 

categoria da produção ou entre associações representativas de duas ou mais 

categorias”; de organizar inquérito sobre as condições do trabalho, da agricultura, 

da indústria, do comércio, dos transportes e crédito, com o fhn de coordenar a 

produção nacional; e de emitir parecer sobre questões que versassem sobre a 

organização e reconhecimento de sindicatos (art. 61).

A partir do art. 135 da Constituição Federal de 1937, no capítulo sobre a 

“ordem econômica”, é qne as relações de trabalho foram previstas,
Considerado como um dever social, o trabalho “intelectual, técnico e manual 

tem direito a proteção e solicitude especiais do Estado” no texto constitucional.221

219Nesse sentido, caberia ao Parlamento, composto de Câmara dos Depntados e do Conselho Federal, parecer 
nas matérias da sua competência consultiva, e ao Conselho da Economia Nacional e Presidente da República, 
iniciativa e sanção dos projetos de lei e promulgação dos decretos-leis. O Parlamento, dispunha o art, 39, 
teria funcionamento somente por iniciativa do Presidente da República, sendo instalado todo dia 3 de maio e 
estendendo seus trabalhos apenas por quatro meses.Nas disposições transitórias e finais da Carta, rezava o 
art. 178 a condicional de eleições ao Parlamento, marcadas pelo Presidente da República, após plebiscito 
nacional a ser também regulado em decreto presidencial
220 Art, 135. Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, 
exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do Estado 
no domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os 
fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições 
individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado.
221 Quanto tratava sobre a nacionalidade e questões da cidadania, a Constituição proibia que se alistassem 
como eleitores os mendigos, conforme art 117, haja vista a intensa propaganda estatal fazendo apologia à 
importância do trabalho, e de ser trabalhador, inclusive, a concepção era a de que somente não se trabalha se 
não se quer trabalhar, que o ócio e a mendicância são opções, e que portanto, devem também ser passíveis de 
responsabilização criminal.O Decreto-lei n° 3688, de 03/10/1941, que dispõe sobre as Contravenções Penais,
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Isso significa que a legislação do trabalho foi bastante progressista, apesar 

de tratar-se de uma Carta implantada com o Estado Novo. Ela previa os contratos
 ̂ f j r y r y  ^ ^

coletivos de trabalho ; o direito ao repouso semanal remunerado; à licença anual 
remunerada; à indenização proporcional aos anos de serviço por despedida 

imotivada; o direito de permanência no emprego nos casos de mudança de 

empregador; o direito a um salário mínimo; “capaz de satisfazer de acordo com as 

condições de cada região, as necessidades normais do trabalho” (art. 137, “h”); o 

direito à jornada de oito horas diárias; a vedação de trabalho à noite, exceto os que 

ocorrem em turnos, e com remuneração superior ao diurno; a proibição de trabalho

a menores de catorze anos, de trabalho noturno a menores de dezesseis e, em casos

de insalubridade, a menores de dezoito anos e a mulheres.

No art. 138 é que o texto fez abrangência à temática do direito coletivo de 

forma mais clara, sendo, aqui sim, reprodução da Carta dei Lavoro de 1927:

“A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o 

sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de 

representação legal dos que participarem da categoria de produção 

para que foi constituído, e defender-lhes os direitos perante o 

Estado e as outras associações profissionais, estipular contratos 

coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus associados, 

impor-lhes contribuições e exercer em relação a eles funções 

delegados de Poder Público” .

A Carta fascista, de 1927, por sua vez, tem em sua Declaração III o seguinte

teor:

inclui como infrações penais a “vadiagem” (art. 59), como “entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, 
sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a 
própria subsistência mediante ocupação ilícita; parágrafo único -  a aquisição superveniente de renda, que 
assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena.”, e a “mendicância” (art. 60), como 
“mendigar, por ociosidade ou cupidez”. A pena de morte, prevista na Constituição, no art 122, XIII, 
englobava a prática de “tentar subverter por meios violentos a ordem política c social, com o fim de 
apoderar-se do Estado para o estabelecimento da ditadura de uma classe social”.



132

“L’organizzazione sindicale o professionale è libera. Ma solo il 

sindicato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello 

Stato, há il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di 

datori di lavorò 0 di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di 

fronte allo Stato c alle altre associazioni professionali, gli interessi; 

di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli 

appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di 

exercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico”

Foi instituída a Justiça do Trabalho para dirimir conflitos originados das 

relações entre empregados e empregadores (art. 139), e ao mesmo tempo proibíu-se 

a greve e o lock-ouí, considerados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao 

capital e “incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional”.

Pela análise do contexto constitucional, instaurado em 1937, é possível 

concluir que o Estado Novo não se identificava com o fascismo, mas pode-se 

constatar que a disposição sobre a organização sindical brasileira foi reprodução 

literal da Carta del Lavoro de 1927. Além disso, a permissão para que a 

organização sindical pudesse impor contribuição obrigatória na Itália também 

ocorreu aqui no Brasil, haja vista a legislação pertinente ao imposto sindical, 

matéria que será, logo mais, apreciada com detalhe.
Antes, entretanto, abordar-se-á a Carta del Lavoro com o fim de verificar se 

há nela institutos idênticos aos existentes na legislação pátria, além do art. 138 da 

Constituição de 1937.

S e ç ã o  II  - Ca r t a  d e l  La v o r o  d e  1927

Na data de 21 de abril de 1927, o Conselho Fascista do governo de Benito 

Mussolini aprovou o texto da Carta del Lavoro, composto por trinta enunciados, e

222 Dispõe o art. 137, a, que o s contratos coletivos de trabalho, concluídos pelas associações, legalmente 
reconhecidas, de empregadores, trabalhadores, artistas e especialistas, serão aplicados a todos os empregados, 
trabalhadores, artistas e especialistas que elas representam.
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considerado um documento fundamental da revolução, pois que estabeleceu deveres 

e direitos das forças de produção, empregadores e trabalhadores.

O preâmbulo justificava a legislação com fundamento na existência de 

problemas sociais, como as questões econômicas internacionais, havendo a 

necessidade de promulgação de disciplina jurídica das relações coletivas de trabalho 

junto à organização corporativa do Estado.

Finalizava o preâmbulo, enfatizando a importância das forças de produção, 

como conciliáveis entre si, capital e trabalho, e que o regime fascista propiciaria a 

elevação do nível moral e material das classes, diferentemente da “demagogia 

socialista”, desastrosa, falida, desacreditada e impotente,

A respeito do Estado corporativo e sua organização, existiam dez 

enunciados. Primeiro, com a definição da nação italiana como uma unidade moral, 

política e econômica, que se realiza totalmente no Estado fascista. Em seguida, com 

o tratamento dado ao trabalho, tutelado pelo Estado, e como dever social. O 

complexo da produção e seus objetivos, como sendo unitários do ponto de vista 

nacional.

O terceiro enunciado tratava da organização profissional ou sindical, como 

livre. Entretanto, a prerrogativa de representação era dada somente ao sindicato 

legalmente reconhecido e submetido ao controle do Estado.

O direito de representação legal significava a defesa dos direitos dos que 

participassem da categoria de produção e de outras associações profissionais, a 

estipulação de contratos coletivos de trabalho obrigatórios a todos os associados, e a 

imposição de contribuições, prerrogativas delegadas pelo Poder Público. Este 

enunciado, de número III, foi literalmente reproduzido no art. 138 da Constituição 

Federal de 1937, como já se teve oportunidade de analisar.

O enunciado seguinte tratava do contrato coletivo de trabalho, que deveria 

encontrar a sua expressão concreta na solidariedade entre os vários fatores da 

produção, por meio da conciliação entre os interesses opostos dos empregadores e 

empregados, e sua subordinação aos interesses superiores da produção.
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A Justiça do Trabalho seria a competente para resolver as controvérsias do 

trabalho, fosse para fazer observarem os acordos e outras normas existentes, fosse 

nas novas condições de trabalho.

Dispunha o enunciado de número VI, que as associações profissionais 

legalmente reconhecidas deveriam assegurar a igualdade jurídica entre 

empregadores e empregados, mantendo a disciplina da produção e do trabalho. As 
corporações constituiriam organizações unitárias das forças de produção, e 

representariam seus interesses . Em virtude da integral representação, visto que os 

interesses da produção são interesses nacionais, as corporações seriam reconhecidas 

pela lei como órgãos de Estado. E como deveriam representar interesses unitários da 

produção, as corporações poderiam ditar normas obrigatórias sobre disciplinas das 

relações de trabalho.

Na seqüência, a Carta tratava da iniciativa privada, que o Estado corporativo 

considerava, no campo da produção, como o instrumento mais eficaz e mais útil no 

interesse da nação. A mesma declaração expressava a necessária colaboração do 

operário era relação à empresa econômica. As associações profissionais teriam 

obrigação de promover o aumento e melhoria da produção, com redução dos custos.

A intervenção do Estado na produção econômica teria lugar, conforme a 

Carta, quando a ação da iniciativa privada fosse insuficiente, ou quando estivessem 

em jogo interesses políticos estatais. A intervenção no caso, poderia assumir a 

forma de controle, encorajamento ou de gestão direta.

Em relação ao processo do trabalho, nas controvérsias coletivas do trabalho, 

a ação judiciária não poderia ser intentada se o órgão corporativo não tivesse 

aguardado, antes, a tentativa de conciliação. Nas lides individuais, sobre a 

interpretação da aplicação dos contratos coletivos de trabalho, as associações 
profissionais teriam poder de interferir para conciliação. A competência para tais 
controvérsias seria devolvida à magistratura ordinária, com ajuda de assessores 
designados das associações profissionais interessadas.

A partir do enunciado XI, o documento italiano dispunha sobre o contrato 

coletivo e a garantia de normas do trabalho. Obrigava as associações profissionais a
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regular, mediante contrato coletivo, a relação de trabalho entre as categorias dos 

empregadores e empregados. Ôs contratos coletivos de trabalho, sob pena de 

nulidade, deveriam conter normas precisas sobre as relações disciplinares, o período 

de validade, sobre o pagamento e sobre o horário de trabalho.

O enunciado de número XV tratava do repouso semanal remunerado, e que 

deveria coincidir com o domingo. Os contratos coletivos deveriam aplicar tal 
princípio levando em conta as normas legais existentes, as exigências técnicas das 

empresas, e nos limites de tais exigências, procurando que fossem respeitadas as 

datas festivas civis e religiosas, segundo as tradições locais.

O enunciado XVI expressava o direito a férias anuais remuneradas, após um 

ano de serviço: “dopo un anno di ininterrotto servìzio il prestatore d'opera, nelle 

imprese a lavoro continuo, ha diritto a un perìodo annuo di riposo feriale 

retribuito ”.

Em seguida, o mesmo enunciado previa indenização proporcional no caso de 

cessação da relação de trabalho sem culpa do empregado: “nelle imprese a lavoro 

continuo, il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per 

licenziamento senza sua colpa, a un'indennità proporzionata agli anni di servizio. 

Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore

O enunciado de número XVII tratava da questão da transferência do 

estabelecimento comercial, que não rescindiria o contrato do trabalho, conservando 

o trabalhador seus direitos perante o novo titular.

Especificamente sobre o poder punitivo, a Carta del Lavoro era taxativa, pois 
permitia a punição conforme a gravidade da falta, com multa, suspensão do trabalho 

e dispensa sem indenização. O enunciado XIX determinava que seriam detalhados 

os casos em que o empregador poderia imputar multa, suspensão ou dispensa sem 

recompensa indenizatória.
O enunciado seguinte, de número XX, abordava a questão de um periodo di 

prova, que significava o direito de resolução do contrato de trabalho pelo 

empregador, mas desde que com o pagamento de uma indenização.
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O trabalho em domicílio foi disciplinado peio enunciado XXI, que 

considerava que os contratos coletivos de trabalho deveriam estender seus 

benefícios a esta espécie de prestação laborai.

A partir do enunciado XXII até o XXV a Carta fazia menção sobre o 

controle do emprego, desemprego, e da produção do trabalho, que eram de 

responsabilidade do Estado fascista.

Do enunciado de número XXVI em diante, o texto trazia à tona o tema 

previdenciário. Dizia que a previdência seria uma grande manifestação do princípio 

de colaboração. O Estado, mediante seus órgãos corporativos e associações 

profissionais, procuraria coordenar e unificar o sistema e os institutos da 

previdência.

E a última declaração, trigésima, determinava a educação e a instrução 

profissional, como os principais deveres das associações profissionais.
Para finalizar, o texto afirmava quem eram os autores da Carta del Lavoro: 

“il presente texto è stato fintato dal capo del governo, dai ministri e segretari di 

Stato intervenuti, dai membri della direzione del partito, dagli altri membri del 

gran consiglio e dai presidenti delle confederazioni professionali dei datori dì 

lavoro e dei la v o ra to r iOu seja: produto do líder do governo, Mussolini, dos 

ministros e secretários de Estado, dos membros da direção do partido, dos outros 

membros do Conselho Fascista e dos presidentes das confederações profissionais 

dos empregadores e empregados.

No início da década de quarenta a disciplina jurídica do trabalho passou a ser 

regulada pelo Código Civil, sendo que a Carta del Lavoro foi revogada em 1944.

Em março de 1942 foi aprovado o texto do Código Civil italiano, contendo 

matéria sobre as relações de trabalho; “dei libri del codice civile delle persone, 

delle successioni per causa dì morte e delle donazioni, della proprietà, delle 

obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti, aprovati com gli stessi regi decreti. 

(...) Art. 1. È approvato il texto del codice civile, il quale, preceduto dalle 

disposizioni sul valore giuridico della carta del lavoro, dal texto della carta del 

lavoro, approvato dal gran consiglio del fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle
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disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 

1942-XX, sostituendo da questa data i libri del codice stesso, (...)

Por sua vez, o Decreto Legislativo reformando a legislação civil, de 14 de 

setembro de 1944, suprimiu as disposições acerca da Carta del Lavoro: “la legge 

30 gennaio 1941, sul valore giuridico della Carta del Lavoro è abrogata, 

rimanendo soppressa, nell ’art. 1 del r. decreto 16 marzo 1942, n° 262, che approva 

il texto del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della 

Carta del lavoro e del texto della Carta del lavoro medesima ”.

É possível perceber que o texto italiano de 1927 regulava as relações entre 

capital e trabalho com fundamento no regime fascista de Mussolini, que visava à 

coesão nacional para a industrialização tardia no país e a possibilidade imperialista 

de conquista de novos territórios.

Os sindicatos então, eram tomados como órgãos de colaboração estatal sendo 

submetidos ao seu controle, podendo o Estado impor contribuições. Em relação às 

normas individuais de trabalho, a Carta reconhecia o direito ao repouso semanal 

remunerado, o direito a férias anuais remuneradas, indenização por rescisão 

contratual sem culpa do empregado e a proteção dos direitos do trabalhador no caso 

de transferência de estabelecimento comercial.

Tais dispositivos foram erigidos de importância, dado o objetivo da Itália de 

desenvolvimento econômico, o que se possibilitaria também com a garantia de 

alguns direitos mínimos aos trabalhadores.

O texto não previa, diferentemente da Constituição Federal de 1937, o direito 

a um salário mínimo e tampouco o direito a uma jornada de 8 horas diárias.

A Carta italiana não é extensa e nem detalhista. Os enunciados, como foi 

visto, são dotados de objetividade e simbolizam regras norteadoras gerais a respeito 

das relações de trabalho do sistema fascista, diferentemente da legislação trabalhista 

e sindical brasileira, tanto que a CLT possui em seu corpo mais de novecentos 

artigos.
No entanto, se a origem das leis individuais do trabalho no Brasil se encontra 

nas normas da Organização Internacional do Trabalho, e na Encíclica Rerum
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Novarum, conforme assinalou o Min. Síissekind, o mesmo não aconteceu com 

aquelas relativas ao direito coletivo do trabalho, eivadas de características 

corporativistas, como a unicidade sindical, o enquadramento sindical e a 
contribuição compulsória.

Isto significa que a legislação trabalhista brasileira, especialmente a CLT, na 

parte do direito coletivo, sofreu influência do sindicalismo corporativista italiano. 

Não se pode negar tal realidade, objeto de atuai debate no Fórum Nacional do 

Trabalho, e que será visto no último capítulo da pesquisa.

O próximo tópico visa a captar os elementos do sindicalismo corporativo no 

Brasil, tendo como marco teórico o fato de que a organização sindical aderiu ao 

sistema em função de garantir direitos, na concepção antes tratada no capítulo 

primeiro, de “pacto” com o Estado. Por outro lado, existiu um contexto de 

desenvolvimento industrial a ser alcançado por Vargas, conjugado com o populismo 

(já apreciado no segundo capítulo ) e que procurava a coesão nacional tendo a 

“colaboração” dos trabalhadores.

Este é o tema a seguir.

S e ç ã o  III - A  e s t r u t u r a  c o r p o r a t iv a  d a  o r g a n iz a ç ã o  s in d ic a l

Esta parte do estudo busca entender um pouco o sindicalismo corporativo no 

Brasil, comprovando que possui elementos, antes assinalados, do sistema italiano. 

Busca-se, também, apontar suas características, relacionando-as com o contexto da 

Era Vargas.
Até a década de trinta, os sindicatos brasileiros eram formados apenas 

segundo os desejos dos trabalhadores, conforme foi mostrado no estudo sobre o 

surgimento histórico das associações operárias.
Quando, porém, Getúlio Vargas assumiu o governo, num panorama de 

transição de uma economia agrário-exportadora para uma industrializante,
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modificou, com suas diversas medidas, a forma de organização operária, no intuito 

de subordiná-la ao Estado.223

Os sindicatos submeteram-se ao controle estatal, passando a ser considerados 

órgãos de defesa dos interesses profissionais e dos direitos dos seus associados, bem 

como órgãos de “colaboração” para o desenvolvimento econômico do país, como 

mostra Michael LÕWY:

“com a aparente finalidade de ‘legalizar a atividade sindical’ irá, 

na realidade, submeteria ao controle do Estado. A Lei proíbe toda 

‘propaganda ideológica’ no sindicato, exigindo ainda uma série de 

condições, entre as quais a entrega ao Ministério do Trabalho de 

uma lista de seus integrantes. (...) A intenção do governo ao 

decretar a nova lei foi revelada pelo Ministro do Trabalho, 

Lindolfo Collar, num comício, (...) em junho de 1931: ‘já é hora de 

substituir o velho e negativo conceito de luta de classes pelo 

conceito novo, construtivo e orgânico de colaboração de classes’. 

Com a Lei de Sindicalização tem início um longo processo de 

transformação dos sindicatos brasileiros, de organizações de 

minorias militantes, influenciadas por idéias revolucionárias, e

223 Embora já houvesse uma ou outra lei regulamentando a atividade dos sindicatos, foi com a Lei de 
Sindicalização em 1931, que o direito coletivo do trabalho teve sua previsão de modo taxativo. Trata-se do 
decreto 19.770, de 19 de março de 1931, regulando a sindicalização das classes patronais e operárias. O 
artigo Io determinava: “terão os seus direitos e deveres regulados pelo presente decreto, podendo defender, 
perante o Covemo da Republica e por intermédio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, os seus 
interesses de ordem econômica, jurídica, higiênica e cultural, todas as classes patronais e operárias, que, no 
território nacional, exercerem profissões idênticas, similares ou conexas, e que se organizarem em sindicatos, 
independentes entre si, mas subordinada a sua constituição às seguintes condições: (a) reunião de, pelo 
menos, 30 associados de ambos sexos, maiores de 18 anos; (b) maioria, na totalidade dos associados, de dois 
terços, no mínimo, de brasileiros natos ou naturalizados; (...) (í) abstenção, no seio das orpnizações 
sindicais, de toda e qualquer propaganda de ideologias sectárias, de caráter social, político ou religioso, bem 
como de candidaturas a cargos eletivos, estranhos à natureza e finalidade das associações”. Explica, sobre o 
assunto, Evaristo Moraes Filho: “pelo artigo 2o, ficavam os sindicatos obrigados, para efeito de 
reconhecimento, a enviar a ata dos trabalhos de instalação, a relação dos sócios, cópia dos estatutos. 
Dispunha-se do que deviam estes tratar, e nenhuma alteração teria vigência sem aprovação do Ministério. (...) 
Poderiam os sindicatos, no mínimo, em número de três, se constituir em federações regionais; e estas, por sua 
vez, nunca em número inferior a cinco, formariam a Confederação Nacional, quer de empregados, quer de 
empregadores. Em vários artigos, aparecem as faculdades permitidas aos sindicatos para organização da 
classe, como elaboração de contratos de trabalho, manutenção de cooperativas, agências de colocação, caixas 
beneficentes, serviços hospitalares, escolas e outras instituições de assistência.” MORAES FILHO, Evaristo. 
O problema do sindicato único no Brasil, p. 186.



140

independentes do Estado, em organizações burocráticas de massas,
* 5? 224vinculadas àmáquina estatal (...)”.

A organização sindical foi dotada então de tuna “estrutura”, imposta de “fora 

para dentro”, tendo como característica principal o atielamento do sindicato ao 

aparelho estatal e a total falta de liberdade sindiGal. É o que se pode chamar de 

organização sindical corporativista.

O corporativismo surgiu nas primeiras décadas do século XX, durante o 

fascismo, com Mussolini, que organizou os sindicatos italianos nos moldes de 

subordinação e dependência ao Estado, com a política de paz social e colaboração 

entre as classes, procurando conciliar trabalho e capital, como já foi apreciado neste 

capítulo. Conforme Ricardo ANTUNES, das várias concepções do sindicalismo no 

mundo (anarquista, reformista, cristã e comunista), a que teve aplicação no Brasil 
foi a corporativa. Assim, os sindicatos deviam ficar sob o controle estatal, não 

tinham autonomia pois eram tidos como parcela do próprio Estado, exercendo 

funções transferidas por este. Princípios norteadores deste modelo são a unicidade 

sindical, a verticalidade e o enquadramento oficial tutelado pelo Estado.225

Simultaneamente, o reconhecimento oficial-legal do sindicato pelo Estado 

fazia-se necessário, em função da representatividade para a negociação coletiva e
* • * OOflem função das contribuições obrigatórias.

