
Aos 60, CLT aquece debates 
Riomar Trindade 
 
Para presidente do TST, o trabalho informal é fruto da própria economia. A Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) completa 60 anos na próxima segunda-feira, no momento em que o Fórum 
Nacional do Trabalho acelera os debates em torno da reforma sindical, que, na prática, representa 
o início do processo de atualização de toda a legislação trabalhista brasileira. Um dos pontos 
polêmicos do debate, porém tido como urgente, é a necessidade de extinção do princípio da 
unicidade e dos milhares de sindicatos sem representatividade espalhados pelo País, que 
sobrevivem graças aos recursos oriundos do imposto sindical compulsório. A cada ano surgem 
600 novos sindicatos pelo Brasil afora.  
 
Os 60 anos da CLT, no entanto, não querem dizer que ela esteja irremediavelmente velha ou 
definitivamente superada. Pelo menos é esse o argumento do presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), ministro Francisco Fausto, ao afirmar que a legislação atual preserva os grandes 
institutos jurídicos em benefício dos empregados. Ou seja, faz exatamente aquilo para o que foi 
criada.  
 
Já os empresários defendem a idéia de que o sistema trabalhista nacional, produzido por Getúlio 
Vargas, tornou-se atrasado. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a legislação 
vigente representa uma barreira à competitividade empresarial, além de um desestímulo à 
geração de empregos formais. Francisco Fausto refuta as críticas de que a CLT encarece a criação 
de empregos e afirma que o trabalho informal não resulta de possíveis entraves criados pela 
legislação. Seria a própria economia brasileira a causadora do êxodo de trabalhadores rumo à 
informalidade, diz ele.  
 
A retórica vigente dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), 
coordenado pelo ministro Tarso Genro, e da liderança da base parlamentar do governo é de que 
as conquistas clássicas dos trabalhadores devem ser protegidas. Entre os benefícios vistos como 
intocáveis estão férias, décimo-terceiro salário, fundo de garantia e aposentadoria.  
 
Continuação 
 
"Quem gera informalidade é a economia" 
Daniel Pereira 
 
  
Brasília, 7 de Novembro de 2003 - O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro 
Francisco Fausto, é um entusiasta da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que completa 60 
anos de vida (entrada em vigor) na próxima segunda-feira. Diz que o texto – que não recebeu o 
batismo de "código" porque seus autores não acreditavam em tamanha longevidade – preserva os 
grandes institutos jurídicos em benefício dos empregados. E refuta críticas do setor produtivo de 
que a CLT encarece a geração de empregos. A seguir, a entrevista que concedeu a este jornal.  
 
Gazeta Mercantil - Na próxima segunda-feira, celebra-se o aniversário de 60 anos da entrada em 
vigor da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A data é motivo de comemorações ou de 
lamúrias?  
 
Francisco Fausto - É motivo para grandes comemorações. A CLT é um documento extraordinário, 
que nasceu do espírito democrático e socialista da época. A CLT, que muitos dizem que foi 
inspirada na Carta de Lavoro de Benito Mussolini, no fascismo italiano, na verdade foi inspirada, 
principalmente, no congresso de direito social realizado em São Paulo em 1941. O que a CLT fez 
na época e ainda faz hoje: preserva os grandes institutos jurídicos em favor do trabalhador. É 
claro que a CLT teria de ser combatida, e altamente combatida, porque o direito do trabalho 
atinge muitas pessoas. É preciso compreender que o direito do trabalho não foi feito para proteger 



a economia de um país. Nasceu para tutelar e proteger os trabalhadores. É essa a função que a 
CLT exerce até hoje. E é assim em toda parte do mundo.  
 
Gazeta Mercantil - Quais os dispositivos mais importantes da CLT?  
 
FF - A CLT sofreu uma modernização completa nesses 60 anos de existência. Qual foi o direito que 
motivou a elaboração de uma lei como a nossa? A estabilidade no emprego. Foi o grande carro-
chefe na legislação trabalhista. Isso desapareceu de uma vez em 1988, substituído pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mas a CLT garante direitos extraordinários ao trabalhador, 
como férias e décimo-terceiro salário, que está em uma lei que complementa a CLT. A CLT 
garante, enfim, os direitos que são universalmente consagrados.  
 
Gazeta Mercantil - Há representantes do setor produtivo que consideram a CLT um entulho e a 
responsabilizam pelo desemprego e a informalidade. Até que ponto é pertinente essa análise?  
 
