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RESUMO

A flexibilização dos direitos dos trabalhadores é uma das características do 
governo neoliberal, que no Brasil torna-se a política dominante a partir da década de 
noventa. Esta dissertação busca demonstrar que este fenômeno não deve ser tomado 
como restrito ao período propriamente neoliberal e sim como inerente à forma 
capitalista de relações de produção. Procurando fazer uma análise histórica, que 
enfatize o caráter processual dessa questão, serão avaliadas as mudanças 
implementadas na CLT durante o governo militar.  

A precarização das relações de trabalho se torna evidente já nesse período, 
principalmente através da compressão salarial e da instituição do FGTS. Essa nova 
legislação trabalhista, respaldada por uma forte intervenção nos sindicatos, permitirá a 
intensificação da exploração do trabalhador, contribuindo para a aceleração da 
acumulação capitalista durante o período do “milagre” econômico brasileiro. O FGTS 
interfere na relação de trabalho elevando o índice de rotatividade no emprego ao 
suprimir na prática a legislação vigente de estabilidade no emprego após dez anos de 
trabalho. O fim do instituto da estabilidade decenal, que já vinha sendo buscado pelo 
setor empresarial antes do golpe de 1964, foi facilitado pelo regime militar através de 
mecanismos de supressão da dissidência aliados a campanhas destinadas a influenciar a 
opinião pública, colocando o FGTS como integrante da política social do governo. 
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ABSTRACT

 The flexibilization of labor laws is one of neoliberal government’s 
characteristics of, which in Brazil becomes dominant policy since the nineteen nineties. 
This thesis aims to demonstrate that this phenomenon must not be taken as restricted to 
the neoliberal times but as inherent to the capitalistic mode of production. Reaching to a 
historical analysis, that emphasizes the processual character of this relation, we will 
evaluate the changes implemented in the CLT (Consolidation of Labor Laws of Brazil) 
during the military government. 
 The precarization of work relations already becomes evident in this period, 
especially through wage compression and the institution of FGTS. This new labor law, 
supported by a strong intervention in the trade unions, will allow the intensification of 
workers exploitation, contributing to the acceleration of capitalistic accumulation during 
the period of the Brazilian economic “miracle”. The FGTS interferes in work relations 
rising the rate of job rotation by suppressing, in practical terms, the existent legislation 
of decennial stability. The termination of decennial stability, which was already being 
sought by the corporative sector since before the coup of 1964, was then eased by the 
military regime through mechanisms of disagreeability suppression allied to campaigns 
destined to influence public opinion, putting the FGTS as part of government social 
policy.
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EPÍGRAFE

“Somente no trabalho, quando põe os fins e os meios de sua 
realização, com um ato dirigido por ela mesma, com a posição 
teleológica, a consciência ultrapassa a simples adaptação ao 
ambiente” 

- G. Lukacs - Ontologia do Ser Social 

Poema sobre o trabalho

I.
E então ele trabalhava 
Mesmo sentindo a estranheza do seu ser 
Queria escrever em frases belas os pensamentos que passavam como imagens 
Que de imagens amorfas, como sombras, não podiam nem ser pintadas 
Serviam apenas para sentir e sofrer 
E então ele trabalhava. 
Não tinha palavras, sentia e sofria 
Queria pintar os sentimentos que em frases soltas dançavam 
Mas não os conseguia reter em imagens 
Serviam apenas para ouvir e estranhar 
E então ele trabalhava 
Não conseguia reter os sons e tocá-los 
Tocar para que todos escutassem. 
Para que serviam as danças solitárias? 
Estranhava
E então ele trabalhava. 

II.
Trêmulos, os sons iam saindo aos poucos e aos poucos se transformavam em ações 
Não sabia se serviam para escrever, pintar ou tocar 
E sua existência ia se tornando mais concreta, se transformava em objetos 
Estranhos objetos de passagem transmitindo os sentimentos solitários, 
Que se encontravam, e ao se encontrar se transformavam 
Não mais o pertenciam 
E então ele tornara a trabalhar. 
Transformado, o estranhamento não lhe pareceu tão só 
Sentia e sofria, mas não era tão só 
Ele se pôs novamente a trabalhar 
A angústia dos sentimentos solitários não mais o consumia 
Restava apenas aquela que, por sentir e sofrer, não se podia desvencilhar 
Apenas transformá-la em ações e objetos sutis 
E pôr-se novamente a trabalhar. 

- Maya D. Valeriano, 21/09/2008 
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Introdução: Precarização e direitos do trabalho 

 A dissertação de mestrado que se segue tem por objeto de estudo a legislação 

trabalhista no Brasil e as relações de trabalho por ela prescritas. A luta por direitos que 

tornem mais dignas as condições de vida dos trabalhadores faz parte da história da 

classe trabalhadora em suas mobilizações contra a barbárie potencial que contém o 

sistema capitalista. No século XX assistimos ao apogeu na conquista desses direitos, 

mas também a uma involução impressionantemente rápida nas últimas décadas e que se 

aprofundou nos anos 90. Serão privilegiados nesse debate os direitos individuais do 

trabalho, ainda que seja impossível não fazer menção à importância dos direitos 

coletivos contidos na legislação sindical, em cada conjuntura, para a conquista, 

manutenção ou perda daqueles direitos individuais. 

 A idéia de trabalhar com a reestruturação da legislação trabalhista partiu de um 

trabalho de graduação realizado na Universidade Federal Fluminense, na disciplina 

História Oral, cujo objetivo foi estudar a precarização das relações de trabalho a partir 

da ótica do próprio trabalhador. A categoria que optei por estudar, os estagiários, foi 

escolhida por considerar que o estágio encarna uma contradição cada vez mais 

observada na sociedade atual, que é o embate entre a necessidade de ampliação do 

mercado de trabalho e o problema que isso acarreta na sua informalização, 

flexibilização, etc. 

 Seguindo a problematização desse tema, em minha monografia desenvolvi um 

estudo sobre a política econômica da ditadura militar e a importância da legislação 

trabalhista para a emergência do chamado “milagre” econômico brasileiro. Deixando de 

lado a questão do estagiário, privilegiei uma análise que buscasse entender o processo 

histórico que desembocou na desregulamentação em larga escala dos direitos 
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trabalhistas. Agora na dissertação pretendo avançar na reflexão aberta por essas 

problemáticas, centrando o foco de análise na questão do fim da estabilidade no 

emprego, tendo por recorte privilegiado de estudo o período da ditadura militar. A 

questão do estágio como forma de trabalho instável será retomada em termos 

exploratórios.

 Cabe localizar inicialmente o debate sobre o trabalho na contemporaneidade. 

Caminhando no sentido dado pela reestruturação do capitalismo desde as últimas 

décadas do século XX, o desmonte dos direitos do trabalho é uma realidade presente 

mundialmente. O cerco do capital pressiona cada vez maior contingente da população 

ao aviltamento de suas condições de trabalho e vida. O estrangulamento da classe 

trabalhadora decorre da mundialização do capital1, onde a competitividade inaugurada 

pela liberalização dos mercados origina formas cada vez mais intensivas de exploração 

em busca do aumento da produtividade. Essa concorrência destrutiva é dissimulada pela 

ideologia de uma “sociedade globalizante”, escamoteando o quão excludente esta 

realmente tem se tornado. 

A desigualdade é e sempre foi estrutural no capitalismo e a própria divisão 

funcional do trabalho nesse sistema se mostra indissociável de uma estrutura 

hierárquica. A dominação do trabalho pelo capital é imprescindível, sendo essa a 

contradição maior do sistema; apesar da necessidade de subjugar o trabalho, a 

dependência em relação a ele nunca permitirá que este seja totalmente dissolvido.2 Ao 

contrário das teses que defendem o “fim do trabalho”, a centralidade do trabalho para a 

sociedade não pode ser ignorada3.

1 CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. SP: Editora Xamã, 1996. 
2 MÉSZÁROS, István. O Século XXI – Socialismo ou Barbárie?. SP: Boitempo, 2003. 
3 Sobre a centralidade ontológica do trabalho para o ser social ver: LUKÁCS, Georg. “Il Lavoro”. In: 
Ontologia Dell’Essere Sociale Vol. 2. Roma: Riuniti, 1981. 
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A metamorfose por que passa a classe trabalhadora hoje é consequência mesmo 

do quadro de transformações na forma de organização do capital, que avança seu 

domínio sobre as relações humanas, fragmentando o mundo do trabalho.  Novas 

relações de trabalho vão sendo criadas de maneira a intensificar a produtividade, 

exigindo cada vez mais dos trabalhadores, que por sua vez recebem cada vez menos em 

troca. Apesar dessa nova heterogeneidade da classe trabalhadora não se pode pensar na 

sua extinção dentro do modo de produção capitalista. A fragmentação apenas exige que 

se amplie o conceito de trabalho e classe trabalhadora, para não incorrer numa análise 

superficial. Apesar da aparente dissolução da classe trabalhadora, devido ao crescente 

desmantelamento do padrão fordista/taylorista (centralizado) do processo produtivo, a 

essência da classe trabalhadora, enquanto a classe-que-vive-do-trabalho se mantém uma 

realidade4.