O atrelamentü ao Estado foi representado com a subordinação do sindicato 

ao Ministério do Trabalho, que detinha o controle financeiro, pelo imposto sindical, 

fiscalizando sua aplicação é õ controle político ê âdnhnistrâtivõ, pêlâ umfotffiizâçãõ

224 LÕWY, Michael. Do movimento operário independente ao sindicalismo de Estado, pp. 25-26.
225 ANTUNES, Ricardo. O que é sindicalismo, p. 2$.
2/6 Segundo Armando BOITO JR, “para nni sindicato ser o único representante de nm determinado segmento 
de trabalhadores por força de lei, é necessário que o Estado determine qual é esse sindicato, on seja, é 
necessário que o Estado reconheça oficialmente esse sindicato como único representante de tais trabalhadores 
para efeito de negociação, acordos e convenções coletivas de trabalho. Para um sindicato receber em seu 
cofres os recursos provenientes das contribuições obrigatórias, também é necessário que ele seja oficialmente 
reconhecido como sindicato: no caso das taxas arrecadas pelo Estado e repassadas aos sindicatos, como o 
antigo imposto sindical, o registro oficial do sindicato junto ao Estado é o elemento que permite saber quem 
pode e quem não pode participar do rateio (...)” BOITO JR, Armando. Reforma e persistência da estrutura 
sindical, pp. 51 e 52.
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dos estatutos e a direta intervenção na sua organização interna, inclusive cassando 

mandatos de dirigentes.

No ano de 1939, surgiram vários dispositivos relativos ao direito coletivo: 

instituiu-se o imposto sindical, e houve novas disposições sobre a organização da 

sindicalização profissional, com o Decreto-lei n° 1402/39. Um ano após, o Decreto 

lei n° 2377/40 e o Decreto-lei n° 2381 dispunham sobre contribuições aos sindicatos 
e sobre o enquadramento sindical. Em 1942, o Decreto-lei n° 4289/42 

regulamentava o recolhimento e aplicação do imposto sindical, e o Decreto-lei n° 

4637/42 estabelecia normais sindicais enquanto perdurasse o estado de guerra. No 

nível administrativo, o Decreto-lei n° 5199/43 criou a Comissão Técnica de 

Orientação Sindical.
Contudo, o marco da estrutura organizativa sindical deu-se com o Decreto-lei 

n° 5452, de 01/05/1943 que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho. Neste 

diploma, a organização sindical foi disposta a partir do art. 511, no Título V.

A lei conferia ao Estado poderes de: aprovação (reconhecimento dos 
sindicatos pelo Estado, para sua existência), estipulada nos artigos 515 e 532 da 

CLT, destituição (artigos 553 § 2o e 554 da CLT), intervenção para administrar o 

sindicato (art. 528 da CLT), anulação (possibilidade dada ao Ministério do Trabalho 

para apreciar todo ato da diretoria, conforme art. 542 da CLT) e controle 

orçamentário pelo Ministério do Trabalho sobre as entidades sindicais, dependendo, 

o orçamento, de sua anuência e aprovação.

Por isso, uma das primeiras medidas do governo Vargas, ao assumir, foi a 

criação do Ministério do Trabalho. Visava-se, com isso, à elaboração de uma 

política sindical para conter a classe dos trabalhadores nos limites estatais.

A intensidade da intervenção do Estado na organização sindical é tema 

bastante conhecido para a doutrina que estuda este tema. De um modo clássico, por 

assim dizer, Amauri M. do NASCIMENTO sintetiza:

“a criação dos sindicatos dependia do reconhecimento do 

Ministério do Trabalho, as categorias profissionais c econômicas 

foram organizadas pelo Estado através do ‘enquadramento
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sindical’, as entidades sindicais sujeitaram-se à intervenção em sua 

administração, incluindo o afastamento dos dirigentes da entidade, 

as confederações expunham-se à cassação por decreto do 

Presidente da República, os órgãos internos e as eleições sindicais 

submeteram-se a minuciosa legislação, as funções dos sindicatos,

por princípio constitucional, foram delegadas pelo Poder Público
 ̂ y»? 227

Havia alguiis motivos para tal regime de sindicalismo corporativo imposto 

por Getúlio: a conjuntura política e econômica que o país atravessava, e que impelia 

o Estado a certa coesão interna, proposital, a fim de enfrentar a industrialização 

propugnada; as constantes greves que assustavam as classes proprietárias dos meios 

de produção; e a incapacidade de contenção das reivindicações pelo modo 

repressivo. Neste último aspecto, “a repressão e coerção utilizadas pelas classes 

dominantes antes de 1930 para manter os trabalhadores sob controle, já não são 

suficientes e adequadas ao novo momento histórico do país e, então, buscam novos 

mecanismos”.""

A outorga da representação sindical pelo Estado, sob a forma de monopólio, 

foi um destes mecanismos, que tomaram o sindicato oficial célula da estrutura 

sindical, independente dos trabalhadores e dependente do Estado.

Essa dimensão tutelar do Estado sobre o sindicato é muito bem explicada por 

Antônio BAYLOS, quando a chama de versão totalitária: “sua principal 
característica é a construção coercitiva de uma unidade social, econômica e política 

sob direção do poder político, concebido então como poder total e unificado das 

relações sociais”. O autor ainda explica que o Estado liberal lentamente passou a ser 

centro da vida econômica, fosse por uma necessidade técnica apontada por Keynes 

ou pela “necessidade de controle e pacificação dos fenômenos de dissenso que 

revelavam o caráter antagônico da emergência de uma classe operária organizada”,

227 NASCIMENTO, Amami Mascaro. Direito sindical, p. 191.
228 INFORMACUT. Desatar os nós das relações de trabalho, janeiro de 1995, São Paulo.
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assumindo um novo papel como organizador social e econômico. Isso aparece, 

contudo, em duas versões: totalitária e democrática.229

Nesta concepção, à empresa cabia o seu reconhecimento pelo Estado como 

elemento central do sistema, estando a serviço do desenvolvimento da economia 

nacional. Fundiam-se, portanto, o interesse econômico da empresa e o interesse 

geral da nação, justificando a intervenção estatal em todos os setores sociais, 
inclusive no movimento sindical.

Não poderia haver, neste quadro, “conflito social”, pois a unidade estatal 

estava acima de qualquer outro interesse:

“o Estado unitário não pode permitir a expressão do conflito social, 

nem a fonnação de interesses coletivos à margem daqueles 
definidos pelo Estado ou pela empresa. A criminalização das 

formas de autotutela e a proscrição dos sindicatos e de seus meios 

de ação -  freqüentemente substituídos por mecanismos 

administrativos públicos de gestão corporativa -  constituem um 

elemento central dessa solução autoritária da organização social 

levada a cabo pelo Estado. (...) O âmbito coletivo não é 

reconhecido e a normatização pública destina-se fundamentalmente 

a delimitar o conteúdo das relações de trabalho consideradas

individualmente, estando estas sob a tutela ativa e direta do
, ?!»230Estado.

A chamada luta de classes constituía-se num monstro a ser exorcizado, e 

vários autores, na época, procuraram legitimar a interferência estatal no domínio do 

movimento sindical.

Num texto escrito em 1936, OLIVEIRA VIANNA justificou a necessidade 

de haver uma política de organização dos sindicatos. Para ele, o insolidarismo seria 

um problema inerente ao povo brasileiro, e que deveria ser resolvido pelo Estado. 
Conforme o autor, “durante todo o período de sua formação histórica, o homem

2a BAYLOS, Antonio. Direito do Trabalho: modelo para armar, p. 67.
230Idem, ibidem, p. 67.
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brasileiro sempre agiu sob a inspiração do espírito individualista” e nunca “precisou 

agir (...) como agente de interesses coletivos gerais, isto é, de interesses que 

transcendessem o âmbito do seu interesse individual ou de clã”. É o que chama de 

“quadrissecular linha de individualismo” . O Estado nacional, neste contexto, tem o 

dever de “amparar, estimular e desenvolver todos aqueles movimentos privados que 

representam, no nosso povo, expressões de cooperação, de agregação, de 

solidariedade social ativa”.231

As associações sindicais seriam, neste pensamento, as grandes expressões de 

solidariedade, a serem então estimuladas. Tal solidarismo deveria ser provocado 

pelo Estado, pois não existiria espirito de grupo no povo. Explicou ainda que as 
classes profissionais não haviam se organizado até então, haja vista vários fatores, 

como: a dispersão geográfica da população e a influência do trabalho servil.
O momento para a “organização” deveria ser aproveitado e o sindicalismo 

teria, nessa situação, “o papel de um agente corretivo ou retificador”, fazendo parte 

de um processo rápido para a “criação e o desenvolvimento destas formas de 

solidariedade social ativa”, que não se constituiu nos quatro séculos da história 

social do país.232

A instituição das associações sindicais teria, assim, função de modificar a 

mentalidade individualista das classes trabalhadoras. Os sindicatos viriam a ser, 

portanto, instrumentos de solidariedade, tendo função organizadora e integracional, 
como órgãos de colaboração do Estado.

Esta caracterização corporativa da estrutura sindical, marcada por um forte 

autoritarismo e intervenção estatal, longe de significar simples perda de identidade 

do movimento dos trabalhadores, e sua sedução ingênua aos propósitos do governo 

getulista, representou um “pacto” entre os atores envolvidos, conforme já foi 

apreciado no primeiro capítulo desta pesquisa. O acordo entre sindicatos e Estado, 
sem que houvesse passividade do movimento operário, operou troca de direitos 
trabalhistas reconhecidos por obediência política. Assim, sustenta-se a tese de que

2,1 VIANNA, Oliveira. Ensaios inéditos, pp. 271 a 273.
232 Idem, ibidem p. 273.
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não houve mera submissão do movimento sindical, e sim uma aderência ao sistema, 

caracterizado por uma lógica de reciprocidade.233

Este sindicalismo foi desenvolvido em sólidas bases de estatismo do tipo 

populista, nas expressões de BOITO JR:

“A ideologia populista é a mitificação do Estado como entidade 

supostamente acima das classes sociais, cuja finalidade seria 

proteger, a partir de sua própria iniciativa livre e soberana, os 

trabalhadores da exploração capitalista. A ideologia do populismo 

sindical atualiza esse mito no terreno da organização sindical. Tal 
ideologia estatista visa compensar, através da proteção do Estado 

que assegura a representatividade do sindicato, os seus recursos 

financeiros e a obrigatoriedade legal de o patronato negociar com 

um organismo representativo dos trabalhadores (...). A tutela do 

Estado sobre os sindicatos aparece, então, aos olhos do trabalhador

ou sindicalista penetrado pela ideologia populista, como uma
 ̂ 234vantagem.

Ao mesmo tempo, para um ideal atrelamento, foi necessário que o Estado 

criasse uma forma de sustentação para os sindicatos, e que não dependesse da 

filiação do trabalhador à entidade. Assim, uma das peças fundamentais da 

dependência dos sindicatos ao Estado, sob o manto da doutrina populista 

anteriormente descrita, foi o estabelecimento do imposto sindical, como será 

analisado na seqüência.

233 A este respeito, o capitulo primeiro deste estudo, sobre a doação das leis trabalhistas. Consultar a obra de 
Angela Maria de Castro Gomes, “A invenção do trabalhismo”, op, cit. na pesquisa.
234 BOITO JR., Armando. Reforma e persistência da estrutura sindical, p. 56. O autor ainda explica que de 
outra espécie é o que chama de “legalismo-estatismo” sindical que se consolidou principalmente a partir do 
golpe de 1964, como uma forma associada não “à aspiração populista por reformas, mas sim à aspiração por 
uma regulamentação estatal do sindicalismo que favoreça a manutenção da ordem capitalista dependente, tal 
qual essa ordem existe no Brasil. A tutela do Estado sobre os sindicatos é aqui percebida como um 
instrumento adequado, não para a "proteção dos trabalhadores diante da ação gananciosa dos capitalistas’, 
(...) mas sim como um instrumento adequado para barrar a ascensão das correntes reformistas e
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Seç ã o  IV - O im po sto  sin d ic a l

Este tópico analisa especialmente o imposto sindical por ser considerado, 
nesta pesquisa, uma das peças-chave na relação entre sindicatos e Estado. Ou seja, é 

um dos elementos mais importantes, senão o mais, porque representa a dependência 

econômica em certo sentido, que caracterizou a aderência do movimento sindical ao 

sistema corporativista de Getulio Vargas, e ainda subsiste na legislação.

Esta fonte de custeio foi instituída pela Constituição de 1937, consonante 

com o modelo corporativista da organização sindical. Como já foi anteriormente 

visto, o corporativismo da estrutura sindical tem como características a falta de 

liberdade e a intervenção compulsória e autoritária do Estado nas organizações 

sindicais; imposição da unicidade sindical e monopólio de representação sindical; 
limitações ao direito de greve; e sistema contributivo compulsório.

Em outras palavras, o corporativismo é entendido “como forma de 

organização das classes sociais pela ação reguladora do Estado, que busca integrar 

em si a representação do Capital e do Trabalho através de organizações verticais e 

não conflitivas”. ~ O artigo 138 do diploma legal de 1937, conferia aos sindicatos o 

poder de impor contribuições, e exercer funções delegadas de Poder Público, 

conforme já apreciado.

O decreto-lei n° 1402 de 1939, posteriormente, regulamentou o princípio 

constitucional, incluindo, entre as prerrogativas dos entes sindicais, a de “impor 

contribuições a todos aqueles que participam das profissões ou categorias 

representadas”.

Assim, como órgão colaborador do Estado, o sindicato possuía, além do 

poder regulamentador, o poder tributário sobre sua categoria, entendido como o de 

estabelecer, por meio de convenções coletivas, regras gerais sobre contrato de 

trabalho, obrigatórias mesmo para os que, pertencendo à categoria, não fossem, 
entretanto, seus associados.

revolucionárias no movimento sindical”, fornecendo um aparelho sindical de âmbito nacional perfeito às 
necessidades do sindicalismo conservador, BOITO JR, op. cit, p. 57,
235 CRTVELLI, Ericson. Democracia sindical no Brasil, p. 18.
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No ano de 1940, com o decreto-lei n° 2377, a contribuição passou a ter a 

denominação de “imposto sindical”, e a especificação de como funcionaria sua 

arrecadação. O decreto estipulou os valores e as épocas de pagamento, determinou 

o desconto em folha, estabeleceu o momento do recolhimento pelas empresas e o 

montante a ser distribuído pelos sindicatos a entidades hierarquicamente superiores. 

Mais do que isso, atribuiu ao Ministério do Trabalho poderes para regulamentação e 

fiscalização do sistema.

Na CLT, a contribuição está prevista no artigo 578, e sua destinação é o 

custeio do sistema confederativo, visando à aplicação em atividades assistencialistas 

e administrativas, sob supervisão do Ministério do Trabalho,

A disciplina legal especifica, a partir do art. 579, as pessoas obrigadas ao 

pagamento, a base de incidência, a forma de recolhimento e a distribuição dos 

valores entre os sindicatos, as federações, as confederações e o Ministério do 

Trabalho.

Os órgãos governamentais envolvidos com a arrecadação e distribuição de 

tais créditos são o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal. A 

efetivação ocorre com o desconto direto em folha de pagamento relativa ao mês de 

março de cada ano, sem que haja possibilidade de contestação. É devida por todos 

os membros de uma categoria econômica ou profissional, filiados ou não ao 

sindicato.
Ressalte-se aqui que, por tais características, a contribuição sindical é tida, 

por alguns autores, como de natureza tributária. Conforme LEBRE236, tal receita é 

classificada como “contribuição corporativa parafiscal por força do art. 149 da 

CF/88 e art. 217 do CTN”, sendo “uma obrigação tributária devida às associações 

sindicais, por aqueles que integram uma categoria profissional, econômica, de 

profissões liberais ou de trabalhadores autônomos”.
Constituindo-se numa anuidade a ser paga obrigatoriamente por todos os 

trabalhadores, sejam ou não sindicalizados, o imposto corresponde a um dia de 

trabalho, e efetua-se pelo desconto em folha de pagamento. Desta contribuição,

236 LEBRE, Eduardo. Sistema jurídico de custeio dos sindicatos, pp. 61-62.
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60% tem como destino o sindicato respectivo, 15%, a federação correspondente e, 

5% a confederação. Os 20% restantes iam para o Ministério do Trabalho até 1990; a 

partir de então, até os dias atuais, têm como destino o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador.237

A partir do artigo 592 da CLT, há dispositivos relacionados à aplicação da 

contribuição sindical pelos sindicatos, que deverá visar, entre outros, aos seguintes 

objetivos, no caso dos empregados: assistência jurídica, assistência médica, 

dentária, hospitalar, bibliotecas, creches, colônias de férias e centros de recreação, 

finalidades desportivas e sociais, educação e formação profissional.

Isto significa que, além de propiciar um “agigantamento” estatal, e seu 

fortalecimento via unidade nacional, um dos grandes objetivos da implementação 

do imposto, preconizado pelo governo da época, era o de servir como instrumento 

de controle social, por meio do assistencialismo, do lazer e da educação como 

disciplina. Quer dizer, deveria fomentar um sistema destinado a conter o trabalhador 

em espaços próprios, como mostra DECCA:

“Os meios operários foram vistos por instituições e grupos 

dirigentes, desde os fins do século XIX, como extremamente 

perniciosos para a ‘moral e disciplina do trabalho’, focos de 

agitação e revolta social. Hábitos operários no escasso tempo de 

lazer eram considerados vícios e a recreação do operariado era 

considerada ‘improdutiva’. O trabalho do menor nas fábricas foi

muitas vezes justificado social e moralmente pela intenção de
. . 238retirá-lo de meios Voalsãos’ e viciados.”

237 O FAT é uru fundo formado corn recursos desta parle da contribuição sindical, rnais recursos do Programa 
de Integração Social -  PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -  PASEP. É 
administrado por um Conselho Deliberativo (CQDEFATY constituído por um colegiado de nove membros: 
três representantes dos trabalhadores, três dos empregadores e três do Governo Federal. O Ministério do 
Trabalho utiliza seus recursos para custear, por exemplo, o seguro-desemprego. O CODEFAT foi instituído 
pela lei n° 7998, de 11 de janeiro de 1990.
238 DECCA, Maria A Guzzo. op. cit., p. 57.
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Assim, como um dos meios mais eficazes de atrelar os sindicatos, a 

contribuição sindical surgiu permitindo que o Estado legislasse e fiscalizasse a 

aplicação das verbas dela decorrentes.

Mais do que isto, sendo contribuição obrigatória, nasceu ferindo o direito 

trabalhista de livre disposição salarial pelo trabalhador, e propiciando às diretorias 

das entidades sindicais, verba necessária à conservação do assistencialismo e da 

burocracia, levando conseqüentemente à passividade perante os empregadores e o 

Estado.

Contudo, após a ditadura militar, a discussão e a possibilidade de alteração 

legal ganharam terreno com “o processo de abertura política e o ressurgimento dos 

movimentos grevistas a partir de 1978, que recolocaram os sindicatos no cenário 

político-institucional, reacenderam a preocupação em tomo das mudanças possíveis 

na estrutura sindical corporativa e no sistema de relações do trabalho embora 

a transição fosse incompleta239.

Ou seja, existe ainda, até os dias de hoje, atrelamento dos sindicatos ao 

Estado, fundado no permissivo constitucional à cobrança do imposto sindical.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8o, IV, legitima sua cobrança, 

embora esteja ela completamente conffontante com o princípio da liberdade sindical 

e da não interferência estatal nos assuntos sindicais: “a assembléia geral fixará a 

contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha 

para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 

independentemente da contribuição prevista em lei”.
A tão discutida previsão constitucional desta taxa, deveu-se às contradições 

nos debates durante a Constituinte. A redação resultante da mesma, impediu, assim, 

a ratificação da Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade sindical, mantendo a 

contribuição sindical e o monopólio da representação.
O que ocorreu, conforme explicam GOMES e D’ARAÚJO, foi

“um artifício promovido basicamente pelas federações de 

trabalhadores c dc empresários, cujo fiador fora o senador Albano
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Franco (PMDB/AL). Dispondo de 20 votos, sem os quais o 

Centrão ficaria ameaçado de se tomar minoria, o senador- 

empresário assegurou, com essa redação, a manutenção da 

contribuição sindical (nos termos da CLT) e do arcabouço do 

sistema confederativo, desencadeando uma controvérsia sobre a 

obrigatoriedade (‘será descontada’) da contribuição confederativa 

votada pelas assembléias sindicais e que, indiscutivelmente, tem o 

poder de alcançar os não-filiados.” 240

Desse modo, a contribuição sindical implementou o sistema de 

financiamento sindical, já formado por mensalidades e taxas assistenciais.

Com as mudanças trazidas pela Constituição de 1988, houve intensa 

proliferação de sindicatos e, de lá para cá, a também crescente preocupação pelo fim 

da contribuição sindical, que sempre simbolizou a perpetuação de um sistema 

burocratizado e viciado em vantagens pessoais dos dirigentes sindicais.

As reformas sindical e trabalhista, debatidas, atualmente, pelo Fórum 

Nacional do Trabalho, estão em andamento em relação à sustentação financeira. A 

quarta reunião do grupo temático sobre organização sindical, oconida em dezembro 

de 2003, será objeto de análise no último capítulo, onde se poderá ver a deliberação 

sobre o assunto.

Para tanto, o próximo capítulo cumprirá a função de contextualizar o 

momento histórico desde o advento do neoliberaiismo, no Brasil e no mundo, até os 

dias atuais, num novo cenário econômico e político, instituído com as eleições 

presidenciais de outubro de 2002.

239 CRIVELLI, Ericson. op. di., p. 10.
210 GOMES, Angela de Castro e D’ARAÙJO, Maria Celina. A extinção do imposto sindical, p. 333.
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Capítulo  V  

Conjuntura  atual  po lítica  e econôm ica

Este Capítulo objètivâ apontar algumas dâS recentes mudanças políticas e 

econômicas ocorridas no início do século XXI, e que influenciam bastante as 

relações entre capital e trabalho. Em nível mundial, percebe-se uma nova 

configuração ante a crise econômica do sistema capitalista e, em nível nacional, um 

novo cenário político com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 

presidenciais de 2002.

Assim, abre-se o entendimento sobre o contexto histórico atual para, frente 

às reformas sindical e trabalhista em andamento no Fórum Nacional do Trabalho, 

perceber que há um palco democrático de debates, fomentador de mudanças. Em 

princípio, ele é sede para que, na construção de um novo direito do trabalho, não se 

permita ratificar, objetiva e subjetivamente, os discursos de poder estudados nesta 

pesquisa, de que a CLT é dotada de rigidez. Mais ainda, que desperte a consciência 

de que a disciplina jurídica em tela sempre foi, até agora, direito capitalista do 

trabalho.