FF - Como o País anda em situação econômica difícil, não tem crescido nos últimos anos, isso é 
facilmente atribuído ao ônus trabalhista. O que prejudica o crescimento brasileiro são os juros 
extorsivos e a tributação enorme, a fome do Estado de cobrar impostos. A CLT não gera trabalho 
informal. Se fosse assim, as micro e pequenas empresas não teriam empregados com carteira 
assinado, mas elas têm. Se elas podem suportar o ônus trabalhista, por que as grandes empresas 
não podem? Quem é responsável pela informalidade é a economia do país. Quando ela está fraca, 
o trabalho passa a ser informal. O que gera emprego são os investimentos. Quando o Brasil tiver 
investimentos o bastante para acelerar e reaquecer sua economia, sem dúvida gerará empregos. 
E tem mais. Quando você vê uma empresa em falência, e esse exemplo é sempre bom citar, o 
que resta para solucionar é o passivo trabalhista. Sempre é assim. Mas por que existe passivo 
trabalhista e não existe passivo nas áreas tributária ou bancária? Porque os bancos fiscalizam, só 
emprestam de novo se há pagamento do crédito principal. A Receita também tem fiscais. O 
Ministério do Trabalho não tem fiscais para examinar a aplicação do direito do trabalho em todas 
as empresas do país. Então os empregadores, como têm de pagar juros extorsivos e uma alta 
tributação, vão relaxando no pagamento dos direitos trabalhistas.  
 
Gazeta Mercantil - Há receptividade dos governos às críticas do setor produtivo à CLT. O ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, elaborou projeto para flexibilizar o texto. A 
proposta, arquivada, era ruim?  
 
FF - Péssima. Quem iria fazer a negociação coletiva para superar o direito escrito? Sindicatos sem 
representatividade. Daí porque sempre digo que a reforma trabalhista tem de começar pela 
reforma do sistema sindical, porque nós temos centenas de sindicatos sem nenhuma 
representatividade, que vivem por força do imposto sindical compulsório e viviam antes da 
indicação dos juízes classistas (extintos). E, se indagarem as centrais sindicais se isso é verdade, 
elas responderão que sim. Muitos sindicalistas não querem acabar com o imposto sindical ou com 
o princípio da unicidade sindical, porque algumas centrais ficariam profundamente frágeis com a 
perda de sindicatos. Iriam fechar sem o imposto.  
 
Gazeta Mercantil - Há uma proposta visível de reforma trabalhista do governo do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva?  
 
FF - Nós temos defendido que os direitos trabalhistas não podem ser reduzidos ou suprimidos. O 
que pode haver é o seguinte: como a CLT é muito detalhista em relação a muitas questões - 
sempre é citado o exemplo da hora noturna, que a CLT se encarrega de dizer que é de 52 minutos 
-, isso tudo pode desaparecer e ser objeto de negociação coletiva. Sem dúvida a negociação é 
fundamental. Agora, é preciso garantir direitos mínimos. Sem a garantia de direitos mínimos, será 
muito difícil admitir que os direitos trabalhistas sobreviverão e que serão protegidos por meio, 
simplesmente, da negociação coletiva.  
 



Gazeta Mercantil - O TST conhece a proposta de reforma trabalhista do governo?  
 
FF - Não, nem o governo a conhece. O governo está elaborando, estamos por enquanto no plano 
dos laboratórios.  
 
Gazeta Mercantil - Decisões do TST flexibilizaram a CLT?  
 
FF - Nós temos flexibilizado e muito. É o poder normativo da Justiça do Trabalho, que muitos 
querem acabar (com ele). O poder normativo é poder que tem o tribunal do Trabalho de ditar 
norma para determinada categoria, criar uma lei de categoria. Isso existe há muito tempo no 
Brasil, porque não temos uma cultura de negociação coletiva. Nos Estados Unidos, não existe 
poder normativo, mas lá eles têm cultura de negociação. Eu acho que o TST flexibiliza muito com 
as sentenças normativas, que nunca são contra e sempre acrescem algum direito ao empregado. 
Isso aí não interessa a ninguém. Qual o significado? Na verdade, a flexibilização (defendida pelo 
empregador) é uma forma sofisticada de retirar direitos dos empregados.  
 
Gazeta Mercantil - Quando o presidente Lula foi eleito, o senhor classificou de "alvissareira" a 
intenção de criar 10 milhões de empregos no Brasil. Como atingir a meta?  
 