No plano político, a precarização das relações de trabalho se intensificou através 

da agenda neoliberal, em que o Estado se desfaz de todo ônus social. Atribuindo os 

problemas econômicos à excessiva intervenção governamental, o desmonte do Estado 

de bem-estar social se opera através de medidas como a redução dos impostos, da 

burocracia estatal e a liberação do capital (para que ele possa se multiplicar e extrapolar 

os limites nacionais) para assim impulsionar a expansão econômica. O Estado 

neoliberal não é exatamente um Estado mínimo nos moldes do liberalismo clássico, mas 

sim um Estado que vai se minimizar apenas nos aspectos sociais, não deixando de 

prover privilégios à classe dominante, aprofundando a desigualdade social. Pode-se até 

pensar que a retirada do Estado em aspectos sociais seja uma nova forma de intervir na 

sociedade: 

4 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho. SP: 
Boitempo, 2002. 
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“No caso do mercado de trabalho, consideramos que a 
abstenção da lei também é uma forma de intervenção estatal, que 
deixa aos ‘atores’ a função de encontrar seu ponto de ‘equilíbrio’. Ao 
eliminar ou reduzir os obstáculos legais às possibilidades de o capital 
explorar a sua força de trabalho, o Estado beneficia o lado mais forte 
dessa relação assimétrica, permitindo ao capital estruturar os termos 
da relação de trabalho em condições que lhe são favoráveis”5

Os imperativos neoliberais têm como novo paradigma de desenvolvimento uma 

acumulação flexível, descentralizando o processo de produção. Nesse contexto é 

importante avaliar que historicamente o setor industrial foi o que maiores conquistas no 

campo dos direitos do trabalho alcançou, logo a sua desestruturação tem consequências 

significativas para toda a classe trabalhadora, com uma perda generalizada desses 

direitos. Pensando o Estado como um agente do capitalismo, a mudança na correlação 

de força dentro da sociedade é acompanhada de uma reestruturação do funcionamento 

estatal. A perda dos direitos do trabalho se insere dentro de um contexto mais amplo de 

desmonte da maior parte de assistência social provida pelo governo, fazendo com que a 

mudança na qualidade de vida seja monumental. A subjugação dos trabalhadores ao 

capital se torna ainda mais intensa, estendendo-se para além do espaço de trabalho. 

Saúde, educação, habitação, sistema de transporte... tudo vai se tornando precário. 

No tocante aos direitos do trabalho, os defensores da flexibilização alegam que o 

rigor da CLT e da justiça do trabalho acaba estimulando a informalidade e deixando os 

trabalhadores à margem da proteção estatal. Introduzem assim uma distinção entre 

flexibilização e desregulamentação. A flexibilização, mediada pelo Estado, 

supostamente livraria os trabalhadores do “moinho satânico” dos mercados auto-

regulados; uma adaptação da legislação às novas necessidades - principalmente a 

necessidade de abertura de novas frentes de trabalho.6 Entretanto, o desemprego da 

5 GALVÃO, Andréia. Neoliberalismo e Reforma Trabalhista no Brasil. RJ: Revan, FAPESP, 2007. (p.40) 
6  BRANT, Izabella Marinho. Flexibilização das Normas de Proteção ao Trabalho.
(http://www.juspodivm.com.br/artigos/artigos_cat_12.html) (10/01/2005). 
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sociedade capitalista é estrutural e a flexibilização não tem indicado qualquer 

capacidade de resolução desse problema: “A flexibilização não é uma solução para os 

índices de desemprego. Ao contrário, é uma imposição à força de trabalho para que 

sejam aceitos trabalhos reais mais baixos e em piores condições.”7  A retirada dos 

direitos tende ao aumento da desigualdade uma vez que transfere a renda dos 

trabalhadores para as grandes empresas e esse lucro de forma alguma é repassado. 

 A precarização das relações de trabalho no Brasil e o conseqüente desmonte dos 

direitos dos trabalhadores como conseqüência da política neoliberal levada adiante pelo 

Estado brasileiro está em conformidade com uma agenda política global de rechaço à 

classe trabalhadora. Aqui o grande impulso foi dado por Fernando Henrique Cardoso, 

ainda enquanto ministro da Fazenda e principalmente durante seu mandato presidencial. 

As reformas exigidas pelo FMI e por ele implementadas tiveram como conseqüência “o 

fim da soberania na política social”8. Entretanto, não obstante o Estado brasileiro se 

tornar neoliberal na década de noventa, esse processo vem se delineando há mais tempo 

e medidas tendentes à flexibilização dos direitos conquistados pelos trabalhadores ao 

longo da primeira metade do século XX ocorreram já no período da ditadura militar. 

Um grande suporte interno para a superação da crise de lucratividade observada no 

período pré-64, foi a retirada dos direitos trabalhistas com uma política de arrocho 

salarial, a criação do FGTS e do INPS, e a valorização de um “novo” sindicato. A 

ditadura teve na elevação da taxa de exploração do trabalhador a sua principal fonte 

interna de recursos.9

 Neste sentido um dos principais objetivos do presente trabalho é deixar claro que 

o processo de precarização das relações de trabalho é correlato ao desenvolvimento do 

7  VASAPOLLO, Luciano. Por Uma Política de Classe: uma interpretação marxista do mundo 
globalizado. SP: Expressão Popular, 2007. (p.92) 
8 CHOSSUDOVSKY, Michel. A Globalização da Pobreza: Impactos das reformas do FMI e do Banco 
Mundial. SP: Moderna, 1999. (p. 178) 
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capitalismo. O problema da precarização não é atributo exclusivo do neoliberalismo 

(muito menos se encerra nos anos 90), está inserido na lógica do capitalismo e no Brasil 

a ditadura é uma etapa fundamental. É neste período que com mão de ferro o Estado 

brasileiro será reestruturado de forma a favorecer a aceleração do desenvolvimento 

capitalista, a despeito da qualidade de vida da população. 

 O primeiro capítulo da dissertação compreende estudos teóricos que ajudem a 

entender a questão da flexibilização dos direitos trabalhistas. Introduziremos esse 

contexto com uma avaliação sobre o caráter imperialista do capitalismo contemporâneo, 

para entender a inserção do Brasil em um sistema mundial que se desenvolve de 

maneira desigual e combinada. A nova morfologia das relações de trabalho é analisada 

para compreender de que forma isso é conseqüência de uma nova organização do 

capital. Para isso faz-se necessário uma discussão teórica sobre a relação entre direito e 

Estado, dentro dos marcos do marxismo. Por fim uma discussão acerca da relação entre 

luta por direitos, cidadania e classe social. 

 Para entender como essa relação se opera dentro do Brasil, introduziremos o 

segundo capítulo com um balanço sobre o caráter da CLT, visto que este sistema legal é 

mantido pela ditadura. Passando ao contexto da ditadura militar no Brasil, será avaliado 

o papel do Estado brasileiro no processo de industrialização e acumulação 

monopolística de capital, e a utilização da legislação trabalhista para beneficiamento do 

grande capital. Para isso estudaremos as leis trabalhistas implementadas durante o 

governo militar, privilegiando o estudo sobre a política salarial e a instituição do FGTS 

e o caráter intrinsecamente financeiro que constitui essa legislação social, configurando 

sua relação com o chamado “milagre” econômico brasileiro. 

9 MENDONÇA, Sônia. Estado e Economia no Brasil: Opções de Desenvolvimento. RJ: Graal, 1986. 



7

 A estabilidade será o foco do terceiro capítulo, estudando de que forma o fim 

deste regime altera a correlação de forças entre capital e trabalho, contribuindo para o 

avanço do projeto de concentração de capital. Será analisada a construção do consenso 

sobre o fim da estabilidade desde antes do golpe de 1964 e sobre os benefícios sociais 

da nova lei de Fundo de Garantia. Para isso serão analisados os artigos publicados em 

jornais de larga circulação por Roberto de Oliveira Campos, principal estrategista 

econômico do governo Castelo Branco, e criador da lei do FGTS que suprime a 

estabilidade. 

 Por fim, nas considerações finais do trabalho, retornaremos ao presente, fazendo 

um breve estudo de caso dos estagiários, entendidos enquanto uma das varias formas 

instáveis de trabalho na atualidade. O estágio é considerado uma etapa do processo de 

formação profissional, uma qualificação que facilita o ingresso no mercado de trabalho. 