No entanto, embora o Direito do Trabalho tenha também um papel 

conservador na história do movimento operário, não é menos verdadeiro que surgiu 

rompendo o mito da igualdade entre as partes numa relação contratual.

Tem, portanto, uma face emancipatória, porque parte da idéia de que a 

liberdade contratual entre as pessoas, com poder econômico desigual, conduz a 

diferentes formas de exploração. Ou seja: de alguma forma reconhece que o sistema 

econômico capitalista propicia a tensão entre os interesses dos donos do meio de 

produção e as reivindicações por condições dignas de vida e trabalho dos 
assalariados.

Por outro lado, o Direito do Trabalho brasileiro construiu, no campo sindical, 
sua face autoritária: aprisionou os sindicatos numa estrutura corporativa e criou a 

contribuição obrigatória, tomando-os órgãos quase paraestatais.
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Atualmente, vive-se um momento peculiar e especial: preconiza-se a 

necessidade de reformas na seara do direito trabalhista num novo contexto de 

esgotamento do modelo neoliberal de política econômica, tanto em nível mundial, 
como nacional. No nível mundial, é possível perceber que a configuração das 

relações de forças mudou desde 2001, num processo que vinha desde a estagnação 

da economia norte-americana, com produto interno bruto negativo em 2000, até as 

crises nas bolsas de valores dos principais centros econômicos, e que teve como 

marco a queda dos prédios do World Trade Center em Nova Iorque, em 11 de 

setembro de 2001.

No nível nacional, vê-se a profunda alteração na correlação de forças 

políticas com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, 

possibilitando novos papéis ao Estado, antes respaldado por bases liberais.
Foi a partir dos refluxos econômicos mundiais capitalistas, com início na 

década de setenta, que as propostas neoliberais, em oposição ao intervencionismo 

estatal, mostraram-se como única possibilidade de perpetuação do sistema. 
Entretanto, esta mesma década, marcada pela crise econômica, trouxe também 

desorganização dos mercados e o agravamento do processo inflacionário nos países 

periféricos.

A isto acresceu-se o acelerado desenvolvimento tecnológico, num quadro de 

globalização em que houve unificação de mercados mundiais pela articulação das 

empresas multinacionais e organismos financeiros.
No âmbito das relações de trabalho, elevou-se o número de desempregados, 

cresceu o trabalho informal e o subemprego, com o incremento de inúmeras formas 

precárias de contratação e, logicamente, o arrocho salarial. E teve início, neste 

quadro, uma grave crise no movimento sindical.
Na década de oitenta começou, na Europa e nos EUA, o movimento pela 

flexibilização das normas trabalhistas, justamente com a implementação do 

neoliberalismo, cuja orientação é a defesa de um Estado mínimo, contraponto do 

Estado de bem-estar social, como já se viu no terceiro capítulo.
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Esse processo desreguiamentador dos direitos individuais trabalhistas parte 

do projeto neoliberal, e que não traz benefícios para os trabalhadores, tem agora 

nova configuração com o governo do Partido dos Trabalhadores em nível federal. 
Busca-se “modernização” do país, mas sem Estado minimalista e sem precarização 

das relações de trabalho.

Para tanto, em meados do ano de 2003, foi instituído o Fórum Nacional do 

Trabalho, organização responsável por um amplo debate com os principais atores 

envolvidos nas relações entre capital e trabalho (trabalhadores, sindicatos e 

governo) a fim de se encontrarem consensos para reformar a legislação sindical e 

trabalhista no Brasil. Este tema será melhor examinado no último capítulo da 

pesquisa.

Antes, se apreciará a questão política do neoliberalismo, sua implementação 

mundial e, no Brasil, como herança deixada pelo governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Em seguida, se perceberão indícios áe nova configuração econômica 

global, denominada sistema imperial. Posteriormente, a reestruturação produtiva e o 

problema do desemprego no país, desafio maior no novo governo implementado por 

Luiz Inácio Lula da Silva.

O capítulo é importante porque fornece base conjuntural sobre as questões 

políticas e econômicas atuais, possibilitando que se perceba que o cenário político 

novo no Brasil permite debates democráticos a respeito das relações de trabalho, 

inseridos que já estão no Fórum Nacional do Trabalho.

São necessárias reformas no âmbito da legislação sindical e trabalhista, e este 

momento político é complexo porque, de um lado existe o legado do 

neoliberalismo, e de outro, em nível mundial há toda uma reconfiguração de forças 

produtivas que ainda compõem uma grande interrogação diante da bancarrota das 
políticas neoliberais e da crise capitalista.

Abre-se, na pesquisa, apenas a possibilidade modesta, de refletir sobre tais 
temas, pois o governo do Partido dos Trabalhadores ainda está em seu segundo ano 

de mandato e, mundialmente, as transformações do capitalismo e suas formas de 

reprodução, até o momento, são muito recentes.
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A primeira seção abordará o neoiiberaiismo e o pós-neoliberalismo; a 

segunda, o sistema imperial como nova política mundial; a terceira apreciará a 

herança do neoiiberaiismo no Brasil; a quarta seção visará à abordagem sobre a 

reestruturação produtiva e o desemprego; e finalmente a última seção apreciará o 

novo governo implantado no país desde janeiro de 2003.

Seç ã o  I  - Ne o l ib e r a l ism o  e  pó s-n eo l ib e r a l ism o

Como paradigma político e social, o neoliberalismo esgotou-se. Esteve 

atuante até o ano de 2001. Com as alterações ocorridas mundialmente na economia 

(e o advento de 11 de setembro de 2001 nos EUA foi um marco), houve um novo 

rearranjo na reprodução do capitalismo. Este é o objetivo desta seção: entender o 

contexto da implementação do neoliberalismo no mundo e os anos de seu declínio. 

Atualmente, os governos não se arriscam mais a aplicar a cartilha neoliberal. Como 

explica Wilson RAMOS FILHO,

“a aplicação prática da ideologia neoliberal pelos governos e 

instituições econômicas foi um verdadeiro fiasco: aumentou a 

Goncentração de renda, desindustrialízou-se a economia nacional, 

desaceleraram-se as economias até então "emergentes’, 

precarizaram-se as relações de trabalho, desmontaram-se os 

arremedos de Estado-Social construídos nos últimos 30 ou 40 anos, 

aumentando o número de excluídos sociais”.241

Abre-se novo contexto, marcado por enquanto por um grande ponto de 

interrogação, que em muito motiva a reflexão. O panorama atual aponta para um 

sistema imperial norte-americano, que tem buscado enfrentar a crise apoderando-se 

de territórios de produção petrolífera, juntamente com a grande produção 

armamentista e o ideário de “guerra contra o terror”.

2,1 RAMOS FILHO, Wilson. Direito, economia, democracia e o seqüestro da subjetividade dos 
juslaboraiistas., p. 152.
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No cenário mundial de crise econômica do sistema, a partir da década de 

setenta, com as altas inflações (sistema superaquecido diz Hobsbawn)242, o Estado 

social foi sendo solapado, e a política neoliberal emergiu com o objetivo de garantir 

a acumulação de capital. A crise petrolífera surgiu como agravante, com choques de 

preços, inflação e desemprego.

Assim, a doutrina neoliberal de Hayek, inaugurada pelo governo Thateher, 

na Inglaterra em 1979, e o de Reagan, nos EUA em 1980, embora formulada no 

pós-guerra, conquistou terreno para se desenvolver somente no final dos anos 

setenta.

Os neoliberais pregavam que as origens da crise, explica Perry ANDERSON 

“estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais 

geral, do movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação 

capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com sua pressão 

parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais”. 243

Neste sentido, o neoliberalismo defendeu um Estado passivo em relação aos 

direitos sociais e trabalhistas, mas ativo em relação aos lucros dos capitalistas e aos 

interesses do mercado. Preconizou liberdade de movimento para todos, menos leis, 

mais espaço para a economia desenvolver-se livremente, mesmo desprezando 

políticas públicas estatais. Estava, enfim, atrelado a uma fase do capitalismo 

internacional, que orienta a formação de centros econômicos em regiões, a 

derrubada de fronteiras comerciais, a livre circulação do capital e o fortalecimento 

de conglomerados transnacionais.

De modo geral, a prática neoliberal se resumiria em mínima intervenção 

estatal na economia, com privatizações e política social reduzida. A propósito, 

RAMOS FILHO aponta que

“o idêáriò neoliberal parte dò pressuposto de quê os mercados 

abertos fazem mais pela liberação dos pobre do que qualquer outra

242 Elucida o autor que: “a expansão da economia no início da década de 1970, acelerada por uma inflação 
em rápida ascensão, maciços aumentos nos meios circulantes do mundo, e pelo vastos déficit americano, 
tomou-se febril e o sistema ficou superaquecido”. HOBSBAWN, Eric. op. cit., p. 281.
243 ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo, p. 10.
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alternativa, incluídas as que procuram regular os mercados de 

trabalho atribuindo direitos aos trabalhadores. Os mercados abertos 

favoreceriam a criatividade e o dinamismo, aquecendo as 

economias, o que por si só, já garantiria melhores condições de 

vida para as populações. Pregam, pois, um Estado mínimo”. i44

Assim, o Estado não deveria interferir no mercado (criando limites ao 

capital) e na defesa dos direitos sociais. Seu papel passaria a ser o de interferir no 

incentivo aos processos de oligopolização e nos de avanços da tecnologia, e por 

isso, deve ser entendido como Estado intervencionista impactado pelas políticas 

neoiiberais.245

Na década de noventa, principalmente após as transformações ocorridas na 

Europa oriental e na União Soviética, de 1989 a 1991, o projeto neoliberal avançou, 

e preocupou os seus opositores com as privatizações das empresas estatais e 

desregulamentações dos direitos trabalhistas.

Perry ANDERSON, fazendo um balanço do neoliberalismo, conclui que

“economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo 

nenhuma revitalização básica do capitalismo avançado. 

Socialmente, ao contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos dos 

seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais desiguais, 

embora não tão desestatizadas como queria. Política e 

ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito num 

grau com o qual seus fundadores provavelmente jamais sonharam,

disseminando a simples idéia de que não há alternativas para os
. . .  , v* 246seus princípios v. .)

Com sua cartilha, o projeto neoliberal foi exitoso no enfraquecimento do 

movimento sindical, pois aumentou os níveis de desemprego e comprimiu salários. 
Armando BOITO JR é enfático ao afirmar:

244 RAMOS FILHO, Wilson. O fim do poder normativo e a arbitragem, p. 115-116
243 Idem, ibidem, p. 115.
246 ANDERSON, Perry, op. cit. p. 23.
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“como política de Estado, o neoliberalismo aponta não só para a 

restrição e eliminação de direitos sociais, mas também, para a 

restrição à organização e à luta sindical. O neoliberalismo opera 

com a velha concepção liberal da sociedade como um agregado de 

indivíduos livres e iguais, e faz a apologia da liberdade de 

mercado, inclusive, portanto, do mercado de trabalho. Sustenta que 

o nível de remuneração dos trabalhadores depende das condições 

de mercado, e não da ação sindical ou da intervenção estatal (...) É 

avesso à imposição de uma legislação protetiva do trabalho. O 

cenário ideal composto por essa ideologia (...) coloca, frente a 

frente, o trabalhador individual, sem proteção legal e sem 

organização coletiva, e a empresa, dentro dos mesmos parâmetros 

do liberalismo econômico (,..)”.247

Desta maneira, a política neoliberal teve grande interesse na imobilidade 

operária, o que favoreceria a investida sobre os direitos trabalhistas, propiciando

novas regulamentações, ou flexibilizações e, conseqüentemente, o êxito no seu

intento de manutenção do sistema capitalista.

Mas o ideário neoliberal esgotou-se. Deixou contudo, uma forte herança, 

tendo perdido fôlego desde a virada do século XXI. Neste passo, Aloisyo BIONDT é 

enfático ao explicar que a aplicação das premissas neoliberais, como a abertura de

mercado e a não intervenção estatal mostrou-se exaurida, haja vista a estagnação da

economia norte-americana e, ao mesmo tempo, o crescimento mundial da miséria:

“O transatlântico do neoliberalismo está fazendo água, e seu 

naufrágio certamente vai se acelerar, nos próximos meses, com as 

turbulências na economia dos EUÁ e declínio do dólar como 

“moeda forte” mundial. O mês de setembro [1999] foi pródigo em 

más notícias para os neoliberais, com o governo Ciinton, FMI e 

Banco Mundial à frente. Os relatórios anuais do Banco Mundial e 

Unctad (organismo das Nações Unidas) demoliram os principais

2/0 tíOITO JK, Armando. JPolítica neoliberal e sindicalismo no Brasil, p. 15 /.



158

mitos da “onda neoliberal”. Eles mostraram, com estatísticas, os 

efeitos devastadores das teorias sobre as vantagens da abertura de 

mercado e redução do papel do Estado, deixando-se que as forças 

“do mercado” resolvam tudo. Tudo o que os críticos diziam ficou 

comprovado com números: os países ricos foram altamente 

beneficiados com a expansão do comércio mundial, isto é, a 

invasão dos mercados dos países emergentes; e, em nível da 

população, tudo o que se viu foi um horrendo aumento no número 

de pobres e miseráveis na face do planeta Terra.”448

Ao mesmo tempo, foi possível perceber que países que não seguiram a 

política neoliberal e que não receberam investimentos externos ou empréstimos 

internacionais não apresentaram estagnação econômica, muito pelo contrário. 

Exemplo disto é a Malásia, que, desde a crise asiática do final de 1997, estabeleceu 

controles sobre as importações e a remessa de dólares para o exterior, e teve um 

desempenho econômico excelente. Também a índia e a China, que nunca aceitaram 

as propostas de “abertura” e mantiveram as importações sob controle, continuaram 

a apresentar altíssimas taxas de crescimento.249

Por outro lado, é importante ressaltar as experiências desastrosas, na própria 

década de noventa da implementação neoliberal na América Latina: o “milagre 

mexicano”; o país cumpriu todos os mandamentos neoliberais mas viu o seu 

desmoronamento com déficit fiscal, supervalorização da moeda e recessão 

econômica; o caso argentino, que mostrou também crise na balança de pagamentos,

BIONDI, Aloysio. Fim do neoliberalismo. Revista Caros Amigos, setembro de 1999.
249 Idem, ibidem. O autor relata que merece nota o caso chinês, haja vista a manipulação a que o noticiário 
internacional estaria submetido para exaltar o modelo neoliberal: “Desde o ano passado, o noticiário, artigos 
e análises fornecidos por agências ou transcritos de publicações estrangeiras afirmavam que a China 
caminhava para uma grande crise. A revista inglesa The Economist, que era considerada a mais importante e 
respeitável publicação especializada, chegou ao cúmulo de fazer uma reportagem de capa apontando o fim da 
prosperidade da China, que vinha crescendo espetaculares 8 por cento ao ano, ou três a quatio vezes a taxa de 
crescimento dos países ricos. Pois a China cresceu 7,8 por cento em 1998, e no último trimestre expandiu-se à 
taxa de 7,3 por cento.t...) Na mesma trajetória da Malásia, índia, China, Também a Coréia do Sul vem dando 
pinotes, com o crescimento de 20 por cento em sua produção industrial - e a Coréia do Sul rejeitou grande 
parte das imposições do FMI e banqueiros internacionais (reduziu rapidamente as taxas de juros após a crise, 
por exemplo). Em resumo: o noticiário manipulado dos últimos anos previu desastres para quem não seguisse 
o receituário neoliberal”, e aconteceu o contrário.
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aumento do desemprego e pobreza; e o caso chileno, com grande impopularidade do 

Presidente Frei, na época.250

A crise do neoliberaiismo começou a se manifestar para a economia norte- 
americana no final do século XX, motivada por alguns fatores:

“queda violenta dos preços do petróleo, do qual os EUA são um 

grande importador; queda violenta nos preços de matérias-primas e 

minérios igualmente importados; e, finalmente, como arma 

principal, a abertura de mercados de países como o Brasil 

(, ,.)Primeiro motivo para a mudança: o aumento das exportações, 

para os EUA, dos paises que desvalorizaram suas moedas com a 

crise de 1997/98 (a única exceção é o Brasil de FHC/Malan, 

obviamente, porque as multinacionais aqui instaladas obedecem 

suas matrizes, e elas não permitem que as filiais locais exportem). 

Com essa disparada nas importações, os EUA passaram a enfrentar 

saldos negativos cada vez maiores em sua balança comercial - que 

saltaram da faixa dos 15 a 18 bilhões de dólares por mês para 21 

bilhões de dólares em junho e, finalmente, 25 bilhões de dólares 

em julho e agosto. ”251

Este fator, aliado à união na área econômica da Europa e criação do euro, 

abalou o prestígio do dólar, permitindo que os EUA comprassem mercadorias no 

mercado externo somente emitindo mais moeda. Com a baixa da moeda americana 

em relação ao iene japonês e a alta dos preços do petróleo, as bolsas de valores 

norte-americanas entraram também em crise. Como exemplo, já em agosto de 1998, 

a crise da Rússia, com a pífia contribuição para o Produto Interno Bruto mundial em 

apenas 2%, afetou a bolsa dos Estados Unidos.

No ano de 2ÔÔ0, puderam ser observados sintomas da crise econômica 

mundial, com diminuição do ritmo da produção industrial norte-americana, o

250 Conforme Atílio BORON em um diálogo coordenado por Pablo Gentili, Luis Fernandes e Emilio Taddei e
transcrito em SADER, Emir (org,) et al, Pós-neoliberalismo Tl,, p, 132, O autor ainda enumerando sinais de 
retrocesso do neoliberaiismo, e de que as previsões de seu declínio estavam certas, acrescenta a experiência 
brasileira, que “durante estes dois anos [1998 e 1999] o neoliberaiismo não pôde avançar muito além de 
algumas questões bem pontuais”, até por conta do que cíiama de resistência social muito forte.

Idem, ibidem.
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declínio do índice Nasdaq, da chamada tecnologia de ponta, e o enorme 

crescimento do déficit comercial, que, em 1999 havia sido de 264,9 mil milhões, e 

no ano 2000 elevou-se a 368,4 mil milhões. No segundo trimestre do ano 2000, o 

Produto interno Bruto havia atingido um crescimento de 5,7%; e no terceiro 

trimestre, somente 1,3%.252

Ao mesmo tempo, a união econômica européia e a criação do euro 

desestruíuraram o domínio hegemônico do dólar. O Fundo Monetário Internacional 

“prognosticou, em Maio, 3,2% de crescimento global no ano 2001. Para os Estados 

Unidos, em particular, a projecção de crescimento nesse mês era de 1,5%, e para a 

zona de euro, de 2,4%, O Japão atravessava a sua quarta recessão em 10 anos, e 

prognosticava-se um decréscimo de menos 0,5% no ano” 253

Segundo BIONDI, “com todos os seus principais países governados a esta 

altura por partidos de esquerda, a Europa tem rejeitado os principais mandamentos 

da cartilha neoíiberal. Pode, assim, ser considerada uma “aliada” na rejeição à 

política econômica adotada pelo governo FHC, sob as ordens do FMI/governo
* O-CyJ

Ciintorrr Exemplo é o caso holandês, cujo ministro da economia, Herman 

Heinskbrock, em setembro de 2002 anunciou publicamente que “quer parar todas as 

privatizações de companhias regionais até 2004 porque quer primeiro pôr em ordem 

a casa e esperar as regras européias sobre privatizações”.233

O contexto do pós-neoliberalismo vai tomando novos contornos. Em nível 
global, é perceptível um novo rearranjo, uma nova face do capitalismo por meio do 

que é possível chamar de sistema imperial, liderado principalmente pela força bélica 

estadunidense. Resta analisar melhor, em seguida, as novas estratégias utilizadas no 

sistema para reverter a crise de acumulação e reprodução capitalista, em nível 

mundial. Uma reordenação do capitalismo pode então ser analisada tendo como

252 Revista Avante! Fracasso do neoliberalismo gera crise mundial. Editorial. N° 1459,15/11/2001.
253 Iclem, ibidem. O editorial ainda cita um pronunciamento do director geral do FMI, Horst Kohier, em 
Genebra, diante do Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSGC), em 16 de Julho de 2001: 
"O crescimento económico está perdendo o ritmo no mundo inteiro. Isso poderá ser incómodo para as 
economias avançadas (os países desenvolvidos e ricos), mas será uma verdadeira fonte de dificuldades para 
muitos países com mercados emergentes e em desenvolvimento (os países pobres e subdesenvolvidos) e um 
retrocesso na luta contra a pobreza."
254 BIONDI, Aloisyo. op. cit.
255 Radio Nederland em 05/09/2002. Website http://www.mw.nl

http://www.mw.nl
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fundamento o que alguns autores, como Antonio Negri na Itália, chamam 

simplesmente de “Império”. É o próximo tópico a ser tratado.

Seç ã o  II -  Sist em a  im pe r ia l

Na esteira do projeto neoliberal, as últimas décadas têm vivido fenômeno 

não tão hodierno quanto pareça: a globalização. O fenômeno não é novo pois desde 

que o capitalismo desenvolveu-se na Europa, sempre apresentou características 

transnacionais, mundiais, desenvolvidas pelo mercantilismo, colonialismo e 

imperialismo.

MARX e ENGELS são elucidativos a este respeito:

“impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a 

burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda 

parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela 

exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter 

cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países (...). Em 

lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a 

si próprias, desenvolvem-se um intercâmbio universal, uma 

universal interdependência das nações.” 256

Na fase do imperialismo, entretanto, existiam Estados nacionais fortes, 

verdadeiros centros de poder. Atualmente, não se pode mais falar em 

“imperialismo”, pois em seu lugar tomou relevância uma nova forma política do 

mercado global.
Um “novo imperialismo” que se apresenta em termos globais, e significa 

uma projeção capitalista na tendência de mundialização da economia, cujo contexto 

é o da introdução de novas tecnologias e alta produtividade, pode ser chamado de 

“sistema imperial”. Mostra-se associado ao projeto de enfraquecimento dos Estados

256 MAkX, KarI e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista, p. 14.
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nacionais periféricos. Ou seja, o termo globalização está relacionado com a atual 

expansão capitalista, que internacionaliza capitais, e é impulsionada por uma 

revolução tecnológica.