FF - Gerar 10 milhões de empregos é uma meta difícil. Eu soube que o senador Aloizio Mercadante 
(PT-SP) teria dito que isso foi meta de campanha, e não projeto de governo. Bom, ele faz essa 
diferenciação e deve ter seus motivos para isso. É impossível você gerar empregos neste país sem 
uma quantidade muito grande de investimentos, e isso não está ocorrendo, pelo menos não no 
caso dos investimentos produtivos. Tanto assim que o Brasil não tem crescido. O País está em 
uma marcha batida de 1%, 0,5%, enquanto outros países estão crescendo na faixa de 6%, 7%, 
8%. Acho até louvável que o presidente da República esteja viajando, procurando investimentos 
para o Brasil. Se obtiver sucesso no exterior, nós geraremos alguns empregos, não sei se 10 
milhões - 10 milhões é muita coisa, é emprego demais.  
 
kicker: "Na falência das empresas, o que sempre resta para solucionar é o passivo trabalhista"  
 
kicker2: "É impossível gerar empregos neste país sem uma quantidade muito grande de 
investimentos"  
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Trabalhador é obrigado a virar pessoa jurídica 
Vagner Ricardo 
 
  
O número de firmas individuais abertas nos estados mantém um movimento pendular. Mas, na 
média, mostra uma tendência de crescimento, como no Rio de Janeiro e na Bahia, exibindo mais 
um provável avanço da terceirização, via conversão de trabalhadores em pessoas jurídicas - 
fenômeno já constatado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - do que um 
surto de empreendedorismo.  
 
Registra-se também a manutenção das extinções das empresas individuais em níveis também 
significativos, algo relacionado com a não-renovação dos contratos de prestação de serviços a 
certa altura, admitem especialistas como Antônio Ranha, sócio da empresa de consultoria BKR, 
Lopes, Machado. A evolução desta categoria de empresa não chega a empolgar do ponto-de-vista 
econômico, porque alocam parcos recursos na abertura do negócio e não são representativas na 
geração de empregos.  
 



No Estado do Rio de Janeiro, 6.232 empresas individuais haviam sido registradas na Junta 
Comercial nos nove primeiros meses do ano, número muito próximo do total de 2002, de 6.414. E 
outras 1.641 firmas deram baixa do registro no mesmo período.  
 
Este resultado é 19,37% abaixo do acumulado de janeiro a setembro do ano passado, mas não é 
um indicador de inversão de tendência seguro, tendo em conta a forte turbulência experimentada 
pela economia em 2002, dada a realização da eleição presidencial. Tanto que, no comparativo 
entre 2002 e 2001, o avanço das extinções foi de 60,5%, de 1.752 para 2.812.  
 
No Rio Grande do Sul, de um total de 19.836 extinções, 12.766 envolveram empresas individuais 
em 2002 (mais de 60% do total). No acumulado de janeiro a agosto deste ano, foram 5.196 
pedidos de cancelamento do registro na Junta gaúcha, número pelo menos inferior aos 8.078 do 
mesmo período de 2002.  
 
No Rio, a categoria de firmas individuais é a segunda maior, superada apenas pelas limitadas 
(18.776 abertas em nove meses). Mas no Rio Grande do Sul, as empresas individuais lideram 
tradicionalmente o ritmo de abertura: foram 22.632 catalogadas na Junta Comercial local, mais 
da metade do total de 2002 (de 42.993).  
 
Já nos oito primeiros meses deste ano, as empresas individuais gaúchas totalizaram 15.124, 
número próximo das 15.276 abertas no mesmo período de 2002.  
 
Ação predatória  
 
"Esses números representam, em parte, a ambigüidade da terceirização. Um lado é positivo, se 
adotado como estratégia de gestão para mirar essencialmente o core business da empresa. O 
outro, é negativo por ser introduzido de forma predatória, não ter critérios e visar apenas reduzir 
custos, o que nem sempre é alcançado e, pior, pode afetar a qualidade dos serviços prestados", 
lembra o administrador de empresas Gilnei Mourão Teixeira, professor da Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas (Ebape), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  
 
Continuação 
 
Mercado norteia reforma da legislação, diz governo 
Riomar Trindade 
  
Brasília, 7 de Novembro de 2003 - A reforma trabalhista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
não pretende, simplesmente, rasgar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas adaptá-la à 
realidade e às exigências do mercado nos dias de hoje. A observação é do secretário de Relações 
do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Osvaldo Bargas, coordenador-geral do Fórum 
Nacional que debate a modernização da legislação sindical e trabalhista do País. "É preciso 
reconhecer que as relações do trabalho avançaram, e os trabalhadores se politizaram", disse 
Bargas em conversa com a Gazeta Mercantil.  
 