Apesar desta percepção, cada vez mais os estagiários passam a assumir todos os deveres 

comuns aos profissionais contratados, mas sem compartilhar de seus direitos. Pode-se 

até afirmar que o estágio curricular tem se tornado uma forma legal de contratação de 

mão-de-obra barata sem quaisquer vínculos empregatícios. Esse momento final da 

dissertação cumpre também o papel de retomar o fio da meada de uma proposta maior 

de pesquisa, apontando aqui possibilidades de desenvolvimento futuro dos estudos.
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Capítulo I – Ponderações Teóricas

1.1 Precarização e a nova escalada imperialista  

O retrocesso no campo dos direitos trabalhistas a que temos assistido há algumas 

décadas se insere num contexto amplo de reorganização do sistema capitalista que se 

opera em escala mundial. No Brasil, esse contexto se apresenta de forma bastante clara 

a partir da década de noventa e o advento de governos neoliberais. Ainda assim, 

procuraremos elucidar nessa dissertação como esse processo vem se delineando há mais 

tempo, desde a reestruturação do Estado a partir do golpe de 1964, objetivando a 

completa atrelagem da política econômica aos ditames internacionais. 

 Para tanto, primeiramente faremos uma breve avaliação acerca da conjuntura 

internacional de reorganização sócio-econômica, que se desenvolve a partir da crise 

estrutural iniciada ao final da década de 1960. Essa nova escalada imperialista do 

capital, em seu desenvolvimento desigual e combinado, impõe aos Estados menos 

favorecidos da divisão internacional do trabalho a conformação e adequação a uma nova 

lógica de acumulação capitalista. Estes Estados, que mal haviam conhecido os efeitos 

dos “anos de ouro” do capitalismo no pós-guerra, tendo apenas ensaiado políticas de 

bem-estar social, serão os primeiros a retomar o avanço do jugo do capital sobre o 

trabalho.

 Uma das qualidades distintivas fundamentais do sistema capitalista é seu 

impulso imperialista, em um movimento de expansão em busca de realização do próprio 

capital. Essa característica historicamente se deu de diversas formas, num processo 

contínuo de adaptação às crises de acumulação, levando o sistema capitalista a 

atravessar diferentes fases no seu desenvolvimento. A maneira de realização do capital 
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vai se transformando, mas a essência é a mesma – o seu processo de reprodução 

ampliada. 

 O imperialismo é um fenômeno muito discutido no campo do marxismo e 

análises divergentes surgiram quanto ao seu caráter. Dois princípios, no entanto, 

norteiam todas essas teorias. O primeiro seria o seu potencial violento em nível 

internacional. O segundo é que assinala o fato de ser esta uma forma do sistema 

capitalista de tentar solucionar as suas próprias contradições. A partir desses dois pontos 

em comum, irão surgir variadas correntes na literatura clássica - Hobson (que não era 

marxista) Bukharin, Luxemburgo, Kautsky, Hilferding e Lênin. A seguir analisaremos 

de forma sucinta as proposições de Lênin, por ter se tornado a teoria mais influente 

sobre o imperialismo e por considerarmos fundamental para o entendimento do 

imperialismo hoje. 

 Lênin voltou-se para a explicação do capitalismo monopolista a partir dos 

desenvolvimentos que desembocaram na primeira guerra mundial. Deste estudo, 

originou-se o seu livro de maior divulgação: “O imperialismo: fase superior do 

capitalismo”. A nova fase do desenvolvimento das forças produtivas remetia ao fim do 

capitalismo concorrencial e a emergência do capitalismo monopolista, levando ao 

extremo as possibilidades de concentração do capital. A submissão de todo o mundo ao 

sistema capitalista, sob o controle de algumas poucas potências poderosas, e a 

exportação de capital (em detrimento da exportação de mercadorias) são as novidades 

desse desenvolvimento. 

Em sua análise do imperialismo, Lênin, partindo da premissa de que ele “é, pela 

sua essência, o capitalismo monopolista”10, enfatiza o papel central do crédito para essa 

acumulação. Visava, neste sentido, combater as teorias de subconsumo, defendendo a 

10 LÊNIN. O Imperialismo, fase superior do capitalismo. Lisboa: Ed. Avante!, 1975. (p.143) 
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teoria da acumulação do capital como proposto por Marx. O capitalismo 

necessariamente caminha no sentido de uma crise de lucratividade, como conseqüência 

da intensa concorrência. Devido a essa concorrência, o capitalista busca cada vez mais o 

investimento em tecnologia, para aumentar a mais-valia relativa. Quanto maior o 

investimento, maior a demora na quitação do seu financiamento – o princípio da baixa 

lucratividade está na competição. 

O crédito torna-se central nesse contexto, visto que o investimento é cada vez 

mais alto. A fusão do capital bancário com o industrial, gerando o capital financeiro, é 

uma decorrência intrínseca do processo, permitindo o alto nível de investimento em 

tecnologia. Essa contradição inerente ao capitalismo é, no entanto, apontada por Lênin 

como um dos fatores geradores do monopólio, uma vez que geralmente são os maiores 

capitalistas que sobrevivem às crises de lucratividade. 

 Outra face da concentração monopolista, central na sua análise do “lugar do 

imperialismo na história”, é a concentração da produção na forma de trustes e cartéis. 

Isso se deve, em parte, à própria concentração do capital em bancos que acabam por 

restringir a liberdade de movimento dos capitalistas que dependem desse crédito. 

Dentro desses grupos de monopólios capitalistas - e a partir desses, de cada país - o 

mundo é partilhado, em busca de matérias primas e mercados e do poder ao qual o 

monopólio destes remete. 

 Mas é dentro desse desenvolvimento que Lênin percebe o potencial libertador do 

imperialismo, uma vez que introduz uma nova possibilidade de luta pelo socialismo. Na 

medida em que o capitalismo se concentrou ao extremo - tanto a produção na forma de 

trustes, quanto o capital sob o sistema bancário - tornou tanto mais fácil a conversão de 

tudo isso ao controle do proletariado. Uma vez socializada a produção, faltava socializar 

a apropriação desta. O imperialismo tem nessa ótica um lugar específico no 
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desenvolvimento histórico: prepara as bases materiais para uma potencial revolução 

internacional. 

 Como afirma Lênin, “as manifestações exteriores do imperialismo evoluem 

obrigatoriamente com o tempo, enquanto a sua essência permanece praticamente 

imutável.”11 Nesse sentido, entendemos que as manifestações do imperialismo hoje não 

trazem uma nova forma de organização da sociedade, mas estão inseridas no 

desenvolvimento contínuo e contraditório do capitalismo. Em sua mais recente etapa, a 

financeirização do capital toma ritmo crescente e o que antes fora analisado por Lênin 

como uma luta competitiva entre nações capitalistas pelo monopólio do mercado 

mundial a partir do final da segunda guerra mundial, vai se transformando 

crescentemente numa dominação monopolista de uma só potência, os EUA, sobre todo 

o mundo12.

 O capital portador de juros, analisado por Marx no terceiro livro do Capital13,

retoma seu lugar de hegemonia no capitalismo a partir da liberalização dos mercados 

financeiros ao final da década de 1970. Este capital financeiro, que se forma a partir da 

fusão do capital industrial e do capital monetário, possibilita uma nova forma de 

maximização da acumulação através de investimentos institucionalizados que 

manipulam uma nova grandeza de valor – o valor acionário14.

 Em sua análise acerca dos novos contornos do desenvolvimento capitalista, João 

Bernardo defende a tese que a relação entre o Estado Restrito - entendido como as 

instituições que compõem o governo - e o Estado Amplo - entendido como as empresas 

capitalistas - não é um caminho de mão única, sendo o poder alternado entre eles ao 

longo da história. Segundo ele, inicialmente as empresas delegaram ao Estado Restrito a 

11 LÊNIN. Op. Cit. (p.14) 
12 MÉSZÁROS, István. O Século XXI – Socialismo ou Barbárie?. SP: Boitempo, 2003. 
13 Cf: MARX, Karl. “Cap. XXI: O Capital Portador de Juros”. In:  O Capital , Livro III. SP: Nova 
Cultural, 1986.
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função de órgão central do capitalismo, com o objetivo de reorientar politicamente a 

sociedade para criar bases para a reorientação econômica. Na medida em que esta 

reorientação econômica permite uma mudança no equilíbrio de forças entre empresas e 

governos, este último perde espaço. Para ele isso se dá pela integração cada vez maior 

entre as empresas, dispensando a mediação do Estado Restrito para se relacionarem. 

Esse fenômeno explicaria ainda as privatizações que vão se tornando cada vez mais 

freqüentes: “o setor privado pode adquirir empresas e administrações que até aqui 

haviam sido públicas porque a função de coordenação política central do Estado Amplo 

é cada vez mais acentuada”15.

 Afirmando a importância que o capital transnacional tem atingido no plano do 

comércio mundial, sendo uma relação que não se dá entre nações, mas sim sobre elas, 

conclui a impraticabilidade política e econômica do desenvolvimento capitalista em 

âmbito nacional. “O meu objetivo é mostrar que a divisão em países, que nos 

habituamos a considerar como a forma natural de abordagem da economia mundial, 

deve hoje ser substituída pela divisão em companhias transnacionais”.16 Segundo ele, a 

“ilusão nacionalista” que leva setores da esquerda a contestar o imperialismo com 

bandeiras nacionalistas, não leva em consideração a impossibilidade de 

desenvolvimento em situação de isolamento nacional. 