Seguindo a tese de Michael HARDT e Antonio NEGRI, é possível entender 

que a globalização pode ser caracterizada como o fenômeno que criou um sistema 

imperial, rede de poder global mais poderosa que a ação dos Estados e seus 
exércitos.257

Nesta perspectiva, o “império” é esta nova forma política do mercado global, 

em que o capitalismo incorporou toda a humanidade, e onde não há mais centros de 

poder. Os conceitos tradicionais de soberania e povo são revistos, e novas 

perspectivas são pensadas ante a problemática de exclusão social que este sistema 

faz avançar.

Para os autores acima citados, a soberania tomou nova forma, sendo incapaz 

de regular as trocas econômicas e culturais, e este é um dos sintomas do surgimento 

do sistema imperial:

“A soberania do Estado-nação era a pedra angular do imperialismo 

que as potências européias construíram na idade moderna. 

Entendemos ‘Império’, entretanto, como algo completamente 

diverso de ‘imperialismo’. (...) A transição para o Império surge do 

crepúsculo da soberania moderna. Em contraste com o 

imperialismo, o Império não estabelece um centro territorial de 

poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras fixas. E um 

aparelho de descentralização e áesterritorialização do geral que

incorpora gradualmente o mundo inteiro dentro de suas fronteiras
, , ~ „258abertas e em expansao.

Para o sistema imperial não existem fronteiras, e seu conceito está eivado 

pela busca da paz perpétua e universal fora da História: “apresenta-se não como um 

regime histórico nascido da conquista, e sim como uma ordem que na realidade

É a tese central de Michael Hardt e Antonio Negri na obra “Império”.
258 HÂRDT e NEGRI, Antonio. Império, p. 12.
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suspende a história e dessa forma determina, pela eternidade, o estado de coisas
existente”.259

Assim, as empresas transnacionais alargam suas atividades difundindo 

técnicas de produção. E as fronteiras nacionais deixam de ser limites às atividades 

do capitalismo.

O historiador Eric HOBSBAWN escreve a respeito de uma economia cada 

vez mais globalizada; segundo ele, a partir de 1960, passa a existir uma “economia 

mundial” crescente durante as décadas após 1973, movida por dois aspectos: a 

existência de empresas transnacionais, e a nova divisão internacional do trabalho200.

As implicações decorrentes são grandes para o Estado do Terceiro Mundo. De 

maneira geral, e para o que aqui interessa, a “mundialização” provoca crise de

regulação estatal em dois sentidos: primeiro, na incapacidade do Estado em garantir

a segurança dos cidadãos e a integridade territorial e, segundo, na submissão deste 

mesmo Estado ao poder de forças econômicas supranacionais.

A este respeito, pode-se questionar a existência e o papel do Direito do 

Trabalho num ambiente de globalização, haja vista o enfraquecimento do Estado 

nacional ante o poder de organizações econômicas transnacionais.

Entretanto, assim como o direito do trabalho precisa do Estado, o sistema 

capitalista também precisa do Estado e do direito do trabalho, motivo que não 

poderá levar à sua total supressão. Sobre o tema, discorre RANDS:

“Tanto organismos como o FMI, quanto as multinacionais, ao 

mesmo tempo dependem do Estado e lutam contra algumas das 

suas políticas. Eles precisam dos Estados enquanto estes mantêm 

uma ordem que lhes permite atuar (e gerar lucros) mas, ao mesmo 

tempo, combatem intervenções estatais consideradas 
exageradamente protetivas dos trabalhadores ou de certas 
atividades econômicas locais. Em conseqüência, não é provável 

que o Estado se tome irrelevante em futuro próximo e que,

259 Idemjbidem, p. 14.
200 HOBSBAWN, Eric. op. cit, p. 272. Ou seja, a globalização representa a articulação de empresas e 
mercados com o objetivo da reprodução ampliada de capital, a nível mundial.
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portanto, desapareça o seu potencial de preservação de direitos 

trabalhistas. 261

Pode-se assim dizer que o processo de globalização é aquele que preconiza 

repas do mercado capitalista sobrepostas a qualquer legislação social, sob controle 

das empresas transnacionais e em prejuízo das regulamentações originadas da 

soberania estatal dos países periféricos. É o terreno propício onde ocorre a 

reestruturação produtiva e suas mazelas: os subempregos e o aumento dos níveis de 

desemprego.

A nova doutrina “imperial” que surge, conectada à globalização, simboliza 

uma mudança de política externa dos Estados Unidos. Explica Emir SADER que é 

relacionada a uma nova doutrina de guerra,

“exposta no documento chamado ‘A estratégia de segurança 

nacional e os Estados Unidos’, datado de setembro de 2002, um 

ano depois dos ataques às torres gêmeas. O documentos sepulta 

conceitos básicos das estratégias anteriores dos Estados Unidos, 

como ‘dissuasão’ e ‘contenção’, até mesmo conceitos tradicionais 
como os de ‘aliança’, de ‘ajuda internacional’ e de ‘relações entre 

Estados fortes c fracos’. (...) trata-se de uma nova doutrina 

estratégica, em que desembocam as concepções que foram sendo 

amadurecidas pela oposição republicana ao governo Clinton, que 

incluem uma crítica radical do Estado de bem-estar e das suas 

concepções sobre a pobreza (.. ) '.2t>2

A conjuntura mundial que se apresenta é marcada por uma nova atuação dos 

Estados Unidos, diante da combinação que une recessão com guerra. Um dos fatos

261 RANDS, Maurício. O direito do trabalho continua viável no novo ambiente de globalização? p. 180.
262 SADER, Emir. A vingança da história, p. 41. O autor explica que a questão da pobreza é importante 
porque tem servido como justificativa para a violência “terrorista”, seguida da justificativa pira a ação bélica 
norte-americana: “o tema da pobreza é particularmente central, porque articula a crítica radical do Estado de 
bem-estar e seu diagnóstico do tema com a nova visão político-militar dos Estados Unidos, além de 
supostamente permitir o domínio de um tema a partir do qual seria possível fazer um diagnóstico sobre a 
contraposição entre a riqueza dos Estados Unidos e a pobreza de grande parte do mundo. Se na Guerra Fria 
era no poderio da outra superpotência que residia o risco para a segurança dos Estados Unidos, no período 
atual seria a pobreza, associada à ignorância e à propensão a fundamentalismos religiosos, à inveja da riqueza 
norte-americana, à insensibilidade do apelo ao consumismo como instrumento de propaganda norte- 
americana”, p. 43.
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que levou à nova estratégia militar foi “a passagem da economia norte-americana de 

um ciclo de sete anos de expansão à recessão -  reconhecida como oficialmente 

iniciada no primeiro trimestre de 2001. Esta virada já obrigaria os Estados Unidos a 

mudar seu discurso anterior, voltado para o ‘livre comércio’ e para o apelo ao 

consumo”.

Os atentados de setembro de 2001 representaram mais um fator, junto com a 

recessão, que levaram à alteração da ação externa estadunidense. As políticas 

belicistas serviriam também para auxiliar na reativação da economia norte- 

americana: “o orçamento para 2004 prevê quase 20% de gastos militares sobre o 

total dos gastos públicos. Cinqüenta e sete bilhões, dos 390 do total de gastos 

militares, são previstos para pesquisas de novos armamentos”.264

Diante deste contexto externo de evidente crise capitalista, é de se questionar 

a respeito dos rumos que se seguirão no Brasil.

Em seguida será abordado o caso brasileiro, como o neoíiberalismo impactou 

as relações sociais, políticas e econômicas no país, deixando grandes mazelas nestas 

áreas, e afetando também as relações de trabalho. Percorre-se o início de sua 

execução e os reflexos que foram acontecendo em nível social, vislumbrando, ao 

final, um cenário atual novo, que pode possibilitar uma construção real da cidadania 

do povo brasileiro.

Se ç ã o  III  -  O  l e g a d o  d o  n e o l ib e r a l is m o  mo B r a s il

Nos países subdesenvolvidos, com a crise iniciada em 1970, as dívidas 
externas sofreram aumento, houve baixa nos preços das matérias-primas e produtos 

agrícolas no mercado mundial, elevou-se a taxa de inflação e também do 

desemprego.

203 SADER, Emir, op. cit., p. 46.
264 Idem, ibidem, p. 47. O mesmo autor ainda pondera que esta última guerra do Iraque, em 2002, “introduziu 
um novo tipo de império. Os Estados Unidos aliam ocupação militar com tentativa de reconstrução de um 
país destruído, conforme os cânones da democracia liberal e da economia capitalista de mercado, buscando 
fazer do Iraque uma espécie de Japão do Oriente Médio.”, p. 48.
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Uma ampla crise latino-americana, principalmente a partir dos anos oitenta, 

propiciou o discurso neoliberal. Elucida José Afíonso DALLEGRAVE NETÒ que

“Após a década de setenta, que foi marcada pelos empréstimos de 

grande monta para os países periféricos, veio a década de oitenta, 
onde estes devedores passaram a pagar os altos juros do dinheiro 

emprestado. Daí surgiu a crise da dívida externa, fase em que os 

organismos financeiros internacionais sentiram-se à vontade para 

traçarem suas diretrizes de limitação à intervenção do Estado 

Social. Nascia, pois, o comprometimento dos países da América
265Latina com as diretrizes do neoliberalismo”.

No plano econômico, a problemática foi caracterizada pela dificuldade que 

teve o Estado latino-americano em defender interesses econômicos nacionais, em 

face da onda da globalização. A soberania nacional é enfraquecida pelas imposições 

das entidades financeiras internacionais. E, no plano político, a crise passa pela 

incapacidade do Estado em gerenciar suas funções sociais básicas em nome da 

coletividade.

Explicitamente, o Brasil e outros países latino-americanos aderiram às 

políticas neoliberais depois de 1989, no chamado Consenso de Washington, 

sucumbindo às diretrizes impostas pelo Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional e Banco Interamericano de Desenvolvimento. E as diretrizes 

apontavam para as privatizações, para a desregulamentação dos mercados, redução
Of%£%do Estado, e abertura às importações.

265BALLEGRAVE Neto, José Afonso, O Estado neoliberal e seu impacto sócio-jurídico, p. 82.
266 Magda Biavaschi explica que “em novembro de 1989, em Washington, EEUU, reuniram-se funcionários 
do governo norte-americano e dos organismos financeiros internacionais ali sediados; FMI, Banco Mundial e 
BID, especializados em assuntos latino-americanos. Estiveram presentes, também, economistas de vários 
países latino-americanos que relataram as experiências ali realizadas. Com o objetivo de avaliar as reformas 
econômicas que vinham sendo empreendidas (não foram avaliados Brasil e Peru porquanto ainda não 
haviam aderido ao receituário), produziram um conjunto de conclusões afirmando a excelência e a 
importância da adoção da proposta neoliberal que o governo norte-americano vinha “recomendando ” como 
condição indispensável para conceder cooperação financeira externa, bilateral ou multilateral. BIÁVÁSCHI, 
Magda. As reformas do Estado em tramitação* texto apresentado no III Encontro de Direito Alternativo do 
Trabalho, maio de 1997.
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Assim, a eleição de Fernando Collor de Mello trouxe a cartilha neoliberal

para o país, colocando a burguesia conservadora na ofensiva, e fazendo cair a

produção, o emprego e os salários. Conforme BOITO JR,

“Collor assumiu o governo, em 1990, e empurrou a produção para 

baixo: =4,4%, em 1990, +1,1% em 1991 e -0,9% em 1992. (...) No

triénio 1990, 1991 e 1992, o desemprego cresceu bruscamente. A

taxa de desemprego (médias anuais em porcentagens da PEA) na 

Grande São Paulo, no ano de 1989, estava em 8,8%; no ano de 

1990, subiu para 10,3%; no ano de 1991, para 11,7%; e no ano de 

1992, para 15,2%. (...) Os salários também foram para baixo na 

conjuntura recessiva do governo Collor. Em dólares de dezembro 

de 1993, o salário mínimo era de US$ 88,55 em 1988 e de US$ 

90,93 em 1989. Em 1990, começou a queda, e ela foi brusca: US$
..26765,70 em 1992.”

Mas foi no governo Itamar Franco que a alta inflação mostrou-se propícia

para produzir o espaço em que o projeto neoliberal vingaria. Neste aspecto, José
Affonso DALLEGRAVE NETO explica que, além de indicar a solução para a 

Mperinflação, os neoliberais passaram a ‘satanizar’ o Estado do bem-estar social, 

como ineficiente e corrupto, diferente do Estado neoliberal, ágil e eficiente268.

Durante o recente governo Fernando Henrique Cardoso, o neoliberalismo foi 

aplicado integralmente, com aumento das taxas de juros e abertura ao mercado 

internacional, criando elevados níveis de desemprego.

Assim, para os neoliberais, algumas medidas eram fundamentais para a 

manutenção dos seus interesses no âmbito capitalista: desregulamentação completa 

na economia e no direito, aceleração da competição em nível mundial e a supressão 

do máximo de entraves, para inserir o Estado no processo de globalização.

207 BOITO JR, Armando. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil, p. 120-121.
268 DALLEGRAVE Neto, José Afonso. O Estado neoliberal e seu impacto sócio-jurídico, p. 81.
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Em relação aos sindicatos, deveriam eles, segundo José PASTORE, 

“perceber que somente podem sobreviver na medida em que vierem colaborar na 

tarefa de educar os trabalhadores e ajudar a dominar as novas tecnologias”209.
Coerente com o discurso, o Estado passa a ser visto como um ente que deve 

“promover a flexibilização da lei para dar às partes a liberdade de organizarem suas 

entidades e negociarem de modo mais prático, sadio e realista”270.

O Estado deveria se retrair da vida sindical e apenas promover a educação, 

apoiando agências de formação de mão-de-obra.

A adaptação à nova realidade da economia mundial requer, para o ideólogos 

neoliberais, que o pais faça mudanças na área trabalhista: espaço para a contratação 

coletiva descentralizada; autonomia das partes para a negociação afastando a Justiça 

do Trabalho dos conflitos de natureza econômica; modificação da estrutura sindical 

-  dando aos empregados e empregadores “toda liberdade para estabelecerem as 

entidades que melhor representem seus interesses”.271

No Brasil, como em outros países subdesenvolvidos, a política neoliberal 

encontrou um sistema de proteção social menos desenvolvido e pôde avançar muito 

mais do que nos países desenvolvidos. Na América Latina os governos neoliberais 

toleraram e estimularam a abolição pura e simples do contrato de trabalho e, por 

decorrência, de todos os seus direitos. De acordo com BOITO JR.,

“nos países periféricos, o neoliberalismo desempenha uma função 

suplementar específica: ele serve para enquadrar as economias 

nacionais subdesenvolvidas às novas exigências do capitalismo. A 

política neoliberal reforçou um quadro internacional de restrição da 

autonomia política dos Estados periféricos -  cujas políticas 

econômicas e sociais passaram a ser estritamente tuteladas por 
instituições como o FMI, o Banco Mundial e a OMC -  e têm
aprofundado Os laços de subordinação econômica desses países âs

. . • ” 272economias centrais

269 PASTORE, José. Estado e sindicatos, p. 93.
270 Idem, ibidem, p. 95.
ín Idem, ibidem. P. 96
272 BOITO JR, Armando. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil, p. 38.
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Grandes impactos da política neoliberal implementada são ainda sentidos na 

realidade social brasileira, não obstante, atualmente, o quadro político nacional ter 

se alterado com as eleições presidenciais em 2002. Conforme elucida RAMOS 

FILHO,
“Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad/IBGE), em 1992, os 15% mais ricos que concentravam 

41,1% da renda nacional, seis anos mais tarde (ao final do primeiro 

governo do atual presidente) [Fernando Henrique Cardoso] 
amealhavam 45,1% da renda nacional. Na outra ponta, os 25% 

mais pobres que concentravam 8,4% da renda passaram a deter 

apenas 6,9% da renda nacional em 1998. Considerando que o 

segundo governo de Fernando Henrique Cardoso aprofundou a 

aplicação critica do ideário neoliberal, sem grandes dificuldades 

podemos concluir sobre os efeitos das mesmas para a qualidade de 

vida de nossos concidadãos” 273

A partir do declínio do neoliberalismo político e econômico, tanto no mundo, 

como no Brasil, novas expectativas se ampliam. O sistema capitalista, por um lado,

recriando novas formas de atuação para sobreviver; por outro lado, as resistências

sociais, como as que têm ocorrido nos Fóruns Sociais Mundiais, refletindo sobre 

alternativas em busca da diminuição das desigualdades e pobrezas mundiais, 

agudizadas pelo neoliberalismo.

Ao mesmo tempo, surgem novas esperanças com o quadro político nacional 

brasileiro a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, onde o Estado possui um 

papel diferenciador do que tinha no governo anterior. Há preocupação na contenção 

do refluxo neoliberal; em políticas sociais de intervenção estatal para a melhoria da 

qualidade de vida dos mais pobres, e no desenvolvimento econômico interno do 

país. Pode-se dizer que é o primeiro governo propício ao diálogo nacional, cujo 

primeiro ano de mandato foi marcado por ausência de corrupção. Tal análise será

27j RAMOS FILHO, Wilson. Direito, economia, democracia e o seqüestro da subjetividade dos 
juslaboralistas, p. 152.
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melhor abordada posteriormente, após a visita à problemática da reestruturação 

produtiva e o desemprego no Brasil.

Se ç ã o  IV  - R e e s t r u t u r a ç ã o  p r o d u t iv a  e  d e s e m p r e g o

Esta seção pretende demonstrar, além da já sabida necessidade em se alterar 

o sistema sindical corporativo, que há necessidade de mudanças nas relações entre 

capital e trabalho no país, visando à melhoria de vida do trabalhador. Tais alterações 

não dependerão somente da reforma sindical e trabalhista em andamento, mas 

sobretudo de política econômica governamental.

É no contexto de globalização que o processo de reestruturação produtiva 

vai ganhar importância, tratando-se de mudanças organizacionais e tecnológicas na 

esfera do trabalho e da produção industrial.

DRUCK ressalta:

“Constitui-se da reorganização e reconversão de setores 

industriais, da privatização de setores estratégicos; de novos 

padrões de gestão/organização do trabalho, de novas tecnologias de 

base microeletrônica; e de uma nova política de relações entre os 

sindicatos de trabalhadores e o patronato em que se prioriza a 

negociação individual ou direta por ramo ou por empresa, 

desqualificando os sindicatos como representação coletiva.” 274

Os objetivos implementados para aumentar a produtividade e assegurar a 

competitividade no mercado são explícitos: reduzir custos, flexibilizar o trabalho e 

neutralizar os confrontos entre capitalistas e trabalhadores. Inseridos nesta ótica, 

vários programas de qualidade total e terceirização têm levado ao enxugamento das 
empresas, â redução de pessoal, e consequente desemprego.275

^DRUCK, Graça. Os sindicatos no limiar do século XXI. p. 18.
Novas formas de produção sempre significaram saída da crise para o sistema capitalista, desde o final do 

século XIX, como o tayiorismo, que consistia num sistema de controle que aumentasse a eficiência



171

Apresentando as razões para o fortalecimento da reestruturação produtiva no 

Brasil a partir de 1990, com a ascensão de Collor e depois, com Fernando Henrique 

Cardoso, intensificando os elementos que reproduziram a cartilha neolibera!, 
ANTUNES afirma:

“desse modo, no estágio atual, ao final dos anos 90, a 

reestruturação produtiva do capital no Brasil é bastante expressiva 

e seus impactos recentes são mais significativos. Combinam-se (...) 

um enorme enxugamento e aumento das formas de 

superexploração da força de trabalho, verificando-se também 

mutações no processo tecnológico, informacional e organizacional. 

A flexibilização, a desregulamentação e as novas formas de gestão 

produtiva estão presentes em grande intensidade, indicando que o 

fordismo, ainda dominante, também vem se mesclando com novos 

processos produtivos, com as formas de acumulação flexível e 

vários elementos oriundos do chamado toyotismo do modelo
japonês, que configuram as tendências do capitalismo

. a  „ 276contemporâneo.

Deste modo, as relações de trabalho têm padecido as conseqüências das 

alterações tecnológicas, da globalização econômica e da implementação do ideário 

neoliberal nos anos noventa, concretizadas por meio da exclusão social, do 

desemprego, subemprego e trabalho precário.

operacional, elevando a produtividade do trabalho. Com as reivindicações contra a exploração do trabalho, e 
o pagamento de maiores salários, a burguesia industrial tentava manter as taxas de lucro fazendo surgir tais 
formas produtivas. Taylorismo é o conjunto de teorias para aumento da produtividade do trabalho fabril, 
elaboradas pelo engenheiro Frederick Taylor (1856-1915), e que abrange um sistema de normas voltadas 
para o controle dos movimentos do homem e da máquina no processo de produção, incluindo propostas de 
pagamento pelo desempenho operário (prêmios conforme o número de peças produzidas). O sistema foi 
aplicado nas formas de racionalização e controle do trabalho, mas intensificava a exploração do trabalhador 
automatizando seus movimentos. SANDRONI, Paulo. op. cit., p. 345. Outras formas de produção são o 
fordismo, e o toyotismo, mas este não é tema desta pesquisa.
276 ANTUNES, Ricardo. Reestruturação do capital e os desafios do sindicalismo, p. 07. O autor também 
expõe que durante os anos oitenta o desenvolvimento de reestruturação produtiva corneçou a apresentai' as 
primeiras modificações no Brasil: “ainda que em seus traços básicos o padrão de acumulação capitalista 
permanecesse essencialmente aquele existente desde o golpe de 1964, foi possível presenciar algumas 
mutações organizacionais e tecnológicas no interior do processo produtivo de serviços, ainda que 
evidentemente num ritmo muito mais lento do que aquele experimentado pelos países centrais. Isso porque, 
até então, o país ainda estava relativamente distante do processo de reestruturação produtiva do capital e do 
projeto neoliberal, em curso acentuado nos países capitalistas centrais”.
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Este panorama funesto tem trazido graves resultados para o movimento 

operário: enfraquecimento da identidade de classe dos trabalhadores, fomentando o 

individualismo e a concorrência ente eles, baixos índices de sindicalização e perda 

da capacidade de organização. Assim, as transformações trazidas pela 

reestruturação produtiva levam à dispersão e fragmentação entre os trabalhadores, 

motivo de preocupação: “(...) como tomar compatível um movimento que é 

fragmentário e dispersivo, desse modo, individualizante, com aqueles princípios 

que, em certo sentido, são a essência da atividade sindical, quais seja, solidariedade 

e atividade coletiva?”277.