De acordo com ele, o Fórum Nacional do Trabalho está debruçado sobre a reforma sindical, 
considerada o ponto de partida para a atualização da legislação trabalhista brasileira, e mais 
especificamente sobre a necessidade de dar cabo ao princípio da unicidade e aos milhares de 
sindicatos sem representatividade espalhados Brasil afora e custeados pelo imposto sindical 
compulsório. "Muitos sindicatos são resultado de máfias de interesses pessoais. Um sindicato que 
se constitui basicamente em função da arrecadação financeira fácil vende a alma do trabalhador", 
afirmou Bargas.  
 
"Muitos dos direitos que estão na CLT estão sendo prejudicados em acordos coletivos", 
acrescentou. Segundo o secretário, a unicidade sindical também levou à constituição de 
organizações extremamente representativas e com poder de negociação, só que à revelia da 



legislação atual. Caso das agremiações de funcionários públicos, que não são regulamentadas. A 
distorção tende a crescer uma vez que a cada ano são formados cerca de 600 sindicatos no Brasil, 
e há três mil pedidos para a criação de novas entidades na fila. "É preciso uma legislação sindical 
que permita aos trabalhadores constituir sindicatos de forma livre, pois aí teremos sindicatos 
fortes."  
 
Bargas declarou que a proposta de flexibilização da CLT apresentada pelo ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso era "criminosa" exatamente por prever a prevalência do negociado sobre o 
legislado em um País carunchado de sindicatos sem representatividade e sem poder de fogo nas 
discussões com o patronato. O desejado equilíbrio de forças entre a representação patronal, que 
seria mais forte no Brasil, e a dos empregados permitiria, inclusive, a conquista de direitos além 
dos previstos. "As garantias que estão na lei ainda são importantes, mas temos que garantir às 
categorias desenvolvidas a possibilidade de avançar ainda mais", asseverou.  
 
Poder Judiciário  
 
O Fórum Nacional do Trabalho também está atento ao Poder Judiciário. Bargas não vê com bons 
olhos o poder normativo da Justiça do Trabalho, apontado pelo presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), ministro Francisco Fausto, como mecanismo eficaz para acrescer direitos ao 
trabalhador. Também defende que os magistrados só julguem causas "jurídicas", e não 
econômicas. "Por que a Justiça tem de julgar se os trabalhadores devem receber reajuste salarial 
de 5% ou 6%? É causa econômica, que deve ser decidida entre capital e trabalho", disse.  
 
Para Bargas, a Justiça tem de atuar como mediadora, como árbitro da negociação. "O Judiciário 
defende a manutenção dos direitos básicos, a mesma posição do governo. Eu acho que os 
empresários avançaram nisso, no sentido de tentar apenas a flexibilização da forma de 
pagamento dos direitos", observou. O secretário considera a negociação fundamental para a 
modernização da CLT e da relação entre capital e trabalho. Na visão dele, a lei tem de tornar 
oficial o que já acontece na prática. Não seria uma inovação, assegurou o secretário.  
 
Ele garantiu que a mesma premissa foi adotado por Getúlio Vargas ao baixar o decreto que criou 
a CLT, em 1º de maio de 1943, e ao colocá-la em vigor, em 10 de novembro de 1943, durante 
cerimônia no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.  
 
Continuação 
 
O novo embate entre capital e trabalho 
Sérgio Prado 
  
O natural embate entre capital e trabalho no Brasil vive um momento único na História. Afinal de 
contas ascendeu ao poder central um homem oriundo do movimento sindical, acostumado a lidar 
com as divergências naturais entre patrões e empregados. Luiz Inácio Lula da Silva e seu partido, 
o PT, construíram legitimidade, considerada inquestionável no meio político, empresarial e 
acadêmico para tocar mudanças nas relações trabalhistas.  
 
A discussão é quente. E ocorre num ambiente econômico globalizado, com negociações em curso 
como a da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Um mundo bem diferente daquele dos 
anos 40, quando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi criada, na Era Vargas.  
 
A necessária reforma da legislação está na agenda do Executivo desde o dia da posse do novo 
presidente. Em seu discurso no Parlamento, ele prometeu propostas de mudanças nos aparatos 
trabalhista, tributário, previdenciário, judiciário e agrário do País. Lula repetiu nos últimos dias 
que a mudança da CLT vem junto com a sindical, a qual seria apresentada antes para apreciação 
do Congresso Nacional, a partir de 2004.  
 