No entanto, tal ênfase parece não levar em conta que, ainda que atualmente a 

hegemonia dessa relação esteja com as empresas, essas não podem prescindir dos 

Estados nacionais, uma vez que estes desempenham um papel de grande importância, 

intervindo para (des)regulamentar os sistemas financeiros. Dessa forma, atuam como 

fomentadores desse processo de produção de capital, representantes de um grupo 

14 CHESNAIS, Fraçois (orgs.) A Finança Mundializada. SP: Boitempo Editorial, 2005. 
15 BERNARDO, João. Transnacionalisação do Capital e Fragmentação dos Trabalhadores: ainda há lugar 
para os sindicatos? SP: Boitempo, 2000. (p.18) 
16 Idem, ibidem. (p.41) 
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econômico com interesses específicos que se fazem passar por nacionais, apesar de toda 

a tentativa neoliberal de mostrar o Estado como dissociado das relações de mercado.  

Mostra-se a face política desse processo. “O objetivo do neoliberalismo (...) era 

recolocar o poder e a riqueza tão plenamente quanto possível nas mãos da fração 

superior das classes capitalistas e das instituições onde se concentra sua capacidade de 

ação”.17

 Seguindo essa imagem de alternância no poder entre o Estado Amplo e o Estado 

Restrito18, podemos avaliar a emergência do neoliberalismo com toda força nas últimas 

décadas do século XX. Ainda que o imperialismo em sua forma atual ganhe contornos 

mais nítidos a partir do advento do neoliberalismo, esse processo de financeirização do 

capital já apresenta seu embrião após a segunda guerra mundial e a expansão do capital 

estadunidense para fora de suas fronteiras nacionais.  

 O neoliberalismo é sim uma das características do “novo” imperialismo, mas é 

apenas a sua face política-ideológica, que só pode ganhar espaço quando esse capital 

financeiro abre o caminho. As mudanças no desenvolvimento do capitalismo mundial 

preparam terreno para que essa face política pudesse emergir e assim dar continuidade a 

esse processo. O neoliberalismo enquanto projeto político hegemônico só foi possível 

pela hegemonia do setor que representa. Ele decorre do processo de produção e 

reprodução ampliada do capital e passa a viabilizar sua reestruturação ainda mais. 

 A nova fase de organização do capital muda o padrão fundamental de extração 

da mais-valia, não mais centrado em grandes plantas industriais, o que pode ser visto 

também como uma estratégia patronal de fragmentação dos trabalhadores e 

conseqüentemente de suas formas de luta social. A necessidade de alteração da gestão 

17 CHESNAIS, Fraçois (orgs.) Op. cit. (p.56-57) 
18 Cabe lembrar que este conceito de “Estado Amplo” não remete ao conceito gramsciano, é apenas uma 
separação entre as esferas de atuação da classe dominante – econômica e política propriamente ditas – 
como acima explicitado. 
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da força de trabalho leva a novas formas de contratação, mesmo porque a planta 

produtiva não é mais fundamental para a gestão do capital portador de juros. A cada 

reestruturação do processo de reprodução ampliada do capital, novas tecnologias são 

criadas para retirar as diferenças de produtividade existente entre os trabalhadores, 

nivelando o tempo de produção para o tempo ótimo e expropriando o trabalhador do 

saber da produção, minando dessa forma sua capacidade de resistência. Novamente o 

Estado atua de maneira decisiva, agora desregulamentando os direitos trabalhistas. 

 Essa necessidade de exploração do sistema se aprofunda cada vez mais; as 

relações econômico-sociais estão se flexibilizando de modo a permitir a dominação sem 

precedentes da classe trabalhadora. Como ressalta Meszáros, “o final da ascensão 

histórica do capital também trouxe consigo uma equalização para baixo da taxa 

diferencial de exploração.”19 Se o imperialismo pode ser visto também, a partir de suas 

resultantes, como uma forma de extração de mais-valia, isto é, extração de 

sobretrabalho, entender as novas formas de contratação da força de trabalho, e como se 

deu esse processo torna-se uma questão fundamental. Nisso se enquadra não apenas a 

contratação formal, mas todas as formas de subcontratação, o trabalho informal e a 

crescente massa de trabalhadores desempregados que a nosso ver não se encontram fora 

dessa lógica. 

 Para entender como esse processo se desenvolve dentro do Brasil considero 

importante retroceder ao período de vigência da ditadura militar, quando o Estado foi 

completamente reestruturado a mão de ferro. Ainda que este não seja um marco da 

origem da acumulação monopolista no Brasil, nem mesmo da subordinação ao capital 

internacional, neste período estas características do desenvolvimento capitalista 

brasileiro irão aprofundar-se numa dimensão colossal. 

19 Mészáros, István. Op. cit (p.27) 
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 Este recorte é ainda interessante porque ocorre antes do novo boom imperialista, 

habitualmente visto como datando a partir de 1973, e dura até o momento em que 

políticas neoliberais já vinham sendo levadas a cabo pelos governos Tatcher e Reagan. 

Porém, já a década de sessenta assiste ao começo da desaceleração da lucratividade do 

padrão fordista de produção, sendo também um período de acumulação financeira, 

entendida por Chesnais como: 

“a centralização em instituições especializadas de lucros industriais 
não reinvestidos e de rendas não consumidas, que tem por encargo 
valorizá-los sob a forma de aplicação em ativos financeiros – divisas, 
obrigações e ações – mantendo-os fora da produção de bens e 
serviços.  (...) subproduto da acumulação industrial do período da 
‘idade de ouro’”20

 Lançar-nos-emos ao desafio, portanto, de pensar o regime militar sob essa ótica, 

uma vez que ainda que marginalizados, os países ditos de ‘terceiro mundo’ não podem 

ser entendidos como estando fora desse processo. Antes, porém, em se tratando de 

enfocar os caminhos de expropriação/exploração dos trabalhadores que se constroem 

pela via da regulamentação/desregulamentação de direitos, cabe problematizar a questão 

da lei. 

1.2 Estado e direito no marxismo 

 Como nesta análise partimos das transformações na forma de contratação legal 

dos trabalhadores, cabe pensar se a reivindicação de direitos dentro do Estado capitalista 

ajuda ou não a construir uma subjetividade político-social, caminhando no sentido da 

superação do capitalismo. Para isso devemos considerar a relação entre Estado e direito 

dentro dos marcos teóricos do marxismo, uma vez que este busca entender o 

funcionamento da sociedade capitalista justamente para pensar sua superação. 

20 CHESNAIS. Op. cit. (p.37) 
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 Marx nunca escreveu um trabalho sistematizado acerca da questão do direito na 

sociedade. Pode-se, no entanto, inferir de seus estudos uma evolução no seu pensamento 

sobre o direito enquanto forma de dominação de classe. Já é notória a existência de 

diferenças entre os textos de juventude e os de maturidade de Marx, ainda que não seja 

uma ruptura e sim um desenvolvimento do pensamento. Assim, a questão do direito vai 

tomando um caráter mais concreto, na mesma medida em que sua análise passa de uma 

crítica transcendente ainda remanescente de sua juventude hegeliana-idealista, para uma 

crítica imanente embasada na realidade concreta. 

 Nos textos de juventude - uma crítica prioritariamente filosófica da sociedade - a 

preocupação central com a alienação da classe trabalhadora o leva a entender o direito 

enquanto instrumento dessa alienação. O sujeito jurídico abstrato como defendido pelo 

jusnaturalismo, formalmente igual em seus direitos e deveres na sociedade, não passava 

de uma mistificação, uma vez que a realidade concreta era diametralmente oposta, 

desigual por excelência. O direito é visto como parte integrante da ideologia dominante, 

garantindo dessa forma a desigualdade e a sua permanência no poder. Criticando o 

surgimento do Estado moderno alemão, que se revolucionou apenas parcialmente, Marx 

deixa claro o papel do direito nesse processo: 

“Nenhuma classe da sociedade burguesa pode desempenhar este 
papel sem provocar um momento de entusiasmo em si e na massa, 
momento durante o qual confraterniza e se funde com a sociedade em 
geral, com ela se confunde e é sentida e reconhecida como seu 
representante geral, que suas pretensões e direitos são, na verdade, os 
direitos e as pretensões da própria sociedade, que esta classe é 
realmente o cérebro e o coração da sociedade. Somente em nome dos 
direitos gerais da sociedade pode uma classe reivindicar para si a 
dominação geral.”21

21 MARX, Karl. Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. (p.121-122) (grifos meus) 
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De instrumento de ideologia o direito vai passando a ser criticado cada vez mais 

como um instrumento de dominação coercitiva, constrangendo os indivíduos à 

submissão material, principalmente através da proteção da propriedade privada.

“Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as 
forças produtivas materiais da sociedade se chocam com as relações 
de produção existentes, ou, o que não é senão a sua expressão 
jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais se 
desenvolveram até ali.”22

Enquanto entendido como forma de alienação, o direito é tomado em sua 

dimensão constitutiva da subjetividade aprisionada à ordem do capital, mas quando 

entendido como dominação de classe, a crítica do direito passa a ser a crítica do corpo 

jurídico de uma sociedade, tratando-os como “um conjunto de mandamentos 

sancionados pelo Estado”.23 Dimensões não necessariamente excludentes da abordagem 

marxiana. 

Nos pensamentos da maturidade de Engels, a discussão sobre o direito retorna à 

pauta, exemplificado pelo comportamento do jurista. Este, por enxergar apenas a 

influência da lei na sociedade pensa que esta a rege, esquecendo-se que a lei se erige 

sobre uma base econômica, o que não significa que, além de refletir, a lei também passa 

a modificar tal base econômica. 

“O reflexo das relações econômicas, sob a forma de 
princípios jurídicos, leva também, necessariamente, a uma inversão: 
opera-se sem que os que o elaboram tenham consciência disso; o 
jurista acredita manejar normas estabelecidas a priori, sem se dar 
conta que essas normas nada mais são que simples reflexos 
econômicos: vê assim as coisas sob uma forma invertida. Enquanto 
não a percebemos, essa inversão constitui o que chamamos 
concepção ideológica e repercute sobre a base econômica, podendo 
mesmo modificá-la dentro de certos limites.”24

22 Marx, Karl. “Contribuição à Crítica da Economia Política”. In: In: MARX, K e ENGELS, F. Obras 
Escolhidas. Vol. 1. SP: Ed Alfa-Omega. (p. 301) (grifos meus) 
23 BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. RJ: Jorge Zahar Editor, 2001 (p. 109) 
24 ENGELS, Friedrich. “Carta de Engels a Schmidt, Londres, 27 de outubro de 1890”. In: MARX, K e 
ENGELS, F. Obras Escolhidas Vol. 3. SP: Ed Alfa-Omega. (p.290) 
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Aparece nessas cartas escritas já após a morte de Marx, uma maior ênfase na 

determinação “em última instância”, afirmando a importância dos fatores subjetivos, 

ainda que sempre vinculados à presença do condicionamento econômico. Mas, não 

obstante afirmar a existência de um efeito de retroação do direito sobre a economia, essa 

nunca é vista como tendo a mesma potencialidade da ação da economia sobre o direito. 

Dentro do campo do marxismo, ainda que partilhem da mesma concepção geral 

do Estado, diferenças irão surgir no entendimento deste. A concepção materialista da 

história muitas vezes é simplificada, incorrendo em análises deterministas em que o 

Estado aparece como um objeto, um mero artefato institucional, desvinculado das 

relações sociais que nele se envolvem. Nas citadas cartas de Engels já havia a 

advertência para os perigos da vulgarização de um pensamento no momento de sua 

difusão. Atenta dessa forma para o abuso da determinação do material, afirmando que o 

materialismo deve ser um guia para formulação de hipóteses para com isso desenvolver 

a análise concreta e não uma alavanca destinada a erguer construções. O próprio Marx, 

em um repúdio aos “marxistas” franceses afirma “tudo o que sei é que não sou 

marxista”25.

A seguir analisaremos dois pensadores marxistas que em muito contribuíram 

para a crítica da vulgata marxista. Escrevendo em conjunturas históricas distintas e por 

isso mesmo com diferentes problemas motivando suas análises, Antonio Gramsci e 

Edward Thompson contribuíram para o entendimento da relação Estado e sociedade 

diante da complexidade das relações sociais no século XX. Enquanto na parcela de suas 

reflexões que aqui nos interessam mais de perto, a questão central em Gramsci será o 

conceito de Estado, Thompson se volta mais para o entendimento do conceito de classes 

25 MARX, K. e ENGELS, F. Op. Cit. (p. 283) 
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sociais; assim, com diferentes focos de análises ambos contribuem para o entendimento 

da dominação de classe na sociedade capitalista. 

 O conceito de Estado desenvolvido por Antônio Gramsci o explica enquanto 

uma totalidade ampliada. É preciso ter em vista o caráter de classe do Estado e sua 

função de preservar a divisão social do trabalho através da coerção e da violência. Essa 

premissa já contida nas obras de Marx encontra renovação em Gramsci ao ampliar o 

escopo do Estado de aparelhos repressivos para todo um conjunto de mecanismos de 

difusão da sua ideologia, que sai do âmbito normalmente tratado como público e vai 

para o que costuma ser chamado de privado. 

 Pensando o Estado no século XX, Gramsci ressalta que para se exercer a 

dominação na sociedade não basta apenas a coerção formal; é preciso que haja um 

consenso, ainda que este se dê revestido de coerção (e vice-versa), para que essas 

práticas sejam internalizadas.  Como lembra Gramsci, na era da democracia 

representativa, o “número dos votos é apenas a manifestação terminal de um longo 

processo”26, refletindo a difusão de uma ideologia através da opinião pública. Essa 

opinião não pode ser simplesmente imposta, mas é trabalhada no interior da sociedade 

civil, através de mecanismos tais como a religião, a escola, os jornais entre muitos 

outros, incluindo-se aí os aparatos jurídicos. A produção de vontade faz parte da 

perpetuação de uma classe no poder, mantendo a aparência de escolhas livres e 

individuais. Através desses “aparelhos privados de hegemonia”, que correspondem à 

sociedade civil, a hegemonia/consenso ganha autonomia material ante o Estado.

 Um outro elemento essencial de perpetuação do domínio hegemônico de uma 

classe é seu aparato burocrático (civil e militar), que corresponde à sociedade política. 

Quando este se transforma em veículo para construção da hegemonia, liga os fatores de 

26 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, vol. 3. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. RJ: Civilização 
Brasileira, 2000. (p.82) 
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coesão a elementos não estatais, ocultando a intenção de dominação coercitiva de uma 

classe sobre toda a sociedade. Da mesma forma que a classe dominante atua dentro da 

sociedade civil para difusão de sua ideologia, enquanto se encontra dentro do Estado faz 

uso desse aparato burocrático para fortalecer-se dentro da sociedade civil. 

 Gramsci irá então pensar a questão do direito dentro do âmbito da disputa por 

hegemonia. Ainda que veja o direito como um dos instrumentos para adequação da 

sociedade e seus costumes ao modo de produção desejado pela classe dominante, sendo 

o “aspecto repressivo e negativo de toda atividade positiva de educação cívica 

desenvolvida pelo Estado”27, não existe, para Gramsci, um aparelho repressivo puro e 

simples. Gramsci atribui, dessa forma, um papel importante à lei – é o agente de 

racionalização do Estado, atua de forma punitiva para controlar a sociedade, mas faz 

parte da construção do consenso também. 

Apontando sempre para o caráter “educador” do Estado, mostra-se a face 

positivada da dominação (que se encontra não apenas no direito, mas também na escola, 

na religião e no exército) onde um determinado projeto de sociedade é defendido e 

difundido. Nesse sentido criminalizar aquilo que vai contra o modo de vida desejado 

pelo Estado faz parte da educação – se insere no campo da moralidade - assim se cria 

uma opinião pública favorável que legitime as ações desse Estado. A lei para Gramsci é 

dominação, mas tendo sempre um alcance moral, para a viabilidade de sua aplicação. 

Thompson também rejeita uma visão simplista do direito e da lei, que para ele 

não devem ser entendidos simplesmente como parte de uma esfera superestrutural, 

isolada da base sobre a qual ela age. A lei deve ser entendida no contexto das relações 

sociais, e não meramente como uma imposição externa, um instrumento de dominação 

de classe. Para entender a classe trabalhadora, objeto de seus estudos, Thompson parte 

27 Idem, ibidem. (p.28) 
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do conceito de experiência, insuflando novo vigor ao conceito de classe social. Para ele 

existe uma “situação de classe” que se dá na experiência comum dos trabalhadores, 

levando-os à luta unidos pela identidade de interesses (e contra interesses opostos) 

moldando dessa maneira a consciência e a própria formação da classe. A questão da 

determinação não está ausente de sua análise, uma vez que parte do materialismo 

histórico. “A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de 

produção em que os homens nasceram ou entraram involuntariamente.”28

No entanto, se a experiência aparece como determinada o mesmo não ocorre 

com a consciência – enquanto expressão cultural da classe, a consciência é mediada por 

diversas instâncias tornando essa relação muito mais complexa. Somente através de 

uma análise empírica se pode apreender a existência ou não da consciência de classe. A 

“determinação em última instância” ou autonomia relativa para ele é vista enquanto um 

avanço do marxismo, mas ainda insuficiente, pois permite ainda que se isole 

artificialmente as instâncias do social. Para ele existe uma simultaneidade das 

determinações. 