Os aspectos da fragmentação devem-se às diversas formas de trabalho 

precarizado (autônomo, informal, em domicílio) e porque muitas empresas são 

pequenas, sem manifestação dos trabalhadores, ou porque estão isolados no local de 

trabalho, ou porque têm medo de perder o emprego. Neste sentido, RAMALHO

traz à lume a problemática da terceirização, que tem relação gêmea com a

subcontratação:

“reconhecem-se em um mesmo espaço produtivo: processos de 

subcontratação que envolvem uma ‘terceirização’ da produção, em 

que as inovações tecnológicas e de gestão, obtidas ao nível da

empresa subeontratante, são transferidas para as empresas

subcontratadas; e uma outra modalidade que chamam de 

‘terceirização por contingência, quando os custo de energia, 

equipamento e espaço são transferidos para o trabalhador, e a força 

de trabalho é usada sem o ônus da legislação trabalhista.” 278

A própria reestruturação produtiva dá margem ao individualismo, juntamente 

com a questão da rotatividade, pois fomenta programas de qualidade, fundados na 

transferência para o trabalhador da responsabilidade pelos problemas e soluções da

277RODRIGUES, Irám Jacome. Sindicalismo, emprego e relações de trabalho na indústria 
automobilística, p. 120.
Z/R RAMALHO, José R. Precarização de trabalho e impasses da organização coletiva no Brasil., p. 89.
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empresa na qualidade dos produtos e serviços, e em premiações por engajamento 

nos objetivos das empresas, por exemplo.

Cria-se, no imaginário do trabalhador, que os objetivos dele, os do 

empregador e os da empresa são um só. Esses mecanismos, que trazem competição, 

transformam-se, entretanto, em obstáculo à constituição de identidades coletivas.

Não é demais pensar aqui sobre o que RAMOS FILHO denomina de 

seqüestro da subjetividade, como processo pelo qual os trabalhadores passam, 

mesmo que inconscientemente, a defender ideais que não são seus, mas impostos, 

como os contidos nas premissas neoliberais, de competitividade e individualismo, 

por exemplo: “A introjeção de tais dogmas na subjetividade das pessoas é

fundamental para que haja a submissão ‘voluntária’ às precarizações dos direitos 

trabalhistas e sociais em face da inevitabilidade dos fatos, da globalização, da 

competição internacional etc”.279
Existe ainda outro fator que favorece a “desorganização”, verdadeira

inquietude para os sindicatos: as taxas de rotatividade que desestimulam a 

solidariedade de classe. Conforme ensina Adalberto C ARDOSO,

“Metade da força de trabalho empregada no setor formal da 

economia (a rigor, a força de trabalho que sustenta a ação sindical) 

perde seu emprego a cada dois anos e, ao fim de cinco anos, perto 

de 40% dos trabalhadores industriais terão mudado de profissão ou 

de setor de atividade. [Assim], identidades sociais instáveis são 

pouco propícias à construção de identidades coletivas sindicais. À 

solidariedade de classe ou de categoria é tanto mais difícil de se 

construir e manter quanto menos os indivíduos se percebam

279 RAMOS FILHO, Wilson. Direito, economia, democracia e o seqüestro da subjetividade dos 
juslaboralistas, p. 160. O autor Giovanni Alves, na obra O novo (e precário) Mundo do Trabalho, denomina 
o mesmo fenômeno como “captura da subjetividade” RAMOS FILHO prefere a expressão “seqüestro” por 
acreditar na possibilidade de resgate da subjetividade enclausurada. Fazendo referência ao ideário neoliberal 
ainda pondera que “ao seqüestrar a subjetividade dos operadores do direito do trabalho faz com que passemos 
a considerar normal ou natural a precarização das garantias historicamente asseguradas aos trabalhadores: 
passamos a validar alterações contratuais no curso da relação de emprego porque o trabalhador ‘não logrou 
demonstrar vício de consentimento”, p. 163.
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compartilhando um destino comum, minimamente discernível a
i 5? 280largo prazo.

Deste modo, se não é pela alta rotatividade, a fragmentação da identidade dos 

trabalhadores ocorre nos próprios locais de trabalho, com os esquemas 

participativos individualistas, que apostam na lealdade do trabalhador à empresa e 

seus fins de produtividade e qualidade, minando qualquer possibilidade de 

solidariedade sindical.

Além deste fator, existe igualmente um outro: na década de noventa o 

desemprego cresceu de modo brutal, e o Brasil ocupa hoje a terceira posição no 

ranking mundial de desemprego, conforme dados do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos: “os dados sobre a posição brasileira, 

menores apenas que os da Rússia e índia, mostram que em todo o pais são 7,7 

milhões de desempregados, mas esse número pode ser bem maior se forem 

Gonsideradas as pessoas que têm subempregos, mas ainda, estão a procura de um 

trabalho melhor”281.

O emprego na industria, por seu turno, caiu 48% nesta mesma década282.

A respeito das características da reestruturação produtiva e seu impacto 

social provocando desemprego em massa, ROSSETO expõe:

“Nos últimos três anos, em função da reestruturação, foram 

eliminados em tomo de 2 milhões de postos de trabalho, segundo o 

IBGE. Nos últimos três anos, tivemos um incremento de 

produtividade de 26% no parque industrial brasileiro. (...) O 

crescimento da produção não gera mais postos de trabalho, 

provocando um desemprego estrutural '283

Tal fenômeno expüca-se facilmente, pois o desenvolvimento tecnológico e 

seus avanços na área da informática, abraçados à globalização, levam à

280 CARDOSO, Adalberto Moreira. Sindicalismo desorganizado cm números., p. 45.
281 Desemprego. Htto:/Mw'w.prcsidente.pt.ore.br/mailman/listinfoflistapt. fevereiro de 2000.
282 Emprego na indústria caiu 48% na década de 90. Hlt.p://epoca.com.br/nd/2000220br.htm. 20/02/2000.

Http://eDoea.eom.br/nd/2000220br.htm
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desnecessidade de trabalhadores e à conseqüente rarefação dos empregos. Isso 

ocorre porque, para alterar a tendência de queda da taxa de lucro, resultado da 

incorporação de novas formas de tecnologia na produção de mercadorias, os 
capitalistas precisam ampliar a mais-valia auferida, ou peia expansão da jornada, ou 

pela intensificação do ritmo de trabalho. Nos dois casos, ocorre a expulsão de 

trabalhadores da produção. Por isso, novos investimentos acarretam a redução do 

nível de emprego.

Viviane FORRESTER complementa, ironizando a preocupação com esta 

questão social:

“Por que razão essa casta se preocuparia com multidões 

inconscientes que, como maníacas, insistem em ocupar perímetros 

concretos, estabelecidos, situados, onde possam bater pregos, 
apertar parafusos, carregar cacarecos, arrumar coisas, calcular 

troços, intrometer-se em tudo, verdadeiros desmancha-prazeres, 

com circuitos lentos como os movimentos do próprio corpo, 

esforços patentes, cronologias e ritmos já fora de moda, e, depois, 

suas vidas, seus filhos, sua saúde, sua moradia, sua comida, seu 

salário, o sexo, a doença, o lazer, os direitos?” z84

Assim, para não ser excluído, o indivíduo sempre teve de se mostrar útil e 

rentável ao mercado, sob a ótica capitalista. Entretanto, muitos dos seres humanos, 

hoje, já não são mais “exploráveis” pelas necessidades econômicas de acumulação 

do capital, atreladas ao desenvolvimento tecnológico e aos detentores deste poder.

Quer dizer, para obter a possibilidade de viver, essas pessoas precisariam 

responder as necessidades das redes dos mercados, mas são os mercados que não 

precisam mais deles, dispensando-os. Não é mais vantajoso, para os capitalistas do 

nosso tempo, empregar indivíduos tão onerosos, “cheios” de proteção social pelas 
leis trabalhistas e previdenciárias. Melhor mesmo são as máquinas “puras e duras,

^ROSSETO. Miguel. Mudanças derrubam a solidariedade de classe, 1994.
2SA FORRESTER, Viviane. O horror econômico, p. 25.
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ignoradas de qualquer proteção social, manobráveis por essência, econômicas e 

ainda por cima desprovidas de emoções e queixas agressivas”285.

Embora Viviane FORRESTER alerte para que se perceba a realidade das 
pessoas excluídas do mercado de trabalho, ela mostra possuir visão exagerada do 

determinismo sobre o desemprego. A conseqüência deste determinismo pode acabar 

trazendo inação e conformismo.

Importa ter consciência de que o trabalho não está se extinguindo e de que o 

desemprego não é uma fatalidade: pode ser minimizado por ações concretas do 

governo e pela contribuição da sociedade.

Nesta circunstância, a fragmentação está colocada, dificultando a atuação dos 

sindicatos na mobilização dos trabalhadores.

O contexto é realmente adverso para a classe operária, e DRUCK convida à 

reflexão fazendo a correlação entre globalização, reestruturação produtiva e 

neoiiberaíismo, sintetizando:

“esses dois movimentos estruturais -  a globalização e a 

reestruturação produtiva -  estabelecem as condições materiais e 

objetivas do capitalismo neste final de século, enquanto o 

neoiiberaíismo -  como um terceiro mòvimêntõ -  ofêíècè ãs 

condições subjetivas necessárias para realizar de forma plena o 

entrelaçamento e a articulação entre os três movimentos. O
conteúdo ideológico do ideário neoliberal leva ao desmantelamento

286do movimento social, da solidariedade, da ação coletiva.”^

Estes elementos estão associados no desmantelamento dos direitos sociais. 

São encarnações das dificuldades-desafios para o movimento operário.

Com o neoiiberaíismo, implantado duramente na década de noventa, a 

internacionalização do capital passou a ser sinônimo de modernização, e difundiu- 

se a idéia de que, para que se possa acompanhar os movimentos globais e permitir o

285 Idem, ibidem, p. 26.
286 DRUCK, Graça, op. c/í., p. 19.
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ingresso do Brasil na “modernidade ”, seria preciso uni sistema jurídico adequado à 

nova economia mundial, em detrimento do aumento de pobreza da população e da 

precarização das relações de trabalho.

Nessa conjuntura, foi possível perceber por que se tomou cada vez mais 

difícil fazer valer os direitos sociais (vários deles já eliminados da legislação), e 

compreender, também, por que a flexibilização no direito trabalhista faz parte da 

estratégia neoliberal, atualmente não mais aplicada em nível nacional pelo Estado.

O neoliberalismo objetivou, no Brasil, implementar a minimização do Estado 

e, nesse contexto, “novas regulamentações” de direitos. Como outra face da mesma 

moeda, a globalização vem intensificando a exploração de mercados existentes e 

explorando novos, a fim de manter a lógica do lucro e acumulação.

O discurso do neoliberalismo, no Brasil, defendeu que o Estado social e 

todos os seus “produtos” sociais eram um entrave para a economia globalizada, pois 

o crescimento econômico do país e a competitividade no mercado nacional eram 

prejudicados por causa dos direitos sociais e seus “custos” excessivos. Nesta lógica 

capitalista, a prioridade sempre foi o lucro, seu pilar.

Assim, o receituário neoliberal foi implementado pela exacerbação de 

flexibilidade no direito laborai e precarização das relações de trabalho, além das 

privatizações das empresas estatais e do corte dos gastos públicos sociais.

Tudo em coerência com a exploração humana em nome do capital, onde o 

neoliberalismo e a globalização, fenômenos entrelaçados, foram também criando o 

contingente de desempregados.
Trata-se de observar, nesta perspectiva, que não foram e nunca serão as leis 

trabalhistas as “causadoras” do aumento de desemprego, mas sim as políticas 
econômicas intentadas em cada país.

Bo mesmo modo, não se pode fazer apologia sobre o “fim dos empregos”. 
Esclarecendo que as mudanças nas relações de trabalho estão ocorrendo 

rapidamente, RANDS assim se expressa;

“a observação dò cenário nos pãíses dâ OCDE permite âvânçâf â 

hipótese de que essas alterações significam menos o ‘fim do
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emprego’ do que a mudança no perfil do emprego. (...) O modelo 

do contrato a prazo indeterminado e tempo integral passa a 

conviver com outras modalidades de contratação como o contrato a 

tempo fixo, o empregopart time, e o contrato a domicílio. (...) Se o 

emprego não desaparecerá, também não parece confirmada a 

hipótese dos c fundamentai istas de mercado’, ou ‘liberais 

ortodoxos’ segundo os quais o pouco de emprego remanescente 
dependerá da ausência de regulamentação estatal do mercado de 

trabalho. Os estudos sobre o impacto das chamadas leis de 

proteção ao emprego (LPE) no mercado de trabalho têm 

sistematicamente refutado a hipótese, como bem exemplifica o 

Relatório Anual de 1999 da OCDE sobre o Emprego. A quase 

totalidade dos países que integram a organização, alguns com 

índices de desemprego tão baixos quanto os da Holanda, Noruega, 

Suíça e Áustria, possuem densa regulamentação das relações de 

trabalho. Estas regulamentações envolvem leis, contratos coletivos, 

decisões judiciais e práticas costumeiras.”287

Deste modo, constata-se que o neoliberalismo teve um impacto maior nos 

países de terceiro mundo, como no Brasil, e que sofreram a influência nas áreas 
política, econômica, social e cultural.

O “receituário” afetou o desenvolvimento industrial, elaborou uma política 

exterior submissa aos interesses econômicos do capital estrangeiro, sucateou as 

bases da educação e saúde pública. Prejudicou, igualmente, o mundo do trabalho, 

provocando aumento de desemprego. Afetou a legislação social e trabalhista, pelo 

que se pode chamar de flexibilizações no Direito do Trabalho, e enfraqueceu, 
conseqüentemente, o movimento sindical.

Frente a este quadro, procuram-se alternativas, e a conjuntura política atual, 
do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, parece favorável a debates e mudanças

287 RANDS, Maurício. Desregulamentaçâo e desemprego, pp. 10 e 11.0  autor ainda coloca que, “embora a 
ameaça do desemprego tenha se transformado num autêntico drama universal, os índices de emprego nos 
países que mais experimentam mudanças tecnológicas mostram que a grande maioria da população 
economicamente ativa ainda se encontra no mercado de trabalho. Parece razoável supor, com base nestes
dados, que o mundo do trabalho não se esvanecerá num estalar de dedos. Como muitos dos bens e serviços
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que realmente favoreçam as classes trabalhadoras. As reformas sindical e trabalhista 

em curso, podem ser alternativas, assim como as reformas estruturais, que 

possuem como meta o rigor fiscal e a inclusão social neste novo governo. A seguir, 
apresenta-se uma abordagem sobre o tema, a fim de se vislumbrar, diante da 

herança neoliberal, possibilidade de construção de outra realidade social e 

econômica, mais justa e igualitária.

Se ç ã o  V  -  Novo c e n á r io  p o l ít ic o  n o  B r a s il

Esta seção tem como objetivo mostrar que um novo momento político foi 

instaurado no Brasil. E ele está trazendo consigo a oportunidade de uma ampla 

discussão em tomo das relações de trabalho, por meio do Fórum Nacional do 

Trabalho. É importante compreender que as profundas alterações sociais e 

econômicas, e que ainda estão por vir, têm fundamento num govemo que, 

diferentemente do anterior, prioriza o crescimento econômico atrelado à geração de 

emprego, inclusão social e distribuição de renda. Busca esta modernização nacional 

sem minimalização estatal e sem precarização das relações de trabalho.

A falência do paradigma neoliberal, conforme já mostrado, evidenciou-se no 

Brasil nas diversas crises registradas em oito anos de govemo FHC. Diante do 

quadro funesto deixado pela política de não intervencionismo estatal, de 

privatizações e precarização das relações de trabalho, abriu-se nova perspectiva para 

construção paradigmática: as eleições presidenciais de 2002, que elegeram Luiz 

Inácio Lula da Silva, sindicalista de base esquerdista, e um dos fundadores do 

Partido dos Trabalhadores no país. Como o próprio Lula constatou no seu discurso 

de posse, sua eleição, conforme Emir SADER:

“é resultado de um longo processo histórico, que desemboca no 

primeiro presidente de esquerda eleito no país. Sua vitória abre um

necessários à sociedade dependem de grandes concentrações de capital e tecnologia para serem produzidos, 
ainda haverá grandes empresas que necessitarão empregar muita gente”.
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novo período na América Latina, qualquer que seja o destino do 

seu governo, porque representa a eleição de um candidato e de um 

partido que propõem, pela primeira vez no continente, o 

rompimento com o modelo neoliberal posto em prática na década 

anterior no Brasil” 288

Vive-se atualmente, portanto, a oportunidade singular de construção de 

consensos sociais e políticos por meio de pacto de forças, com legitimidade e 

hegemonia popular, que permita prioridades econômicas fundamentadas no 

desenvolvimento com distribuição de renda.

Bem explica SADER ao fazer uma análise das últimas transformações 

ocorridas em nível nacional no Brasil:

“O triunfo eleitoral de Lula nas eleições presidenciais de 2002 foi o 

resultado, antes de tudo, do fracasso das políticas do governo 

Fernando Henrique Cardoso. Do ponto de vista da acumulação de 

forças da oposição, cia capitalizou sua resistência ao governo, a 

crise do bloco no poder, as condições regionais e internacionais 

favoráveis a alternativas ao neoliberalismo”.

Assim, a confluência de necessidades políticas, econômicas e sociais, 

atreladas à insatisfação popular, à derrocada neoliberal e à persistência do Partido 

dos Trabalhadores em implementar nova lógica ética desenvolvimentista ao país, 

desembocou na vitória eleitoral tanto perquiiida.

A diferença existente entre esse novo projeto nacional e o paradigma 

neoliberal é bastante grande, a começar pelo papel do Estado em políticas públicas e 

sociais.
Por outro lado, há diferença deste novo espaço de decisão política, com o 

nacional-desenvolvimentismo da década de cinqüenta porque o contexto mundial 
está alterado, e exige outros tipos de postura. Pensando deste modo, diz José FIQRI 
que “a nova situação geopolítica e geoeconômica do mundo exige uma estratégia de

288 SADER, Emir. A vingança da história, p. 120.
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produção e de crescimento muito diferente, e mais complexa, do que a simples 

substituição de importações dos anos 50, por exemplo. A chave é que precisaremos 

de um Estado mais forte e mais democrático do que foi o Estado desenvolvimentista 

brasileiro.”290

Ao mesmo tempo, a possibilidade democrática do projeto relaciona-se 

diretamente à construção de diálogo e pactos sociais, com atuação das forças 
populares neste processo.

A nova dinâmica política, econômica e social deverá ser orientada pelo 

Programa de Governo “Lula Presidente”, elaborado em 2002, cujos tópicos são a) o 

crescimento, emprego e inclusão social, b) o desenvolvimento, distribuição de renda 

e estabilidade, c) a inclusão social, e á) a infra-estrutura e o desenvolvimento 

sustentável.

As metas gerais são direcionadas no sentido de “um modelo de 

desenvolvimento alternativo” onde o social é tido como eixo condutor, juntamente 

com a efetivação da cidadania e a desprivatização do Estado:

“Só um novo contrato social que favoreça o nascimento de uma 

cultura política de defesa das liberdades civis, dos direitos 

humãnõs è dà construção dê um pâís mais juStõ econômica ê 

socialmente permitirá aprofundar a democratização da sociedade, 

combatendo o autoritarismo, a desigualdade e o clientelismo. Na 

busca de um novo contrato, a mobilização cívica e os grandes 

acordos nacionais devem incluir e beneficiar os setores 

historicamente marginalizados e sem voz na sociedade brasileira. 

Só assim será possível garantir, de fato, a extensão da cidadania a 

todos os brasileiros. É indispensável, por isso, promover um 

gigantesco esforço de desprivatização do Estado, colocando-o a 

serviço do conjunto dos cidadãos, em especial dos setores 
socialmente marginalizados. Desprivatizar o Estado implica 

também um compromisso radical com a defesa da coisa pública. A 

administração deixará de estar a serviço de interesses privados,

289 Idem. ibidem,p. 16.
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sobretudo dos grandes grupos econômicos, como até agora
 «  291ocorreu .

A modernização desejada não se fondamenta em precarização das relações 
de trabalho, e tampouco num Estado pouco atuante socialmente, minimalista 292.

Neste passo, a inclusão social que caracteriza o atual governo deve se respaldar em

“expansão e melhoria da qualidade da infra-estrutura urbana e dos 

serviços sociais básicos; recuperação de áreas ambientais 

degradadas; fomento de investimentos de combate à fome e para 
promoção do desenvolvimento regional; manutenção e criação de 

oportunidades de trabalho e geração de renda; modernização da 

gestão pública; fomento do investimento social das empresas.”̂ 92

O programa econômico do novo governo objetiva estruturação a partir do 

aspecto social de desenvolvimento, distribuição de renda e estabilidade. Conforme o 

documento balizador da campanha eleitoral em 2002,

“Ü desenvolvimento com justiça social implica uma ruptura com 

duas tendências históricas da sociedade brasileira: a excessiva 

dependência externa e a aguda concentração de renda, que gera 

forte exclusão social. Por isso mesmo, a dimensão social tem de ser 

o eixo do desenvolvimento e não mero apêndice ou um suposto 

resultado natural do crescimento econômico. À recuperação da 

capacidade de definir e operar políticas econômicas ativas, a

290 FIORI, José Luis. Fracasso do neoliberalismo exige um novo pacto para o Brasil. Entrevista a Cláudio 
Cerri, para a Campanha Luía Presidente 2002, em 26/08/2002.
291 Programa de Governo Lula Presidente 2002, p. 02, wvw.pt.org.br.
292 Além do prqieto Fome Zero, bastante divulgado, uma amostra da atuação petista recente foi o projeto do 
senador Eduardo Suplicy, sancionado pelo Presidente da Republica, dia 08/01/2004, e que deve substituir o 
“bolsa família”. O parlamentar prevê que o programa Renda Básica de Cidadania, deverá beneficiar toda a 
população até 2008. O programa, que garante a cada família brasileira uma renda básica mensal, inicia a sua 
execução no próximo ano, e atenderá primeiramente as camadas mais carentes da população, que não têm 
meios para o sustento próprio e de suas famílias.Esta renda básica deverá suprir as necessidades básicas com 
saúde, alimentação e educação, conforme o projeto. A nova lei será implantada gradualmente pelo Executivo 
e os recursos previstos deverão constar do orçamento da União. JORNAL DO SENADO. Supliey: renda 
básica beneficiará todos os brasileiros até 2008. Website www,senado.gov.br. 12/01/2004.
293 Conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no website www.bndes.gov.br, 
janeiro/2004.

http://www.bndes.gov.br
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ampliação do mercado interno de massas, o aumento da 

competitividade brasileira e o impulso às exportações constituem 

aspectos indissociáveis do novo estilo de desenvolvimento, voltado 

para o fortalecimento da economia nacional” 2"“*

No terreno das relações de trabalho, um grande marco que apontou para o 

novo cenário, foi a retirada do Projeto de Lei n° 5483/01, pelo Executivo, que previa 

a alteração do artigo 618 da CLT, para permitir que convenções e acordos coletivos 

prevalecessem, salvo em excepcionais hipóteses, sobre a lei ordinária.

O Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores, datado de 2002, 

estabelece a reforma trabalhista num capítulo especial. Entende que a construção de 

uma legislação trabalhista moderna somente será viável se o desenvolvimento de 

sua discussão tiver a participação dos diversos setores sociais envolvidos, e que a 

garantia de tal associação é responsabilidade estatal.
Erige então a Uberdade sindical como instituto imprescindível na

solidificação da democracia. O documento elucida que

“Os desafios colocados hoje para o mundo do trabalho requerem
soluções cada vez mais duradouras, que somente serão alcançadas

com o reconhecimento dc que os conflitos são parte constitutiva 

das relações entre capital e trabalho. A garantia e o estímulo ao 

diálogo, às negociações e ao fortalecimento das instituições 

representativas do patronato e dos trabalhadores devem integrar, de

forma relevante, as políticas de Estado. Mais do que uma

legislação sobre direitos míniinos, o equilíbrio nas relações de 
trabalho requer a existência de sindicatos livres, autônomos, 
representativos e independentes. Para tanto, nosso govemo vai 

encaminhar um amplo debate sobre a reforma da estrutura sindical 
brasileira. A construção de um novo modelo de relações de

294 As prioridades relacionadas à dimensão social deste desenvolvimento defendido são: “a) ampliação do 
nível de emprego, para prover ocupação aos que ingressam no mercado de trabalho, reduzir o desemprego e 
combater a precariedade do emprego; b) melhoria no perfil de distribuição de tenda, sobretudo por meio do 
aumento do salário mínimo e de uma tributação não regressiva; c) crescente universalização da moradia
própria, dos serviços urbanos essenciais (saneamento e transporte coletivo) e de direitos sociais básicos
(saúde, educação, previdência e proteção do emprego); d) combate à fome e à pobreza absoluta, com 
assitência social aos excluídos”. Programa de Govemo Lula Presidente 2002. mvw.pt.org.br. p. 25.
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trabalho deverá ter como pressuposto o reconhecimento das 

instituições representativas dos empregadores e dos trabalhadores, 

livremente constituídas com a função de promover o diálogo e o 

entendimento sobre as contradições inerentes às relações de 

trabalho. Nesse sentido,um primeiro passo necessário será 

reconhecer as centrais sindicais como interlocutores dos interesses 
dos trabalhadores.”295

Neste aspecto, o projeto do govemo entendeu como objetivo a promoção da 

mais ampla reforma na legislação trabalhista, onde as entidades sindicais 
representativas dos trabalhadores e empregadores constituiriam um espaço de 

debates, denominado de Fórum Nacional do Trabalho, a se estruturar de modo 

triparti te. A sua finalidade foi relacionada à preparação para propostas de alteração 

da legislação atual, visando “a melhoria da qualidade do emprego e principalmente 

a ampliação da formalização do trabalho, incorporando milhões de trabalhadores ao 

mercado regulado de trabalho, com reflexos importantes nas contas previdenciárias 

e nos fundos públicos”.296 Esta é apenas uma das primeiras metas, haja vista que o 

problema do desemprego no Brasil é estrutural e necessita de medidas políticas e 

econômicas mais atuantes.
Em nível global, diante do legado político do neoliberalismo e do “sistema 

imperial”, faz-se ainda necessário pensar novas ações na luta dos trabalhadores. 

Uma opção é a de construir resistências globalmente, num molde de união mundial 

dos trabalhadores. Entretanto, por enquanto é mais factível implementar 

movimentos locais, e se não é possível criar revoluções micro-espaciais, trabalhar 

nas reformas, resistindo e alterando normas trabalhistas que possam garantir um 

mínimo de dignidade ao trabalhador.

Ter compreendido o momento político singular atualmente vivido permite 

analisar o próximo e último capítulo, que trata da reforma sindical e trabalhista.

295 Programa de Govemo Lula Presidente 2002, www.pt.org.br. p. 23.
29b Na perspectiva apontada, o govemo considera a taxa de desemprego entre jovens, situada em tomo de 
30%, como um dos desafios primordiais a serem enfrentados com uma política pública de incentivo à 
contratação de jovens pelas empresas e de estagiários comunitários “a queda da renda familiar provocada 
pela relativa estagnação da economia, a alta taxa de desemprego e a inadequação do sistema de ensino vêm

http://www.pt.org.br
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Com ele é possível refletir sobre a necessidade de alteração na legislação sobre as 

relações de trabalho. Mais do que isto, sustentar que as mudanças ocorram num 

processo democrático e de postura crítica, onde não se mantenham discursos 
ideológicos, de poder. É o assunto a ser abordado.

gerando um número cada vez maior de jovens que não conseguem ingressar e permanecer no mercado de 
trabalho”Idem, ibidem.p. 24
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Capítulo  VI

AS REFORMAS SINDICAL E TRABALHISTA: 

é necessário mudar a CLT?

Este capítulo tem como finalidade uma pequena abordagem sobre a reforma 

sindical e trabalhista em andamento no país. A pesquisa limita-se temporalmente, e 

não abrange todos os grupos temáticos já formados no Fórum Nacional do 

Trabalho. Os dados foram colhidos até o mês de dezembro de 2003, e optou-se em 

apreciar dois dos grupos em debate: o de organização sindical e o de legislação 

trabalhista, porque são os que mais têm correlação com os tópicos pesquisados na 

desconstrução dos discursos de poder.

Assim, os debates no Fórum, no mês de janeiro de 2004, quando este estudo 

já estava sendo finalizado, não são objetos de apreciação. Tampouco o são as 

demais matérias dos grupos temáticos. Isso permite apenas assinalar o caminho pelo 

qual segue a reforma, sem que se possa trazer respostas conclusivas sobre os temas. 

A abordagem serve, no entanto, para perceber que um novo direito do trabalho pode 

se descortinar, fruto de debates democráticos na forma tripartite, com a participação 

dos trabalhadores, dos empresários, e do governo.

Outro objetivo é o de, reconhecidas as desconstruções anteriormente feitas 
sobre alguns discursos de poder inseridos na disciplina juslaboral, perceber que é 

possível, na atualidade, a construção de novos paradigmas nas relações patrões e 

empregados, haja vista o amplo debate democrático da reforma. Faz-se necessário, 
no entanto que, nesta reconstrução, os discursos de poder e práticas ideológicas 

opressoras, analisadas nos capítulos anteriores, sejam abolidas. Somente assim, 
numa concepção emancipatória, é que o novo realmente pode surgir. Uma reforma 

que mantenha, no conteúdo de suas matérias, discursos míticos, certamente será 

uma reforma superficial e que não alterará a fundo as relações entre capital e 

trabalho.
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O capítulo divide-se em quatro seções. A primeira seção apreciará a 

importância dos sindicatos nas relações de trabalho, tendo como premissa o fato de 

que a reforma nas relações sindicais deve ser prioridade anterior à das relações de 

trabalho na legislação trabalhista. Na segunda seção serão abordadas a questão da 

Centrai Única dos Trabalhadores, a mais representativa das centrais sindicais no 

país, e algumas de suas propostas para a reforma sindical e trabalhista. A terceira 

seção abordará o Fórum Nacional do Trabalho, sua instituição, estrutura, objetivos, 

e encaminhamento dos debates (até dezembro de 2003), referentes a dois grupos 

temáticos: o da organização sindical e o da legislação trabalhista. Finalmente, a 

quarta seção estudará especialmente o andamento das discussões no FNT em tomo 

dos dois grupos temáticos supra-citados.

Com a ofensiva neoliberal, implementada no Brasil a partir de 1990, no 

governo Collor, várias foram as iniciativas elaboradas para a mudança dos textos de 

lei referentes às relações de trabalho, visando à melhor “adaptação” do país na 

conjuntura político-econômica internacional. Exemplos disso foram as inúmeras 

desregulamentações, já abordadas no terceiro capítulo da pesquisa. Instauração 

formal de Comissão para reformar as relações de trabalho no Brasil, poucas vezes 

ocorreu na história do país. Da forma como segue atualmente, com a participação 

tripartite (dos trabalhadores, dos empresários e do governo), nunca ocorreu.

Desde que foi promulgada, em 1943, e depois com o novo sistema 

constitucional de 1946 e em 1967, várias foram as leis que se incorporaram ao texto 

consolidado, e muitas outras, não incorporadas, extravagantes, dispuseram acerca 

das matérias de trabalho. Mesmo o Decreto-Lei n° 229, de 28 de fevereiro de 1967, 

não conseguiu modificar a sistemática jurídico-social, apesar de numerosas 

alterações nela introduzidas, mais no sentido de lhe atualizar o texto segundo a 

jurisprudência dominante. Em 20 de julho de 1961, pelo Decreto n° 51.005, o então 

presidente Jânio Quadros, criou a Comissão de Estudos Legislativos, do Ministério 

da Justiça. Pelo Decreto n° 917, de 26 de abril de 1962, já no governo João Goulart, 

a legislação original foi alterada. Neste sentido, o professor Mozart Vítor 

Russomano elaborou um projeto de Código Judiciário do Trabalho, enviado ao
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Congresso em fins de 1963, retirado mais tarde peio movimento de 1964. A 

Evaristo de Morais Filho coube, a convite do ministro João Mangabeira, elaborar o 

projeto de Código de Trabalho, publicado no Diário Oficial da União de 23 de abril 
de 1963. Posteriormente houve sua revisão, sendo encaminhado ao ministro Milton 

Campos, da Justiça, em 15 de julho de 1965. Muitas das sugestões de ambos foram 

aproveitadas no Decreto-Lei n° 229, de 1967, de modo fragmentário e, esquecidos 

em seu conjunto pelo governo. As reformas teriam trazido várias mudanças na 

sistemática e nos princípios informativos do Direito do Trabalho brasileiro. Mais 

tarde, instituiu-se, em 6 de agosto de 1974, pela Portaria n° 3.282, uma comissão 

encarregada de elaborar projeto de lei que atualizasse a CLT. Dispunha o terceiro 

considerando da portaria: "Essa atualização não se propõe a alterar os direitos e 

obrigações previstos nas disposições legais vigentes, mas visa apenas à 

sistematização do direito positivo nacional sobre as relações individuais e coletivas 

de trabalho e ao esclarecimento de dúvidas, que se refletem na jurisprudência, 

decorrentes da aplicação desse direito." Foi dado o prazo de seis meses para que a 

comissão se desincumbisse da sua tarefa. Tal não aconteceu, sendo o prazo 

quadruplicado, e nem foi cumprida a limitação da simples atualização. Apesar de ter 

seguido as linhas mestras do antigo texto, a comissão criou direito objetivo novo, 

com direitos e obrigações não constantes da antiga lei. Contudo, ainda, não houve 

grande inovação: apenas dois diplomas legais, regulando, respectivamente, as férias 
anuais remuneradas (Decreto-Lei n° 1.535, de 13 de abril de 1977) e a segurança e 

medicina do trabalho (Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e Portaria n° 3,214, 

de 8 de junho de 1978).

Com o novo cenário político instituído em outubro de 2002, entre as várias 

reformas constitucionais, como a previdenciária, e a tributária, a reforma na 

estrutura sindical e relações individuais de trabalho tem adquirido importância cada 

vez maior entre empresários, dirigentes sindicais, trabalhadores e operadores 
jurídicos , sendo que, desde julho de 2003, é objeto de debates no Fórum Nacional 
do Trabalho.
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A preocupação na modificação do sistema jurídico de organização sindicai 

não é recente, pelo menos para as bases trabalhistas da Central Única dos 

Trabalhadores, que sempre lutaram pelo reconhecimento, entre outros direitos, da 

liberdade sindical e pelo desatreiamento dos sindicatos ao aparelho estatal.

Entretanto, atualmente, atores sociais em pólos de atuação diversos, como os 

empresários e o próprio Estado, também têm concordado amplamente com a 

necessidade de uma grande reforma nesta área.

O que em outros tempos seria motivo de divergência, hoje, aparentemente, 

aparece como convergência: querer a mudança da legislação trabalhista e sindical é 

anseio de vários segmentos sociais e políticos. Entretanto, os motivos para que seja 

implementada são extremamente diferentes, em vista da existência de conflitos de 

interesses.

Existem basicamente duas posições a respeito da reforma sindical e 

trabalhista: aqueles que não desejam alteração de nenhuma norma e aqueles que 

aspiram à reforma. Os que querem a manutenção do sistema compõem uma parte 

do patronato que se locupleta com o sistema atual; uma parte dos advogados 

trabalhistas que temem as mudanças porque subsistem com o descumprimento da 

lei; e uma parte dos sindicalistas conservadores que temem perder privilégios dentro 

do sistema. Os que aspiram à reforma podem ser divididos em dois grupos: os que 

querem mudar em detrimento do enfraquecimento dos sindicatos, como as 

Federações patronais e a Força Sindical; e os que propugnam alteração para 

fortalecer os sindicatos, como a Central Única dos Trabalhadores.
A vitória de um ex-metalúrgico, sindicalista, nas eleições presidenciais de 

2002, e a composição de um governo democrático-popular trouxe novo fôlego para 

os debates em tomo do tema das reformas. A correlação de forças e interesses entre 

empresários e sindicatos tem sido explicitada por meio da possibilidade que se criou 

com a implementação, pelo Executivo, do Fórum Nacional do Trabalho, cenário de 

discussões para atualização da legislação que rege as relações trabalhistas e 

sindicais. O aspecto primordial da reforma deve ser o fortalecimento dos órgãos
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sindicais, para, a partir dele, debater as questões dos direitos individuais 

trabalhistas.

Não obstante o governo ter desejado discutir as duas reformas ainda em 

2003 para aprová-ias no Congresso Nacional em 2004, as dificuldades na 

implementação conjunta levaram ao desmembramento. Conforme acordo feito entre 

sindicalistas e o presidente da Câmara João Paulo Cunha (PT/SP), a reforma 

trabalhista ficará para o ano de 2005, enquanto que a sindical será votada no ano de 

2004.297

No Fórum Nacional do Trabalho, já foram criados cinco grupos temáticos: o 

de organização sindical, onde estão em discussão o imposto sindical obrigatório, a 

unicidade sindical e o reconhecimento das centrais sindicais; o de legislação do 

trabalho; o de negociação coletiva; o de sistema de composição de conflitos e o de 

micro e pequenas empresas. O objeto deste capítulo abrange tão somente as duas 

primeiras matérias: a organização sindical e a legislação trabalhista, já que são as 

que têm maior interação com o conteúdo tratado nos capítulos anteriores desta 

pesquisa.

Seç ã o  I -  R efo r m a  sin d ic a l  co m o  p r io r id a d e : a  im po r t â n c ia

DOS SINDICATOS

No amplo debate que se dá no Fórum Nacional do Trabalho, a reforma das 

relações entre capital e trabalho foi “dividida” em dois momentos. Inicialmente, 

reforma sindical, e depois reforma trabalhista. Isso porque é entendimento quase 

unânime o fato de que é preciso primeiro debater as normas de direito coletivo a fim 

de fortalecer os sindicatos para, posteriormente, haver maiores condições de se 

debater as alterações das normas de direito individual. Neste aspecto, é necessário 

retomar o importante desempenho que os sindicatos, verdadeiramente 

representantes dos trabalhadores, podem ter na sua organização , reivindicando não

297 Agência Reuters. 02/12/2003,19:35 h. Terra on-line. Reforma sindical sai em 2004 e trabalhista em 
2005.
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somente melhoria de vida e de trabalho, mas também propugnando maior coesão e 

consciência crítica.

As dificuldades enfrentadas pela mobilização dos trabalhadores ao longo do 

século XX ainda existem, embora sejam diferentes daquelas do passado. 

Atualmente, vive-se um contexto, como visto, de retomada de desenvolvimento 

social e econômico, a partir de toda uma herança neoliberal, que deixou fortes 

seqüelas (decorrentes da reestruturação produtiva, do altíssimo índice de 

desemprego etc.). Mas não é por isso que não possa haver, realmente, uma retomada 

política e econômica e uma reorganização nas relações entre capital e trabalho.

A conjuntura é de transformação. Ou seja, embora os sindicatos tenham tido 

que se submeter a políticas ditatoriais passadas, como em Vargas, e sempre 

representando uma defesa organizada frente ao capital,298 atualmente é possível 
perceber que lhes cabe outro papel: o de participar efetivamente das discussões 

travadas sobre as relações de trabalho, porque são reconhecidos como entes 

fundamentais neste processo.299
O direito sindical, desta maneira, como campo regulatório das questões 

coletivas de trabalho, interessa tanto aos trabalhadores como ao patronato e ao

298 Sobre este tema, discorre Rosa LUXEMBURGO: “...os sindicatos não têm nenhum poder real para 
poderem iniciar uma política de ofensiva econômica contra o lucro porque, na verdade, não passam de uma 
defesa organizada pela força do trabalho contra os ataques do lucro, expressão da resistência da classe 
operária contra a tendência opressiva da economia capitalista. E isto por duas razões: 1) os sindicatos têm por 
tarefa organizar-se no mercado da força do trabalho; mas a organização é constantemente ultrapassada pelo 
processo de proletarização das classes médias, que trazem permanentemente para o mercado de trabalho 
novos recrutas; 2) os sindicatos propõem-se melhorar as condições de existência, aumentar a parte de riqueza 
social que vai para a classe operária; mas essa parte é constantemente reduzida, com a fatalidade de um 
fenômeno natural, pelo crescimento da produtividade do trabalho”.LUXEMBURGO, Rosa. Reforma social 
ou revolução?, p. 90.
299 Isso não quer dizer que o movimento dos trabalhadores necessite de uma estrutura sindical pré-elaborada 
para sua organização voluntária. Exemplo foi o “novo sindicalismo” brasileiro no final da década de setenta 
que nasceu do interior do sindicalismo corporativo, como explica Adalberto Moreira Cardoso em sua obra 
Sindicatos, trabalhadores e a coqueluche neoliberal, p. 34: “(...) apesar de estrururar-se a partir dos 
sindicatos existentes (os “sindicatos oficiais”), o novo sindicalismo apresentou algumas novidades 
indiscutíveis. Nasceu bastante crítico em relação à estrutura corporativa e compunha-se, basicamente, de dois 
‘tipos’ militantes. Os sindicalistas ditos ‘autênticos’, isto é, direções sindicais que estavam no poder segundo 
as regias vigentes, mas que questionavam a intervenção do Estado nos sindicatos e a estrutura sindical como 
um todo; e as ‘oposições sindicais’, isto é, militantes extra-sindicatos oficiais que lutavam ou pelo fim da 
estrutura corporativa ou pela ascensão ao poder sindical existente para renovar desde dentro essa mesma 
estrutura”. No entanto, a precarização das relações de trabalho, agudizada pela política neoliberal da década 
de noventa, somada à ampla discussão no Fórum Nacional, onde os sindicatos são partícipes, permite sim 
uma reorganização do movimentos dos trabalhadores, a partir de ações concretas (extinção paulatina do 
imposto sindical, organização dos trabalhadores nos locais de trabalho, etc.).
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Estado. Mais do que isto, as organizações sindicais são objeto de preocupação para 

estas partes, embora com perspectivas diferentes.

O questionamento do papel e a função que os sindicatos exercem ou devem 

exercer em determinada realidade vai gerar respostas contraditórias.

Sob o ponto de vista da classe operária, historicamente, os sindicatos tiveram 

nascimento livre e desenvolvimento voltado para a luta contra as explorações que o 

capitalismo sempre impôs. Isto, porém, pode ser considerado como certo somente 

até o momento em que a legislação trabalhista surgiu e, com ela, as amarras da lei 

em relação à estrutura sindical e sua organização interna.

No contexto do capitalismo industrial, em meados do século XVIII, é que os 

operários foram encontrando em suas organizações próprias, condições para dispor 

de resistência contra a pressão constante pelos baixos salários e as condições de 

trabalho, resultantes do intenso desenvolvimento industrial e substituição da 

produção artesanal pela mecânica.

Os sindicatos, então, vão surgindo para impedir que o operário se visse 

coagido a aceitar péssimas condições de trabalho e salários insuficientes para a sua 

sobrevivência: “os operários unidos em seu sindicato colocam-se de alguma 

maneira em pé de igualdade com o patronato no momento da venda de sua força de 

trabalho, evitando que o capitalista trate ‘isoladamente’ com cada operário”.300

Desta maneira, com a passagem da dispersão dos trabalhadores para a união 

organizativa, ficou mais complicado para o capitalista diminuir salários e aumentar 

exorbitantemente a jornada de trabalho. Deveria agora, respeitar reivindicações 

operárias ou, pelo menos, repensar seus modos de exploração - e foi o que fez mais 

tarde, como observaremos.

Numa perspectiva ampla, o sindicato pode, assim, ser considerado como 

ponto de organização dos trabalhadores, objetivando sua emancipação econômica, 
social e política.

300 ANTUNES, Ricardo. O que é sindicalismo., p. 13.
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Os sindicatos possuem função política também, quando questionam o 

capitalismo, e refletem sobre a instituição de novo sistema econômico de relações 

sociais. Ou seja: suas reivindicações não se restringem a “melhores salários”.

Outras correntes de pensamento, contudo, vêem o papel do sindicato de 

modo limitado, confluente com o capitalismo, numa perspectiva reformista, e não 

revolucionária.

Tais questões são complexas e não atingem diretamente este trabalho, 

embora sejam importantes se se quiser entender as posições tão diferentes que 

assumem, politicamente, a Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical, 

entidades representati vas dos trabalhadores.