Pelo lado do empresariado, há a defesa da tese de que o sistema trabalhista nacional, produzido 
por Getúlio Vargas, é atrasado. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a 
legislação vigente é uma barreira à competitividade das empresas e um desestímulo à geração de 
empregos formais. Esse mote está na agenda legislativa da entidade. Setores do patronato 
chegam a defender a idéia de que a CLT nasceu num regime fascista e sem concorrência. E 
precisaria ser revista com urgência.  
 
Esse discurso que pautou o ideário neoliberal é combatido pelo PT de forma veemente. "Não é 
massacrando o trabalhador que vamos resolver todos os problemas do País", argumenta o vice-
presidente do Senado, Paulo Paim (PT-RS). Ao longo de quatro campanhas eleitorais, Lula 
defendeu que a crise de investimentos e emprego devia ser creditada na conta do modelo 
econômico adotado. Nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, os petistas acusaram a 
política macroeconômica como o principal entrave ao crescimento, aos investimentos e à criação 
de empregos.  
 
Juros altos, carga brutal de impostos, saída do Estado de setores estratégicos são os motivos 
apontados pela esquerda para justificar parte da situação em que o Brasil se afundou. Agora no 
governo, o PT e sua coalizão avaliam que o êxito das reformas será instrumento essencial para 
mudar esse quadro.  
 
Volta do crescimento  
 
"Depois da tributária e da Previdência, precisamos da trabalhista para consolidar a volta do 
crescimento", afirma Luiz Carlos Delben Leite, presidente da Associa-ção Brasileira de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq). Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) 
do governo, ele defende que o assunto seja apreciado em 2004, da eleição municipal. Por 
tradição, em ano eleitoral a agenda legislativa trava. Paulo Paim avalia que o assunto ficaria um 
eventual segundo mandato de Lula.  
 
O cientista político Alexandre Barros, da Early Worning, também entende que pode demorar. De 
conteúdo polêmico, a reforma da CLT está entre aqueles temas capaz de produzir um desgaste, 
que poderia marcar de maneira negativa qualquer governante. "O Fernando Henrique, por 
exemplo, ficou marcado para sempre pela emenda constitucional que permitiu sua reeleição."  
 
Conhecedor como poucos brasileiros dos humores do investidor estrangeiro, Barros coloca outra 
cunha na discussão. "Pode acontecer de a mudança da legislação trabalhista ter como parâmetro 
o advento da Alca". Pelo cronograma oficial, a Área de Livre Comércio das Américas, com 34 
países, exceto Cuba, começaria a ser implantada em janeiro de 2005. Por isso, a questão da 
competitividade das empresas e relações com seus empregados viveria um outro momento, no 
contexto internacional.  
 
Propostas  
 
Ainda não está claro no Congresso quais as propostas que o Palácio do Planalto patrocinará. Mas a 
retórica vigente dentro do CDES, coordenado pelo ministro Tarso Genro, e da liderança da base 
parlamentar do governo é de que conquistas clássicas dos trabalhadores precisam ser protegidas. 
Neste elenco de benefícios vistos como intocáveis estão férias, décimo-terceiro salário, fundo de 
garantia e aposentadoria, que estão no artigo 7 da Constituição Federal, promulgada em 1988.  
 
Até agora, os nomes escolhidos para tocar o tema na Casa não deixam dúvidas quanto à 
veracidade desse rumo. Na Câmara, por exemplo, o presidente da comissão especial que estudará 
o assunto é o deputado Vicente Paulo da Silva (PT-SP), o Vicentinho, ex-presidente da Central 
Única dos Trabalhadores. "Num País que tem a presença de trabalho escravo comprovado, não há 
como o Congresso aceitar a retirada de direitos como esses", crava Paim.  
 



Existem algumas pistas sobre o que média do Congresso aceitaria aprovar, na opinião dos líderes 
do governo. Entre as propostas, aparecem a desoneração total da folha sobre a Previdência, 
reconhecimento das centrais sindicais, contribuição sindical decidida por assembléia, além do fim 
da unicidade e do imposto sindical. "O fortalecimento da negociação precisa ser fortalecido", diz 
Paim. A nova base para que empregado e empregador possam dialogar viria pela organização 
livre das categorias em sindicatos, como a CUT gostaria.  
 
Gazeta Mercantil – 7/11/2003 