A perda (ou mudança entendida como perda) de direitos por parte dos 

trabalhadores faz parte da experiência comum que os levará à organização da luta 

decorrendo na tomada de consciência de classe. Nessa linha de pensamento, a lei não 

deve ser entendida como parte da esfera superestrutural, isolada da base sobre a qual ela 

age. Uma das visões correntes sobre o papel da lei e do direito na dominação de classe é 

que a classe dominante, enquanto exerce sua hegemonia, possui o monopólio da 

violência legítima. O direito do Estado nessa visão não encontra nenhum limite diante 

da ideologia do “pacto” em que ele se faz portador da vontade de todos. 

28 THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. Vol. 1. RJ: Paz e Terra, 1997. (p. 10) 
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Thompson discordava de um conceito de controle social a partir de uma visão de 

um Estado “objeto”, artefato institucional para defender os interesses da classe 

dominante. Ele não descarta a idéia de que a lei tenha uma função classista, apenas 

observa que as relações sociais são mais complexas, defendendo a existência de um 

espaço de conflito dentro da lei. 

A lei enquanto ideologia serve para a legitimação das práticas sociais. Nesse 

sentido ela certamente serve à dominação de classe. Mas enquanto existe um “domínio 

da lei”, ou seja, um Estado de direito, essa dominação encontra limitações de que seja 

arbitrária e injusta. É o que Thompson define como o paradoxo da lei: “Os oligarcas e 

grandes fidalgos só estavam satisfeitos em se submeter ao domínio da lei, porque essa 

lei era útil e oferecia à sua hegemonia a retórica da legitimidade”.29 A dominação é uma 

relação, é uma troca desigual, por isso depende de uma crença partilhada na autoridade. 

Se a lei é aplicada de forma visivelmente desigual, pode levar à contestação dessa 

autoridade. O domínio da lei distingue-se do poder arbitrário. Mas é claro que se deve 

ter cuidado para distinguir a existência da lei de sua efetiva aplicação. Muitas são as leis 

que existem somente no papel, servindo apenas à retórica de quem as criou. A justiça, 

como teatro, faz de si mesma legítima. 

1.3 Luta por direitos, cidadania e classe social. 

Em um trabalho que busca entender a luta por direitos de uma classe para si, é 

pertinente uma breve discussão acerca do conceito de cidadania e da relação entre 

cidadania e classe social. Se entendermos cidadania enquanto uma forma específica de 

pertencimento à sociedade, imbuída de direitos e deveres para com esta, seria possível 

falar em nome da superação da sociedade de classes e ao mesmo tempo em nome da 

29 THOMPSON, E. P. Op. cit. (p.361) 



23

cidadania? Faz-se necessário refletir - e agora voltamos à questão norteadora da 

discussão sobre Estado e direito no marxismo: seria possível reivindicar a superação da 

sociedade capitalista através da ampliação de direitos que são inteligíveis apenas dentro 

do seu contexto? 

Os conceitos de direito e cidadania enquanto relações sociais devem ser 

entendidos dentro do contexto histórico em que se inserem, isto é, enquanto fenômenos 

historicamente determinados. Pensar em cidadania atualmente remete a uma “cultura de 

direitos” própria do capitalismo, uma vez que é neste sistema que tais conceitos 

adquirem tal sofisticação que se autonomizam ante a realidade em que se moldaram. 

Ambos se abstraem da realidade concreta em que são criados, ganhando status de 

valores universais. 

Tanto o direito, na sua forma jurídica, quanto a cidadania são conceitos que 

antecedem em muito à sociedade burguesa, remontando à antiguidade. A Grécia Antiga 

inaugurou um novo sentido de comunidade política e de participação, a partir da 

mudança qualitativa na forma de organização das cidades-Estado. Um novo regime 

emerge com a pólis grega, onde a tomada de decisão política passa às mãos do conjunto 

de cidadão, o demos. A idéia de cidadania democrática, enquanto elemento de definição 

do ser social completo, já está presente. Mas, para entender cidadania e direitos no 

capitalismo maduro é tão desnecessário quanto infrutífero retroceder à origem de tais 

conceitos.

A forma de organização da sociedade passa por transformações significativas, e 

a essência mesmo da cidadania muda30. “O ponto de partida para estudar a cidadania é o 

modo de pertencimento e de participação dos indivíduos e das coletividades em uma 

formação social historicamente constituída, considerando seus vínculos com o modo 
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dominante de produção da vida social...” 31 . Uma diferença crucial distingue a 

concepção da cidadania antiga da moderna: a relação do cidadão com sua coletividade. 

Enquanto na antiguidade o sentido de identidade cívica é dado pela participação na 

comunidade (sendo a exclusão cívica, o ostracismo, a maior forma de punição); no 

mundo moderno, o indivíduo ganha centralidade na construção identitária do cidadão, 

se autonomizando da sociedade da qual participa. Diferentemente do zôon politikón

aristotélico - isto é, o ser social por excelência - dentro dos marcos do pensamento 

liberal o indivíduo antecede à organização social, no que eles chamavam de sociedade 

de natureza.  

A diferenciação entre duas formas de sociedade - a sociedade de natureza e a 

sociedade civil - é essencial para legitimar a noção liberal de Estado. Na sociedade de 

natureza os indivíduos são iguais, trazendo um problema crucial: sendo todos iguais, 

não há quem exerça a justiça de forma imparcial. Além disso, a realização dos direitos 

de um indivíduo tolheria necessariamente o direito do próximo. Essa forma de 

sociedade teria, portanto, um potencial violento muito alto, levando a um estado de 

barbárie. Esse problema só é contornado com a cessão dos direitos individuais para um 

soberano em troca de uma igualdade limitada: a igualdade jurídica. A violência 

existente na sociedade de natureza é agora restrita nas mãos desse soberano para que 

este garanta a manutenção da ordem e a segurança de todos. Na sociedade civil que se 

funda, as relações sociais são mediadas por um direito público regulado pelo Estado – 

assim a sociedade passaria a ser “civilizada”. 

No liberalismo clássico a defesa da igualdade de direitos está diretamente ligada 

à economia, esta deveria ser livre, garantida por um Estado mínimo cujo principal 

30 Vale lembrar que a cidadania na antiguidade somente foi possível pela existência de um enorme 
contingente de escravos; além do fato de que mesmo dentro da Grécia havia diferenças significativas 
entre as cidades-Estado acerca da cidadania. 
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objetivo seria a defesa da propriedade privada. Coincidindo com a consagração da 

ordem burguesa e a ascensão do capitalismo, os pensadores liberais buscavam legitimar 

o estabelecimento de um direito público de base moral. A partir desta visão 

contratualista da formação do Estado, onde os indivíduos iguais abrem mão de seus 

direitos individuais livremente em favor de uma sociedade controlada e pacificada por 

um soberano imparcial, naturaliza-se essa forma específica de governo. A noção de 

contrato social permite que se fundamente o Estado no consentimento e também o 

coloque acima da sociedade, como um juiz imparcial. A lei é vista como a expressão 

máxima da racionalidade humana, permitindo a sociabilidade através desse Estado 

“administrador”. 

Essa visão jusnaturalista de Estado e sociedade é criticada pelo marxismo, 

partindo não mais dos indivíduos para entender a sociedade, mas da coletividade. A 

sociabilidade no modelo marxista se funda na necessidade de relações de troca, ou seja, 

se funda essencialmente na relação material. No entanto essa sociabilidade não deixa de 

ser política, dada a desigualdade das relações sociais e a necessidade em se manter e 

justificar essas relações desiguais. Diante da nova divisão social de trabalho é necessária 

uma instância mediadora das relações de troca entre os “homens livres e iguais” da 

ordem capitalista. “O poder estatal empresta clareza e estabilidade à estrutura jurídica, 

mas ele não cria os seus pressupostos, os quais se enraízam nas condições materiais, isto 

é, nas relações de produção.”32 A forma jurídica normatiza a maneira de pertencimento 

e participação dentro deste novo modo de produção, delimitando os direitos e deveres 

que cabem ao cidadão – direitos e deveres estes que operam dentro do Estado. 

31 ABREU, Haroldo. Para Além dos Direitos: cidadania e hegemonia no mundo moderno. RJ: Ed. UFRJ, 
2008. (p.16) 
32 NAVES, Márcio. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. SP: Boitempo Editorial, 2000. 
(p.73) 
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A idéia de cidadania que conhecemos diz respeito à participação integral na 

sociedade, tendo acesso aos direitos de forma igualitária. Mas essa sociedade se 

organiza a partir da expropriação dos meios de produção e da defesa do direito à 

propriedade privada. O acesso igualitário aos direitos sociais não pode se sobrepor a 

essa estrutura, levando a uma igualdade meramente formal, abstrata visto que não 

corresponde à realidade desigualitária. A noção de cidadania dessa maneira torna-se 

extremamente individualista e, portanto, própria da sociedade capitalista/burguesa onde 

este indivíduo-cidadão encontra-se abstraído das relações sociais fundamentais, 

retirando da coletividade o fator de sua identificação: 

“O indivíduo assim agindo sente e apreende a sociedade por 
meio de suas interações imediatas, constituindo formas particulares 
de interação com outros indivíduos, que também agem conforme o 
lugar ocupado na divisão do trabalho e nas formas de intercâmbio da 
vida social. Sua existência social parece, então, depender 
exclusivamente de seu intercâmbio material e simbólico particular 
com os outros, e não mais da objetivação histórica e da inter-relação 
de todos os membros do ordenamento social, o qual, por sua vez, 
apresenta-se, crescentemente, como uma força cada vez, mais 
estranha aos indivíduos que lhe dão vida”.33

Essa visão forçosamente irá se contrapor a uma visão classista da sociedade e 

principalmente à busca de direitos coletivamente. A organização de uma classe pela 

defesa de seus direitos atenta contra a concepção de igualdade individual de matriz 

liberal. 