Atualmente, os sindicatos são tidos como instituições reconhecidas 

legalmente,

“e sua ação é admitida como fator de regulamentação e 

fiscalização dos salários, da jornada de trabalho e da legislação 

social. É graças à ação sindical que a Lei dos Salários é controlada 

pelos próprios operários Mais ainda: o papel dos sindicatos é 

fornecer aos operários alguns meios de resistência na sua luta 

contra os excessos do capitalismo” .301

A ação sindical, nesse patamar, desenvolveu a sua antiga e importantíssima 

função negociai, fruto da função representativa que exerce. Conforme 

NASCIMENTO, sobre as negociações coletivas: “se o Estado não legislava sobre 

trabalho, e como havia a necessidade de dotar a sociedade de regulamentos 

adequados, a própria sociedade encarregou-se de fazê-lo, através de suas 

organizações sindicais. Surgiu, assim, a convenção coletiva de trabalho”. 302
Assim, a Constituição Federal, em seu art. 8o, III, dispõe que “ao sindicato 

cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas”. E, logo adiante, em seu inciso

sexto, obriga a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

Idem, ibidem, p. 14.
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Por sua vez, a Consolidação das Leis do Trabalho, ao dispor sobre as 

“prerrogativas” do sindicato, diz o seguinte no art. 513: “representar, perante as 

autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria 

ou profissão liberal, ou os interesses dos associados relativos à atividade ou 

profissão exercida”.

Além desta, o sindicato possui também função assistencial, originada na Era 

Vargas, conforme prevê o artigo 592 da CLT, na aplicação da contribuição sindical: 

a atribuição conferida ao sindicato para prestação de serviços aos seus 

representados, como assistência jurídica, médica, dentária, hospitalar, colônias de 

férias e centros de recreação, creches, etc.
Deste modo, algumas funções303, também chamadas de “prerrogativas ” dos 

sindicatos, têm ligação umbilical com o contexto getulista de anular qualquer 

autonomia e auto-gestão sindical, São elas: (a) a de colaboração dos sindicatos com 

o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, no estudo e solução dos problemas 

que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal e (b) a de 

imposição de contribuições a todos os que participam das categorias econômicas ou 

profissionais, ou das profissões liberais representadas. A primeira já não existe 

mais, mas a segunda prerrogativa é motivo de debate atual na reforma. O sistema de 

custeio da estrutura sindical é tema extenso e que não cabe nesta pesquisa. Contudo, 
será apreciado de modo sintético, quando da abordagem sobre a síntese dos grupos 

temáticos no Fórum Nacional do Trabalho.

Mas antes o estudo versará a respeito da Central Única dos Trabalhadores, e 

a postura que pretende ter no Fórum Nacional do Trabalho, bem como algumas de 

suas propostas sobre a organização sindical e a legislação trabalhista. Este será o 

próximo item.

302 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Direito sindical, p. 201.
303 A função política é vedada pelo art. 521, “d” da CLT, e a função econômica, embora também vedada (art. 
564 da CLT), é considerada inconstitucional por Amauri Mascaro do Nascimento na sua obra Direito 
Sindical, já citada, p. 206.
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Seç ã o  II - A Ce n t r a l  Ún ic a  d o s  Tr a b a lh a d o r e s  e 

a  po st u r a  n a s  r efo r m a s

As centrais sindicais são entidades ainda não reconhecidas legalmente pelo 

Estado. A Constituição Federal de 1988 não trouxe solução expressa na sua 

regulamentação, e o único aparato jurídico que lhes faz referência é a Portaria n° 

3100, de 1985, do Ministério do Trabalho, que revogou a anterior proibição de sua 

existência.

Entretanto, não é por que não há legislação sobre as organizações, que elas 

deixem de existir e não atuem. Os fatos sociais são origem da norma jurídica e não 

o inverso. A menos que a legislação queira trazer para dentro do aparelho estatal o 

fenômeno social, independente de seu conteúdo. Foi, aliás, o que ocorreu com os 

sindicatos, que tiveram “reconhecimento” apenas depois de terem disciplina no 

“mundo” das leis.

Aüás, alguns economistas inquietam-se a respeito do que chamam de 

centralização sindicai, reconhecendo sua influência: “a retomada da atividade 

sindical (...), gerou uma tendência à centralização da representação sindical, que se 

reflete na criação de duas fortes centrais sindicais, ativas e representativas em nível 

nacional, que influem diretamente sobre o processo de formação dos salários e dos 

preços na economia .
Assim sendo, hoje é pacífico o entendimento de que a central sindical é a 

maior unidade representativa na organização sindical, estando “acima” das 

confederações, federações e sindicatos. Podem ser vistas como “intercategoriais” e 

surgiram no Brasil a partir da década de 80, rompendo com o modelo de 

sindicalismo vertical adotado desde 1937.

A Central Única dos Trabalhadores, CUT, foi criada em 1983, no contexto de 

greves operárias na região do ABC paulista. Posteriormente, outras foram surgindo 

e, entre elas, a Força Sindical, também expressiva, e que teve sua fundação em 

1991.

304 AMADEO, Edward J. e CAMARGO, José Márcio. Desafios da centralização sindical, p. 130.
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A opção, na pesquisa, pela CUT, deve-se ao fato de ser considerada a maior 

central sindicai do país, contando com a representação de 2834 sindicatos filiados e 

de 22 milhões de trabalhadores; a Força Sindical possui 839 entidades filiadas; a 

Confederação Geral dos Trabalhadores, 238; a Central Autônoma dos 

Trabalhadores, 86; e a Social Democracia Sindical, 289.305

Embora não seja objeto desta análise, vale dizer que a Força Sindical possui 
várias propostas de reforma, entre elas, a que inclui as relações de trabalho, cujo 

fundamento é a idéia de que as leis são empecilho para as negociações coletivas: “o 

novo modelo de organização sindical deverá pautar-se pela retirada definitiva da 

interferência do Estado nas relações entre capital e trabalho e instaurar os moldes e
- .. .. „ O A  /: f .. „ ..

instrumentos da livre negociação”. E a Central que aponta a tendência do 

sindicalismo de serviços como um caminho inevitável, por meio de convênio com 

cemitério, seguro de vida, produção e venda de pedras preciosas e produtos 

agrícolas.307

Em relação ao custeio do sistema sindical, por exemplo, a CGT, 
diferentemente da CUT e a Força Sindical, é a favor da manutenção do imposto 

sindical e da contribuição confederativa. No entanto, a CUT é mais enfática quando 

discute a extinção do imposto e o real desatrelamento dos sindicatos do Estado. Por 

isso, a opção por analisar a postura da CUT.

Após a realização do Seminário Nacional sobre a Reforma Sindical e 

Trabalhista nos dias 11 e 12 de setembro de 2003, a Executiva Nacional da CUT, 

com a participação dos membros da Executiva Nacional, de representantes dos 

ramos e das CUT s estaduais, deliberou posições e propostas para a Reforma 

Sindical e Trabalhista.

305 Conforme website www.aiLorg.br e Pesquisa Sindical IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de 
Popiiíação e Indicadores Sociais, de 2001, respectivamente.
306 In UM PROJETO PÁRA O BRASIL: a proposta da Força Sindical, p. 107.
307 De acordo com um artigo de jornal, “E, no mínimo, a entidade que apresenta maior diversificação nos 
serviços prestados a seus associados. Alguns deles são bastante inusuais. O convênio com o cemitério Parque 
das Garças é dos que mais chamam atenção, até mesmo de seus associados. Firmado há pouco mais de um 
ano, o acordo prevê a cessão gratuita do terreno, ficando por conta do associado a construção das gavetas”. 
Folha de S. Paulo, Dinheiro, p. 02, 17.10.1999.

http://www.aiLorg.br
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Primeiramente, propugna pela intervenção da Central nas discussões da 

reforma, procurando garantir a liberdade e autonomia sindical com uma legislação 

de transição que permita a implementação da sua visão de sindicalismo.
Na proposta de transição, defende que sejam contemplados os seguintes 

pressupostos: as Resoluções Congressuais da CUT, inclusive 8o CONCUT, 

especificamente as que tratam das reformas e das medidas imediatas, como por 

exemplo, a retirada do que chamam de “entulho” de Fernando Henrique Cardoso; o 

Sistema Democrático de Relações de Trabalho, base da proposta da Central; a luta 

pela ratificação de várias Convenções da Organização Internacional do Trabalho 

(87 -Liberdade Sindical e proteção do direito sindical; 98 -  Direito de 

sindicaíização e de negociação coletiva; 135 -  Proteção aos representantes dos 

trabalhadores na empresa; 141 -  Organização de Trabalhadores Rurais e seu papel 

no desenvolvimento econômico e social; 151 - Proteção ao direito de sindicaíização 

e procedimentos para definir as condições de emprego no serviço público; 154 -  

Promoção da Negociação Coletiva; 158 -  Proteção contra dispensa imotivada; 100 

-  Igualdade de remuneração entre homens e mulheres; 105 -  Abolição do trabalho 

forçado; 111 -  Eliminação de toda discriminação de emprego e ocupação; 138 — 

Idade mínima para admissão no emprego; 156 -  Igualdade de oportunidades e de 

tratamento para homens e mulheres; e o irrestrito direito de greve).
Especificamente em relação à organização sindical: o reconhecimento legal 

das Centrais Sindicais e suas estruturas; organização por local de trabalho, pela 

representação geral do conjunto dos trabalhadores e representação sindicai no local 

de trabalho; ampliação das garantias sindicais ao local de trabalho; comissão de 

saúde própria ou integrada com outras representações (PLR); organização sindical 

por ramos de atividade econômica; liberdade e autonomia sindical, com legislação 

que garanta o exercício da atividade sindical e que iniba as ações anti-sindicais.308

308 Sobre os critérios de representatividade: a) distinção entre o direito de organização e constituição sindical, 
e o direito de representação / negociação; b) existência de uma “composição de um conjunto de critérios, 
tendo como referência que o principal deles deve ser o do número (percentual) de sindicalizados; c) 
estabelecimento da abrangência da representação sindical entre Central, Confederações e Federações; d) 
aprofundamento do debate sobre medidas que limitem a possibilidade do sindicato por empresa e inibam a 
pulverização sindical. Em relação à negociação e contratação coletiva, são propostas: a) a instituição do 
Contrato Nacionalmente Articulado; b) a garantia de que acordos ou cláusulas mais favoráveis aos
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Sobre o custeio sindical, a proposta é a do fim do imposto sindical das taxas 

compulsórias, com regras de transição, sendo que a Assembléia de base deve 

decidir sobre a sustentação financeira.
A Resolução desta Central traz também um tópico denominado “estratégia, 

táticas e encaminhamentos”, onde é explicitado que: “a) a nossa estratégia não 

deve ficai' restrita ao Fórum Nacional do Trabalho; b) devemos disputar as nossas 

propostas e hegemonia no FNT, na Sociedade e no Congresso Nacional; c) devemos 

definir prioridades da CUT para a reforma sindical, e verificar quais os limites para 

as negociações no FNT; d) priorizar uma atuação para dentro e para fora da 

CUT”.309

Há o elenco das seguintes propostas para dentro da Central: o envolvimento 

dos trabalhadores da base, por meio dos sindicatos, CUT a Estaduais e Ramos, 

incentivando a realização de debates, seminários e assembléias de base de 

trabalhadores; a massificação das sugestões da CUT na base, por meio de cartilha, 

vídeo e jornal, especialmente sobre a Reforma; formação de dirigentes sobre o 

tema; e utilização dos meios de comunicação.

Com outras Centrais, a CUT visa buscar consensos para posterior debate na 

sociedade.

No Fórum Nacional do Trabalho, a CUT, conforme a Resolução, objetiva 

estabelecer prioridades que orientem a sua atuação, apresentando um conjunto de 

tópicos essenciais para a reforma.

trabalhadores prevaleçam entre as negociações nos vários níveis, quando estas ocorrerem em âmbito 
nacional, estadual, regional ou local; c) estabelecimento de patamares mínimos em acordos, contratos, 
cláusulas, pelos níveis superiores de organização (os mais abrangentes); d) garantia da ultratividade dos 
acordos coletivos, e) fortalecimento do Contrato Coletivo por Ramo (não obstante a necessidade de 
aprofundar o tema sobre a organização dos ramos); f) aprovação de todos os acordos e contratos em 
assembléias de base; g) validade dos acordos para todos os trabalhadores na estrutura do Ramo; h) garantia, 
da institucionalização da negociação coletiva nas três esferas em relação à negociação e contratação do setor 
público; i) atenção às especifícidades dos sindicatos de servidores públicos municipais.
09 São enumeradas outras questões a serem aprofundadas nos debates: a do fim da data base para o setor 

privado e sua instituição no setor público; o tratamento da organização e representação dos aposentados; as 
medidas a serem adotadas caso haja recusa da negociação coletiva por uma das partes (composição de 
conflitos); o fim do poder normativo da Justiça do Trabalho; o estabelecimento de meios democráticos de 
resolução dos conflitos; o Código eleitoral; o Código de ética; a unificação de sindicatos; e a eleição do 
dirigente sindical no local de trabalho. Conforme Resolução da Direção Executiva Nacional da CUT, SP, 
16/09/2003.
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Na sociedade, aduz o documento, a CUT deseja estabelecer alianças com 

outros setores, e realizar imediatamente a Campanha pela “Defesa da liberdade 

sindical, da valorização do trabalho e da ampliação de direitos”.

A diretriz de relação com o Congresso Nacional, por outro lado, é de 

intensificação de ação junto aos parlamentares, especialmente “do campo da 

esquerda”; com articulação em nível dos Estados; e ampliação de seminários para 

debate das propostas da CUT, visando a disputa na Comissão Especial da Reforma 

Sindical e Trabalhista, criada no Legislativo.310

Desta maneira, percebe-se que a CUT propugna a reforma sindical e 

trabalhista de modo bastante democrático, com vistas ao fortalecimento do 

movimento organizado dos trabalhadores. E este robustecimento somente pode se 

concretizar com a implementação, principalmente, da liberdade sindical, e com a 

extinção, mesmo que gradual, do imposto sindical.

No entanto, nem todas as propostas da CUT serão as que irão prevalecer 

durante as tratativas no Fórum Nacional do Trabalho.

S eção  I II  - O  F ó r u m  N a c io n a l  d o  T r a b a l h o

No dia 29 de julho de 2003, houve a abertura do Fórum Nacional do 

Trabalho, com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representando 

um marco histórico no sindicalismo brasileiro, haja vista reunir esforços de 

trabalhadores, empresários e Governo na reformulação da legislação sindical e 

trabalhista.
Tendo como coordenador o então Ministro do Trabalho e do Emprego, 

Jaques Wagner, a agenda do Fórum Nacional possui uma proposta inovadora, 
fundamentada no princípio da consulta tripartite, emanada da Convenção 144 da 

OIT. Isso comprova a existência de um espaço democrático, que possibilita o debate 

sobre as reformas sindical e trabalhista.

310 Direção Executiva Nacional da Centrai Única dos Trabalhadores. São Paulo, 16/09/2003.
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O objetivo do Fórum Nacional do Trabalho é proporcionar debates e 

consensos em tomo das matérias que regulam as relações de trabalho no Brasil.

A este respeito, o Fórum Nacional (FNT) é conceituado, no art. Io do seu 

Regimento interno, como “o espaço de diálogo instituído pelo Decreto n° 4.796, de 

30 de julho de 2003, com a finalidade de coordenar a negociação entre os 

representantes dos trabalhadores, empregadores e governo federal sobre a reforma 

sindical e trabalhista no Brasil”, possuindo como objetivos, de acordo com o art. 2o: 

a) atualizar as leis sindicais e trabalhistas, bem como as instituições que regulam o 

trabalho, para deixá-las mais compatíveis com a realidade econômica, política e 

social do país; b) incentivar o debate social; c) promover o tripartismo; d) assegurar 

o primado da justiça social no âmbito das relações de trabalho; e e) criar um espaço 

institucional propício à geração de emprego e à elevação da renda da população 

brasileira.

São finalidades do Fómm: a) promoção do entendimento entre os 

representantes dos trabalhadores e empregadores e o governo federal, com vistas a 

construir consensos sobre temas relativos ao sistema brasileiro de relações de 

trabalho, em especial sobre a legislação sindical e trabalhista; b) subsidiar a 

elaboração de projetos legislativos de reforma sindical e trabalhista nas esferas 

constitucional e infraconstitucional; e c) submeter ao Ministro de Estado do 

Trabalho e Emprego os resultados e conclusões sobre matérias aprovadas no âmbito 

do FNT.

Em relação à composição, o art. 4o prevê a forma tripartite e paritária, com 

representantes de trabalhadores, empregadores e governo federal, e, na forma 

estabelecida no Regimento Interno, de representantes de pequenos e micro- 

empreendimentos e de novos modos de produção responsáveis pela difusão de 

novas modalidades de relações de trabalho.
A estrutura funcional do Fórum abrange: Coordenação; Plenária de 

Representantes; Comissão de Sistematização; e Grupos Temáticos, constituídos 

para discutir determinados temas. As matérias para debate são: a) organização 

sindical; b)negociação coletiva; c) sistema de composição de conflitos; d) legislação
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do trabalho; f) organização administrativa e judiciária do Trabalho; g) normas 

administrativas sobre condições de trabalho; h) qualificação e certificação 

profissional; e i) micro e pequenas empresas, autogestão e informalidade.
De acordo com o art. 9o, cada Grupo Temático será composto por 18 

(dezoito) membros, assim distribuídos: a) seis representantes dos trabalhadores, 

indicados por entidades representativas de trabalhadores de âmbito nacional, que 

desfrutam de reconhecimento público e de notória representatividade; b) seis 

representantes dos empregadores, indicados por entidades sindicais de âmbito 

nacional, que desfrutam de reconhecimento público e de notória representatividade; 

e c)seis membros indicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

As questões consensuais no FNT serão submetidas à apreciação da Plenária 

de Representantes e, posteriormente, encaminhadas ao Presidente da República. Os 

projetos legislativos serão elaborados pela Coordenação do Fórum e levados, da 

mesma forma, pelo Ministro do Trabalho e Emprego ao Presidente da República.

Contudo, na hipótese de não ocorrer consenso entre os integrantes do Fórum, 
sobre qualquer um dos temas em questão, prevalecerão nos projetos as posições do 

governo federal.

As Conferências Estaduais do Trabalho são parte do Fórum Nacional do 

Trabalho, e foram previstas para ocorrer simultaneamente com outras atividades de 

âmbito nacional. Sendo consideradas como espaços de debate sobre os problemas 
atuais nas relações de trabalho, procuraram privilegiar os principais temas que 

compõem o programa do Fórum Nacional: organização sindical; representação; 

garantias sindicais; financiamento sindical; negociação coletiva; estrutura e níveis 

de negociação; conteúdos da negociação; solução de conflitos individuais e 

coletivos; instrumentos de conciliação; mediação e arbitragem; papel do Ministério 

do Trabalho e da Justiça do Trabalho; normas constitucionais e infraconstitucionais; 
normas sobre inspeção; saúde e segurança no trabalho; cooperativismo e 

empreendedorismo; outras formas de trabalho; informalidade e trabalho atípico; e 

especificidades da microempresa.
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Sob a coordenação das Delegacias Regionais do Trabalho, as Conferências 

Estaduais do Trabalho deveriam reunir representantes de empregados, 

empregadores, poderes públicos locais e entidades da área trabalhista. As propostas 
deveriam ser encaminhadas para a Comissão de Sistematização do Fórum Nacional 

do Trabalho, somando-se aos relatórios produzidos nas reuniões de caráter nacional 

e às propostas originadas de entidades privadas e de órgãos públicos especializados 

em relações do trabalho. Depois de concluídos os trabalhos das Conferências 

Estaduais do Trabalho, as DRTs deveriam levar à Coordenação do Fórum Nacional 

do Trabalho um relatório-síntese, contendo a sistematização dos debates.311

Os relatórios-síntese, a cargo das DRTs, servem para auxiliar as atividades da 

Comissão de Sistematização do FNT, que tem como incumbência preparar o 

Relatório Final dos debates.

Assim, não obstante o reconhecimento de que o FNT é uma conquista para o 

movimento organizado dos trabalhadores por se tratar de um espaço democrático de 

discussão entre o capital e o trabalho na (re)eonstrução da sua legislação, a 

implementação de medidas que fortaleçam os sindicatos e preservem a dignidade do 

trabalhador, somente irá se concretizar se houver consenso neste sentido.

O próximo tópico abordará dois dos cinco grupos temáticos já com debates 

em andamento do FNT, a fim de se perceber as possíveis alterações a que a 

legislação trabalhista possa estar submetida.

311 ji|0 Paraná a Conferência Estadual do Trabalho ocorreu nos dias 05 a 07 de agosto de 2003, tendo a 
participação dos seguintes integrantes, por meio de cinco representantes e um observador na Comissão 
Temática, indicados à Comissão de Organização e Sistematização: dos representantes dos trabalhadores, a 
Central Única dos Trabalhadores, a Social Democracia Sindical, a Força Sindical, a Confederação Geral dos 
Trabalhadores, a Coordenação Federativa dos Trabalhadores do Estado do Paraná, a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, e 
a Coordenação Federativa de Trabalhadores; dos representantes dos empregadores, a Federação do Comércio 
do Estado do Paraná, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná, a Federação das 
Associações Comerciais e Industriais e Agropecuárias do Estado do Paraná, a Organização Central das 
Cooperativas do Estado do Paraná, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do 
Paraná e Santa Catarina; dos representantes dos Poderes Públicos: Delegacia Regional do Trabalho, Tribunal 
Regional da 9a Região, Universidade Federal do Paraná, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e 
Promoção Social, Bancada Federal, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, 
Ministério Público do Trabalho; de outras representações: Associação dos Magistrados do Trabalho da 9a 
Região, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos e Associação dos 
Advogados Trabalhistas do Paraná.
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Seç ã o  IV  -  o r g a n iza ç ã o  sin d ic a l  e l e g isl a ç ã o  tr a b a l h ist a  n o  fó r u m

NACIONAL DO TRABALHO

Este tópico tem como objetivo a apreciação de dois dos cinco grupos 

temáticos já em andamento no Fórum Nacional do Trabalho: o que discute a 

organização sindical e o referente à legislação trabalhista. Optou-se por estes grupos 

porque são os que mais têm relação com os capítulos anteriores, de desconstrução 

de mitos, e porque a presente pesquisa não comporta a análise completa de todas as 

matérias. Limita-se a este recorte de objeto e de tempo, haja vista os debates já 

estarem em andamento.