“A introdução da cidadania para a burguesia triunfante 
significava garantir a liberdade individual e, em particular, a 
'liberdade' do trabalhador como indivíduo, dono de si mesmo, pronto 
para ser livremente explorado. Essa era a questão mais importante e 
devia ser colocada acima e contra qualquer tentativa de união de 
classe.”34

33 ABREU, Haroldo. op cit. (p. 29) 
34 WELMOWICKI, José. O discurso da cidadania e a independência de classe. (p. 9)
(www.pstu.org.br/cont/fsm_discursocidadania.doc)
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Na discussão aqui objetivada, de avaliação do alcance da conquista da cidadania 

plena enquanto direitos sociais dentro de um estado capitalista, ressaltamos a 

desigualdade inerente a este sistema, tornando retórica a concepção liberal de cidadania. 

A cidadania para ser igualitária não pode se limitar à participação em uma forma de 

organização social desigual por excelência. 
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CAPÍTULO II - Política econômica do governo militar e legislação trabalhista 

2.1 O golpe de 1964: a manutenção do sistema legal

a) Para entender a CLT 

A manutenção da ordem legal herdada do regime anterior não é contraditória ao 

sistema que se implantou após o golpe de 1964, principalmente em relação à legislação 

trabalhista. A CLT, corpo jurídico que regulamenta minuciosamente as relações de 

trabalho no Brasil, não era por princípio pró-trabalhadores. Seu caráter é antes de 

mecanismos legais que possibilitem o controle dos trabalhadores e suas organizações 

via intervenção estatal. Apesar de seu escopo abrangente, na prática é um sistema 

altamente burocratizado e que ainda por cima foi aplicado de maneira muito irregular.  

John French desenvolve um interessante trabalho acerca do caráter da CLT, e 

uma vez que esta será a base sobre a qual o regime militar irá se relacionar com os 

trabalhadores vale ressaltar alguns aspectos por ele levantados. Segundo este autor, a 

análise sobre a CLT não pode ser feita de forma simplista, classificando esta como uma 

mera fachada ou, por outro lado, elevando-a à máxima conquista dos trabalhadores. Em 

seu livro, “Afogados em Leis”, o autor busca entender a complexidade da CLT e o 

significado desta para a mobilização e organização dos trabalhadores35.

De fato a CLT não foi resultado da atuação benevolente de Vargas – a ideologia 

da outorga 36  servia à necessidade do governo populista de incorporação dos 

trabalhadores nas suas bases de apoio. Tampouco era um sistema artificial, importado 

da Europa e incompatível com a realidade brasileira, como muitos empresários 

proclamaram na época de sua implementação. O formalismo bacharelesco da legislação 

35 FRENCH, John. Afogados em Leis: a CLT e a cultura política dos trabalhadores brasileiros. SP: Ed. 
Fundação Perseu Abramo, 2001. 
36 ver: GOMES, Ângela de Castro. A Invenção do Trabalhismo. RJ: Ed. FGV, 2005. 
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trabalhista brasileira não foi produto de juristas desligados da realidade social. Afirmar 

isso incorre no erro de se exteriorizar uma disfunção que era na verdade intencional. 

A CLT sistematizou a legislação social que vinha sendo implementada de forma 

intermitente desde o início do século XX, mas o fez de forma a criar uma máquina 

burocrática que incorporasse os trabalhadores ao Estado de maneira controlada. Um 

novo Estado emergente da revolução de 1930 “precisava contar com a aquiescência dos 

trabalhadores urbanos para manter seu poder, num momento de fortes dissensões entre 

as frações dominantes”37. Ainda mais, teve na legislação trabalhista uma possibilidade 

de crescimento da burocracia estatal, criando novos postos para os funcionários 

voltados a “administrar” o sistema. 

A legislação social então vigente era uma amálgama de direitos conquistados 

pelos trabalhadores com leis cerceadas de maiores benefícios concedidos á classe 

trabalhadora, em que pese a mão do empresariado que desde a década de dez passa a ter 

uma atuação mais significativa na elaboração de tais leis38 . A intencionalidade na 

construção de uma máquina burocrática pouco eficaz guarda relações com o fato da 

participação e importância do empresariado crescer no pós-trinta, e com isso sua 

interferência na elaboração da legislação social. Estes, se não conseguissem fazer valer 

seus interesses nos espaços públicos e privados, ignoravam por completo a lei nos locais 

de trabalho. Com a possibilidade de interpretar e manipular a legislação trabalhista ao 

seu gosto, o empresariado não era contrariado pelo governo. Inspeções escassas e 

corrompidas pela vista grossa dos superiores administrativos, tribunais superlotados e 

uma justiça morosa, aliam-se ao fato das juntas tripartites de conciliação e julgamento 

tenderem a “conciliar” para o lado do patronato. 

37 ANTUNES, Ricardo. “Construção e Desconstrução da legislação social no Brasil”. In: ANTUNES, 
Ricardo (orgs.) Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. SP: Boitempo, 2006. (p.501) 
38 CF: GOMES, Ângela Maria de Castro. Burguesia e Trabalho: política e legislação social no Brasil, 
1917-1937. RJ: Campus, 1979. 



30

Como se vê, foi sempre na verdade, um sistema muito flexível e 

desregulamentado, visto que na prática a aplicação estrita da lei não era a regra do jogo. 

A balança só tendia para o lado dos trabalhadores de acordo com a conjuntura favorável 

à maior mobilização destes. Durante o segundo governo Vargas, foram nomeados 

sucessivamente dois ministros do trabalho reacionários, abertamente anticomunistas e 

repressivos contra os dirigentes sindicais. Foi somente depois da crise trabalhista de 

1953 com a greve dos 300 mil que se nomeou João Goulart, político mais identificado 

com um trabalhismo por ele entendido como caminho de resolução pactuada de 

conflitos. 

Ainda assim, French ressalta que apesar da demagogia, alguma tendência 

democratizante a CLT tinha que conter, principalmente após o fim da ditadura do 

Estado Novo, visto que a ampliação da participação dos trabalhadores no plano eleitoral 

exigia que as relações de trabalho fossem legitimadas pelos trabalhadores. Esse novo 

corpo de leis “de fato contribuiu para a criação de um espaço que poderia ser e foi 

utilizado para a auto-organização e a mobilização dos trabalhadores”. 39  Ainda que 

pouco eficiente, a CLT permitiu a emergência de uma “consciência legal” 40  dos 

trabalhadores, abrindo um precedente para que estes buscassem na nova “legalidade” 

alguns espaços de posicionamento do Estado a seu favor. 

Líderes sindicais com grande conhecimento do texto da CLT e seus jargões 

tomavam o papel de mediadores transformando as reclamações de trabalhadores em 

categorias jurídicas. Mesmo que a greve sempre tenha sido considerada como a forma 

de reivindicação mais eficiente, a impossibilidade de fazer uso desta durante períodos 

de maior repressão fazia com que o recurso à Justiça do Trabalho se tornasse um fator 

de mobilização. A relação dos trabalhadores com a CLT sempre foi conflituosa, ora 

39 Idem, ibidem. (p.33) 



31

sendo vista com uma esperança, ora como uma fraude. Era necessário tê-la como 

esperança para mobilizar a luta dentro de mais um espaço e mais necessário ainda 

enxergá-la como uma fraude, sabendo assim que a conquista é limitada pela própria 

essência da CLT. 

b) Direito dentro do Estado de exceção: significado da lei na ditadura 

militar

Pensar a questão do direito dentro do recorte da ditadura militar incorre no 

desafio de como pensar o direito em um Estado de exceção. A combinação da 

dominação arbitrária com a busca de legitimação para o regime irá resultar em períodos 

de maior ou menor repressão aos trabalhadores, exigindo um olhar atento sobre a 

complexidade do período em questão. 

 Na sociedade capitalista madura, chamada por Gramsci de sociedade ocidental, 

o Estado foi ampliado de acordo com a sua necessidade histórica. A ocidentalização da 

sociedade não se resume à democracia, uma vez que essa é muito relativa. Por um lado, 

a participação política não significa que um Estado não seja excludente e, por outro, 

existem casos específicos de autoritarismo estatal onde a sociedade civil não deixou de 

ter um papel importante na legitimação desse Estado. 