Em dezembro de 2003, nos dias 09 e 10, ocorreu a quarta reunião do grupo 

temático sobre organização sindical, sob a forma tripartite (bancada do governo, 

bancada dos trabalhadores e bancada dos empresários). Estiveram também 

presentes cinco centrais sindicais: CUT,FS,CGT,SDS e CAT.312
Todas concordaram com o processo de seu reconhecimento legal, e com as 

estruturas de representação, a partir de critérios de representatividade. Já existe 

acordo em relação aos critérios, que são os seguintes: número de sindicalizados na 

base da Central; número de Estados onde a central possui sindicatos com 

representatividade; número de setores (ramos) com um determinado percentual de 

sindicalização e número de Estados com um percentual de sindicalização. O que 

ainda continua em discussão é a quantificação do número de sindicalizados, de 

setores, etc., exigidos para o reconhecimento de cada Central.

No debate sobre as confederações e as federações, existe acordo entre a 

CUT, FS, CAT e SDS de que a representatividade nessas instâncias poderá ser 

“derivada” (se for filiada a uma Central Sindical já garante a representatividade) ou 

“comprovada” (para aquelas que optarem por não se filiarem a nenhuma Central, 
haverá critérios para a demonstração de sua representatividade, considerando-se, 
também, o número de sindicalizados). A CGT, por seu turno, ainda mantém sua

Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores, Social 
Democracia Sindical e Central Autônoma dos Trabalhadores.
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postura de manutenção do atual sistema confederativo, ou seja, um determinado 

número de sindicatos para formar uma Federação e várias Federações para montar 

uma Confederação.

Na discussão sobre a forma de organização do sindicato de base, a CUT é a 

unica que continua defendendo a liberdade e autonomia sindical (com critérios de 

representatividade também para os sindicatos de base). As outras quatro Centrais 
defendem o modelo de sindicato único por município para o sindicato de base. 

Neste caso, já propondo que é necessário o estabelecimento de normas democráticas 

para as eleições e que essas regras devem constar da legislação, “tais como: 

mandato; lista de votantes; prazos eleitorais; editais; comissões eleitorais paritárias 

com a participação de representante de cada Central que estiver disputando o pleito; 

número paritàrio de Mesários e Fiscais, etc.”.313

A novidade no debate foi a proposta de que os próprios trabalhadores 

pudessem decidir sobre qual é o modelo do sindicato de base, quer dizer: em 

assembléias de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, ampla e 

democraticamente convocadas, se decidiria sobre qual o modelo a ser adotado 

(sindicato único ou de mais de um sindicato estabelecer-se naquela base). Caso os 

trabalhadores optassem pelo modelo de um sindicato único, seria obrigatória a 

alteração de seus estatutos para a adequação, incluindo também a obrigatoriedade 

do sindicato em realizar eleições diretas para a Comissão Sindical de Empresa (ou 

local de trabalho), com direito a voto aos sindicalizados. Tal proposta ficou de ser 

discutida por todas as Centrais, devendo ser objeto de nova reunião do Fórum, no 

mês de janeiro de 2004.

Sobre a organização por local de trabalho, a bancada dos trabalhadores 

manteve sua posição já debatida na reunião anterior, de garantir as duas formas de 

representação, com a prioridade de Representação Sindical no Local de Trabalho.
Finalmente, sobre a sustentação financeira dos sindicatos, a CUT, FS, SDS, 

CAT e CGT defendem o fim do imposto sindical em três anos, com a implantação 

da taxa negociai e a extinção das demais formas de custeio: assistencial e

Central Única dos Trabalhadores. Boletim da Reforma sindical e trabalhista n° 13. Reunião 4a do Grupo 
Temático sobre Organização Sindical do FNT, Brasília, 09 e 10/12/2003. Http://www.cut.org.br.

Http://www.cut.org.br
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confederativa. A taxa negociai deve ser aprovada pelos trabalhadores em 

assembléias por ocasião das negociações coletivas e deve ser obrigatório o desconto 

por parte das empresas, podendo ser cobrado de todos os trabalhadores beneficiados 
pela negociação. Aqui há uma divergência com a CGT que defende que essa taxa 

deve ser compulsória e não vinculada à negociação. Na proposta do Governo, essa 

taxa negociai seria limitada a 6% do salário do trabalhador num ano. As Centrais 

concordam que é preciso estabelecer um limite cujos percentuais ainda estão em 

discussão.

A taxa negociai proposta seria repassada para a sustentação de todo o sistema 

sindical, ou seja, Centrais, Confederações e Federações, Sindicatos e um Fundo 

Público. Os valores de repasse para cada instância ainda estão sendo debatidos pelas 
Centrais.

Na proposta do Governo, uma parte da taxa negociai seria revertida para um 

Fundo de Promoção da ação sindical. A SDS e a CAT não concordam com o Fundo. 

A CUT quer discutir melhor quais são os objetivos e a finalidade desta instituição, e 

não concorda que ela esteja vinculada ao orçamento geral da união; a CGT e a FS 

consentem em destinar parte dos recursos para um Fundo Público.

No tocante à organização por local de trabalho, existe uma discordância por 

parte dos empresários quanto a garantir em lei a representação sindical. A 

dificuldade tem sido a discussão sobre os limites da representação, haja vista que a 

bancada empresarial defende estabelecer em números como o direito se daria (a 

quantidade de dirigentes e representantes sindicais com estabilidade, por exemplo). 
Em vista disso, foi requerido um prazo para tal debate, junto às lideranças 

empresariais, o que deve ocorrer na reunião de janeiro de 2004.

O grupo temático sobre a legislação do trabalho iniciou seu debate no dia 11 

de dezembro de 2003, e teve por objetivo realizar um levantamento inicial das 
questões que as bancadas dos trabalhadores, do governo e dos empresários 
entendam ser prioridade para comporem a pauta neste espaço de discussão.

Houve concordância das bancadas sobre a necessidade de mudanças da atual 
legislação trabalhista. As divergências surgiram a partir do entendimento de que
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cada setor possui em relação ao atual grau da precarização das relações de trabalho 

no Brasil.

O governo propôs que a intervenção pública do Estado deve ser mantida, 
devendo haver incorporação de novas formas de relações de trabalho no texto do 

novo modelo.

A bancada dos trabalhadores apresentou uma pauta de propostas, formuladas 
pela CUT, e acertadas de comum acordo entre as centrais sindicais. No documento 

apresentado constam: a retirada dos projetos e medidas que visam à flexibilização e 

desregulamentação do direito do trabalho,bem como as que precarizam as relações 

de trabalho; a revogação do Decreto 2100/1996 e a vigência da Convenção 158 da 

OIT, que proíbe a dispensa imotivada; a necessidade de reconhecimento do direito 

de negociação coletiva dos servidores públicos federais; a alteração dos valores de 

multa por descumprimento da legislação trabalhista.; a necessidade de 

estabelecimento em lei de uma política de reajuste do salário mínimo; a 

implementação da redução da jornada de trabalho e de proibição da realização de 

horas extras; a alteração do projeto da Lei de Falência, restabelecendo a prioridade 

dos créditos trabalhistas, de acordo com o princípio da proteção do salário 

estabelecido pela Convenção 95 da OIT; a revogação de várias medidas provisórias 

originadas no governo de Fernando Henrique Cardoso.314

3!4MP n° 1.053, convertida na Lei n° 8,542/92., que prevê a livre negociação e a vedação de indexação dos 
saláiios.MP n° 1.530, convertida na Lei n° 9.468/97 que Institui o Plano de Desligamento Voluntário 
(F.D.V.) dos servidores públicos federais, MF n° 1.539, depois n° 1.619 e n° 1.698, convertida na Lei n° 
10.101/2000, que trata da Participação nos Lucros. Não obriga às empresas informarem aos empregados os 
balanços financeiros e lucros; não prevê debate paritário regulamentando critérios e distribuição. Legaliza 
trabalho dos comerciários aos domingos, MP n° 1.415, depois 1.463 e convertida na Lei n° 9.971, de 
18/05/2000 (engloba os valores dos salários mínimos de 1996 a 2000). Que fixou valor do salário mínimo 
sem observar preceitos constitucionais, que prevêem satisfação de gastos do trabalhador com alimentação, 
moradia, vestuário, lazer, transporte, educação, saúde e previdência. MP if  L663, que limitou o direito à 
aposentadoria especial.MP n° 1,674, convertida na Lei n° 9. 701, dei 7/11/1998. Que permite que verbas da 
contribuição sindical dos sindicatos de trabalhadores fossem transferidas para sindicatos patronais rurais, MP 
n° 1,709, renumerada paia 1.779 e depois para 2,164, que criou trabalho “parcial” caracterizado pela redução 
da jornada semanal com proporcional redução salarial. Prevê ampliação do prazo de compensação das horas 
trabalhadas (banco de horas) de 120 dias para um ano. Regula a suspensão de trabalhador como forma de 
adiar dispensa. MP n° 1.960, convertida na Lei n° 10.206, de 25/03/2001, Veda indexação e correção salarial 
automática (’’gatilhos”) em negociações coletivas. Revoga a ultratividade em acordos e convenções coletivas, 
e possibilidade destes fixarem aumentos reais, produtividade e pisos salariais (ou que sejam objeto de laudo 
arbitrai ou sentença normativa), MP n° 2.104, convertida na Lei n° 10.208, de 2001, que possibilita ao 
empregado doméstico acesso ao FGTS e seguro-desemprego, mas só se assim desejar o empregador, entre 
outras.
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No final da reunião, foi realizada uma proposta de síntese nestes termos: 

“As partes consideram que a legislação do trabalho brasileira necessita de uma 

ampla adequação de seus dispositivos às condições de trabalho, de produção e de 

relacionamento entre trabalhadores e empregadores e seus respectivos 

representantes coletivos, sem prejuízo dos princípios, valores universais e 

fundamentais do Direito do Trabalho e da cidadania”.315

Foi apresentada pela bancada dos trabalhadores uma agenda emergencial 

com as seguintes propostas, e que deverão ser debatidas em janeiro de 2004: 

ratificação da Convenção 156 da OIT sobre igualdade de oportunidades e de 

tratamentos para homens e mulheres trabalhadoras por trabalho de igual valor; 

cumprimento das Convenções 100 (igualdade de remuneração) e 111 

(discriminação em matéria de emprego e profissão); revogação do Decreto 

2100/1996 e a vigência da Convenção 158 da OIT, que proíbe a dispensa imotivada; 

reconhecimento do direito a negociação coletiva aos trabalhadores do serviço 

público; revogação dos dispositivos da Lei 9601/98 e do Decreto 2490/98 (que trata 

dos contratos por tempo determinado) relativos ao banco de horas, permitindo 

apenas a compensação mensal da jornada de trabalho e alteração do artigo 57 da 

CLT, de modo a restringir a prorrogação da jornada somente por necessidade 

imperiosa e força maior; alteração no valor da multa por descumprimento da 

legislação trabalhista; fortalecimento da fiscalização do trabalho para coibir a 

informalidade e a terceirização fraudulenta, as falsas cooperativas de trabalho e o 

desrespeito às condições de higiene, saúde e segurança no trabalho; revogação do 

parágrafo único do artigo 442 da CLT, com o objetivo de inviabilizar as falsas 

cooperativas; propor limites à terceirização (restrita à atividades que requerem 

trabalhos temporários); pressionar a tramitação da PL que prevê a expropriação para 

fins de reforma agrária de terras onde se identifique exploração de trabalho escravo 

e trabalho degradante; garantia da uitratividade das cláusulas das convenções e dos 
acordos coletivos.

315 Boletim da Reforma sindical e trabalhista n° 14. Reunião Ia do Gmpo Temático sobre Legislação do 
Trabalho do FNT. Brasília, 11 de dezembro de 2003. http://www.cut.org.br

http://www.cut.org.br
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O processo de reforma sindical e trabalhista ainda tem muito debate a travar 

em relação às duas temáticas aqui elencadas, mas a previsão do governo é que o 

encerramento se dê no ano de 2005.
Viu-se, neste capítulo, que a necessidade de mudança da CLT é reconhecida 

pelos três principais setores sociais envolvidos nas relações entre capital e trabalho: 

os próprios trabalhadores, os empresários e o governo. Desta maneira, abordou-se a 

temática da importância dos sindicatos e a prioridade que possui a reforma sindical 

em relação à reforma trabalhista: é fundamental que o movimento organizado dos 

trabalhadores fortaleça sua representação primeiro. Posteriormente, será possível o 

debate em tomo das alterações na legislação trabalhista. Abordou-se também a 

postura da central sindical mais representativa dos trabalhadores, a CUT, frente à 

reforma em andamento. Em seguida, apreciou-se o Fórum Nacional do Trabalho, 

compreendendo sua estrutura, seus objetivos e finalidades. Finalmente, foram 

objeto de análise dois grupos temáticos do FNT, quais sejam: o da organização 

sindical e o da legislação trabalhista, que fazem parte das premissas iniciais da 

pesquisa, e cujos trabalhos ainda não foram concluídos.

O importante para que as reformas sindical e trabalhista tragam 

transformações profundas e concretas às relações de trabalho no país, é que seus 

principais partícipes não sustentem premissas equivocadas, como as dos discursos 
de poder aqui desconstruídos. Para tanto, é preciso que: a) haja reconhecimento do 

papel ativo dos trabalhadores durante todo o processo de formação do direito do 

trabalho no Brasil, em confronto com o mito da doação das leis trabalhistas, o que 

vai fortalecer sua atuação no processo de reformas; b) haja reconhecimento de que a 

disciplina jurídica em tela é um direito capitalista do trabalho, pois sempre regulou 

também interesses do capital; c) seja compreendido que a CLT nunca foi dotada de 

rigidez, e sempre permitiu negociação entre patrões e empregados, e que a 

flexibilização das leis trabalhistas atualmente, com estrutura sindical corporativa, 
somente contribui para a precarização das relações de trabalho; e finalmente, d) se 

admita que a CLT não é reprodução da Carta dei Lavoro no referente às suas
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normas trabalhistas; o que ocorre é a semelhança entre o sistema sindical 

corporativo brasileiro e o italiano.

Deste modo, será possível ter mais elementos para caminhar com mais 

firmeza na construção de um direito do trabalho diferente do que está instituído.
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CONCLUSÕES

O propósito central da pesquisa foi o de desconstruir discursos e práticas de 

poder inseridos no direito do trabalho brasileiro no decorrer de seu desenvolvimento 

histórico» haja vista a atual reforma da legislação sindical § trabalhista em 

andamento, que possibilita a recriação desta disciplina jurídica.

Com a preocupação de novos horizontes que se abrem em nível de 

discussões tripartites no Fórum Nacional do Trabalho» procurou-se refletir em tomo 

de diversos “mitos” erigidos pelo direito do trabalho durante sua formação histórica, 

e que não devem ser mantidos em sede de uma nova disciplina juslaboral se se 

deseja realmente que seja construída de modo democrático. Ou seja» os discursos de 

poder debatidos na tese, justificados pelo seu tempo e lugar históricos, não podem 

continuai sendo sustentados, sob pena de se maculai* de modo acrítico a instituição 

deste “novo” direito do trabalho.

Além disso, inseridos na disciplina juslaboral, alguns discursos reforçam 

idéias que levam ao conformismo, como se a história tivesse linearidade e o 

presente fosse um ponto de chegada certo. Mais ainda, encobrem novas 

possibilidades, pois não consideram os trabalhadores como indivíduos ativos na 

construção de seus quereres. Neste sentido, é importante a ruptura destes discursos 

diante das transformações políticas e sociais vivenciadas atualmente no Brasil, e o 

cenário de debates que se segue no Fórum do Trabalho.

Assim, concluiu-se que:

1. Os “discursos de poder”, idéias disseminadas como verdadeiras, não têm, 

necessariamente, origem e circulação no Estado, e sim nas relações entre os 
sujeitos, em nível microfísieo. Pensar deste modo destitui do papel de “inimigo” o 

poder estatal e é importante porque, além de escapar da armadilha niilista onde o 

mundo é dividido entre bons e maus, heróis e vilões, leva a uma outra tomada de
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consciência e possibilidade real de emancipação social. Se for possível perceber que 

a opressão está cada vez mais diluída nas próprias relações inter-subjetivas, e 

também em nível global por um novo sistema imperial não identificável e sem 

território, será mais fácil retomar ação para mudanças na busca pela dignidade 

humana.

2. Não houve doação das leis trabalhistas. O movimentos dos trabalhadores 
não foi passivo diante da sua regulamentação. Ou seja, o direito do trabalho não 

surgiu como fato pronto e acabado. Pensando assim, há o resgate do trabalhador 

como sujeito ativo na construção da sua história, e que deve ser reconhecido como 

tal, nos dias de hoje,
3. A legislação trabalhista brasileira teve sua formação atrelada a um governo 

autoritário e populista, com o qual a classe operária convinha pactuar, 

especialmente com referência ao direito coletivo, para a manutenção da “ordem” 

social. Entretanto, não se pode negar que o processo de regulamentação da 

legislação social brasileira foi um avanço histórico, marcado sobretudo, pela 

mobilização dos trabalhadores, desde o final do século passado, na conquista por 

melhores condições de vida e de trabalho. A CLT representou, portanto, 

paradoxalmente, conquista e controle dos trabalhadores.

4. O direito do trabalho é caracterizado por ambivalência. Significa que a 

disciplina jurídica não surgiu como redentora absoluta da classe trabalhadora. É um 

direito capitalista do trabalho que sempre foi instrumento para organizar as relações 

entre capital e trabalho visando a maior produtividade sem que haja, no entanto, o 

esmorecimento da força de trabalho humana. Essa disciplina jurídica teve maior 

regulamentação no país nas fases de maior preocupação com o desenvolvimento 

econômico e industrial, como na Era Vargas.

5. O direito do trabalho não é caracterizado por rigidez que impediria a livre 

negociação entre patrões e empregados. Analisando a temática sob a ótica da lei 
constitucional, foi possível perceber como a legislação trabalhista é dotada de 

flexibilidade, como no caso da redução salarial.
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6. A Consolidação das Leis do Trabalho não é cópia da Carta dei Lavoro de 

1927, e o Estado Novo não foi fascista. A CLT, na matéria atinente ao direito 

coletivo do trabalho, seguiu influência do corporativismo italiano, sendo que a 

própria Constituição Federal de 1937 foi quem reproduziu, em seu art. 138, a 

Declaração III da Carta de 1927. Mas isso não autoriza dizer que a legislação 

trabalhista brasileira foi copiada do texto fascista de Mussolini. O conteúdo da CLT 

foi objeto de discussão por uma Comissão especialmente designada para tanto, 

seguindo as normas da Organização Internacional do Trabalho para a elaboração. 

Isso significa resgatar todo a matéria avançada das leis de proteção individual do 

trabalho da época. Assim, recupera-se a idéia de que a CLT foi, sim, uma grande 

conquista da classe trabalhadora na garantia de alguns direitos.

7. A conjuntura política e econômica atual, marcada por um governo 

democrático e popular que instituiu as reformas sindical e trabalhista em 

andamento, por meio do Fórum Nacional do Trabalho, permite amplo debate 

tripartite entre trabalhadores, empregadores e governo.

8. O contexto atual, permissivo de discussão democrática para a 

reformulação das leis trabalhistas no Brasil, é caracterizado pela negativa da 

utilização do receituário neoliberal dos anos noventa, que se mostra esgotado. O 

novo cenário político, instituído desde janeiro de 2003 pelo governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva, preconiza modernização do país mas sem minimização das funções 
do Estado e sem precarização das relações de trabalho.

9. São necessárias, sim, as reformas sindical e trabalhista, mas com o intuito 

de fortalecer o movimento organizado dos trabalhadores, seja por meio de centrais 

sindicais ou de sindicatos. Somente depois deste passo dado é que se toma possível 

discutir alguma alteração nas normas individuais do trabalho.
10. Os debates no Fórum Nacional do Trabalho foram iniciados 

recentemente, em julho de 2003, o que impede a análise completa em relação aos 
temas aqui desenvolvidos sobre a organização sindical e a legislação trabalhista. 
Ainda está por vir muito debate, mas já é consenso o reconhecimento das centrais 
sindicais.
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12. Ainda é muito cedo para posicionamento a respeito porque o grupo 

temático sobre legislação trabalhista reuniu-se apenas uma vez em dezembro de 

2003, mas, urge que haja proposta de reforma que modifique o tema das justas 

causas, mencionando também alteração no poder punitivo trabalhista, para que seja 

extinto.

13. Em relação à opressão e cada vez maior miserabilidade dos 
trabalhadores, e que reivindicam melhores condições de vida e trabalho, é possível 

concluir que não existe apenas um centro, emanador de poder estatal, responsável. 

Existe um aspecto microrrelaeionaf*lb onde há sujeição do trabalhador, que antecede 

a positivação da normas, mas que o Direito na maioria das vezes ratifica. Existe
~ . . . O i ' ?  - . . . . . . .  . . .

também um aspecto macrorrelacional , onde os trabalhadores estão inseridos 

numa ordem global, “imperial”, em que o capital e a exploração não têm fronteiras. 

Este aspecto influencia diretamente o microrrelacional. O empregador, identificável, 

no afa de competitividade no mercado de reestruturação produtiva, exacerba seu 

micro-poder sobre o empregado, sujeitando-o além da sua dignidade humana.
14. As leis não solucionam o exercício opressivo do poder; ao contrário, 

podem até ratificá-lo. A cultura nas relações de poder tem de ser alterada antes ou 

juntamente com quaisquer alterações legislativas. Inclusive, as mudanças propostas 

no Fórum Nacional do Trabalho podem estar, sem perceber, conservando velhas 
posturas opressoras, como as contidas no rol das justas causas, por exemplo, se não 

forem objeto de alteração.

15 . Os debates e conteúdo da reforma não devem deixar de reconhecer: a) o 

papel ativo dos trabalhadores durante a formação da CLT; b) o direito do trabalho 

como disciplina inserida no sistema capitalista de produção; c) a já existente 

flexibilidade das leis trabalhistas; d) o fato de a CLT, não obstante ter sido um 

instrumento para controlar o movimento organizado dos trabalhadores, ter sido 

também uma conquista ante suas reivindicações.

"1J0 Baseando-se em Michel Foucault na obra FOUCAULT, Michel. Microfisica do poder.
317 Baseando-se em Antonio Negri e Michael Hardt na obra HARDT, Michael e NEGRI, Antonio. Impèrio.
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