Para Thompson existe uma diferença entre o domínio da lei e o poder arbitrário; 

a questão que se coloca para a nossa análise é se este marco teórico é valido para o 

contexto específico da ditadura militar no Brasil. Entendemos que no governo militar, 

essa distinção proposta por Thompson não ocorre de forma clara; esses dois momentos 

se misturavam.  

40 Conceito formulado por Sally Merry, sendo historicamente determinado de acordo com as experiências 
daqueles que entendem e fazem uso da lei. Apud: FRENCH, John. Op. cit. 
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 Visto enquanto um Estado de exceção, que utilizava largamente de violenta 

repressão política e econômica, o poder arbitrário se sobrepunha ao domínio da lei. No 

entanto, é uma característica peculiar ao regime militar no Brasil a busca constante de 

legitimidade. Por esse motivo o governo procurou preservar as instituições liberais 

herdadas do regime anterior, mantendo uma ordem legal, ainda que alterando em parte a 

sua estrutura. Como o “conteúdo ideológico da legislação incorpora as relações de 

poder e legitima a violência, agora vista não como uma violência, mas como ação legal 

do Estado”,41  a lei serviu à ditadura como um instrumento de legitimação de suas 

práticas.

Além disso, o legalismo enquanto princípio ideológico admite representações 

contraditórias sobre a legalidade, permitindo que esta seja rompida em seu próprio 

nome. A análise feita por Renato Lemos sobre a intervenção autoproclamada “legalista” 

de militares nos processos políticos brasileiros é de que a contradição não está na ação 

dos militares, está contida dentro da lei: 

“Os dois exemplos são paradoxais apenas na aparência. Em 
nome da lei, que estaria sendo desrespeitada pelos governos, o avô 
[Benjamim Constant] articulou a ruptura da legalidade existente 
desde o início do Império. Igualmente por profissão de fé legalista, o 
neto [Peri Bevilaqua] afrontaria a legalidade em algumas ocasiões. 
(...) A ambiguidade não está nas pessoas de avô e neto, mas no 
argumento. Como a lei não elimina os interesses conflitantes, 
funcionando apenas para estabelecer normas para o estabelecimento 
do conflito, em geral em favor do elemento mais forte da contradição, 
o argumento legalista se vê em um impasse quando a legalidade 
beneficia interesses ou valores que considera negativos. 
Constituições, imperiais ou republicanas, são interpretadas à luz de 
perspectivas ideológicas, cuja racionalidade indica se as lei devem ser 
respeitadas ou violadas.”42

41 BARSTED, Leila de Andrade Linhares. “Legalidade e Conflito Social: uma análise das práticas e 
representações sociais sobre o direito”. In: ROSA, Miranda. Direito e Conflito Social. RJ: Zahar, 1981. 
(p.98) 
42 LEMOS, Renato (orgs.). Justiça Fardada: o Governo Peri Bevilaqua no Superior Tribunal Militar 
(1965-1969). RJ: Bom Texto, 2004. 
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 Vale ressaltar também a importância da influência ideológica da noção de 

direito. O aspecto educativo da lei, criador da opinião pública, é um importante 

instrumento de suavização dos conflitos entre o capital e o trabalho. Os disfarces 

técnicos da dominação promovendo uma ilusão de igualdade jurídica são 

imprescindíveis para o governo militar. 

“Como todas as sociedades, o Brasil é marcado por estes 
contrastes entre o ideal e o real – e as lacunas entre um e outro são 
encobertas pelo formalismo, pelo legalismo e pelas palavras 
vazias.”43

Por mais que o governo ditatorial não seja o melhor exemplo para se analisar a 

questão dos direitos sociais justamente por ser um Estado de exceção, não devemos nos 

abster de fazer essa análise. O momento de exceção pode ser muito rico para a análise, 

mostrando as relações entre as classes de forma mais acirrada e revelando de forma 

clara o seu antagonismo. 

2.2 O golpe de 1964 – manutenção de um modelo econômico 

O golpe militar de 1964 não inaugurou um novo modelo econômico; ao 

contrário disso ele significou uma alteração na correlação das forças em luta na 

sociedade para dar continuidade ao modelo de acumulação vigente. Dessa forma, o 

marco de 1964 é essencialmente político: eliminando os entraves de grupos que 

dispunham de um peso político-eleitoral, o Estado estaria livre para promover uma 

crescente racionalização da economia em favor do grande capital. “O golpe de 1964 

significou, portanto, uma dupla reordenação. De um lado, alijava e reprimia os 

43 FRENCH, John. Afogados em Leis: a CLT e a cultura política dos trabalhadores brasileiros. SP: Ed. 
Fundação Perseu Abramo, 2001. (p. 36) 
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movimentos populares. De outro, afirmava a hegemonia do capital monopolista sobre os 

demais segmentos.”44

O Estado brasileiro sempre assumiu um papel significativo nos rumos do 

desenvolvimento capitalista. O fortalecimento da máquina estatal, característico do 

período militar não é incompatível com caráter classista deste desenvolvimento (apesar 

de hoje estarmos assistindo a um caminho inverso). A história da industrialização 

brasileira é marcada pelo papel ativo do Estado enquanto industrial – tomando para si o 

encargo das indústrias de base; agente financeiro – através dos incentivos fiscais; e 

interventor nos conflitos capital/trabalho – através da legislação trabalhista e sindical, 

além da repressão física direta nos momentos em que a coerção jurídica formal se torna 

insuficiente. 

No período do pós-guerra, com a retomada do projeto imperialista 

estadunidense, que provocou uma onda de liberalismo internacional (fim do 

protecionismo alfandegário e retorno ao livre-cambismo internacional), se inicia um 

processo de entrada maciça de capital estrangeiro.  A abertura à importação mergulha o 

país numa grave crise financeira, com escalada da inflação, cujo esgotamento se fará 

sentir ao longo da década de 1950. A política econômica desenvolvimentista posta em 

prática por JK apenas aprofunda o quadro provocado pela aceleração brutal da 

acumulação capitalista no plano internacional. Uma reorientação completa da política 

econômica leva a uma maior abertura ao capital estrangeiro, mudando a estratégia de 

financiamento da industrialização e orientação do setor privilegiado pelo Estado, 

fazendo crescer o setor de bens de consumo duráveis. 

Não se sentiu de imediato o resultado dessa política, devastadora sobre os 

salários e o custo de vida, devido ao crescimento acelerado com geração de novos 

44 MENDONÇA, Sônia. Estado e Economia no Brasil: Opções de Desenvolvimento. RJ: Graal, 1986. 
(p.15) 
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empregos, mas os efeitos não tardam a aparecer. As conseqüências foram várias: 

inflação e depressão do salário-mínimo real; ampliação da dívida externa, o que 

dificultava a emissão e a contração de empréstimos; intensificação da mobilização 

sindical, principalmente devido ao achatamento salarial. Em resposta à mobilização 

sindical o governo passa a tomar medidas repressivas, uma contradição com o sistema 

político caracterizado pelo populismo, onde os trabalhadores constituem uma de suas 

bases eleitorais.

Ao pensar o golpe de 1964 a partir do conceito de populismo, Otávio Ianni 

sustenta que a politização efetiva da classe operária, em especial a partir da crise 

econômica, foi o que levou a burguesia a abandonar o “pacto populista”. O golpe é visto 

dessa forma como uma incapacidade do governo populista em lidar com as contradições 

socio-econômicas que vinham se acirrando desde o final do governo JK. As crescentes 

demandas da classe operária acabam por criar uma contradição no regime populista, 

uma vez que o Estado não mais dava conta de conciliar os conflitos entre as classes. 

“Nesse sentido é que se pode dizer que no limite do populismo está a luta de classes.”45

A conjuntura pré-64 é essencial para se entender o projeto de sociedade que se 

procurava implantar a partir do golpe. A crise possuía múltiplas dimensões – política

com o colapso do populismo; social com o aumento das mobilizações em torno das 

reformas de base; econômica, com a recessão provocada pela aceleração da 

industrialização além de uma crise da agricultura; internacional com a guerra fria e o 

não alinhamento de Goulart – além da Aliança para o Progresso financiar articulações 

de direita em toda a América Latina. 

Podemos entender o golpe civil-militar de 1º de abril de 1964 como uma forma 

de manter esse quadro de controle estatal sobre os rumos do desenvolvimento, uma vez 

45 IANNI, Otávio. O Colapso do Populismo no Brasil. RJ: Civilização Brasileira, 1978. (p. 207) 



36

que essa crise colocava a possibilidade de redefinição das forças em luta. O golpe de 

1964 foi a forma que um setor da sociedade encontrou para contornar as contradições 

do período e, sob o manto do autoritarismo, direcionar o rumo da história brasileira. 

2.3 A institucionalização do governo militar 

 Uma vez instalado o governo militar inicia-se uma reestruturação do Estado para 

favorecer a monopolização do capital, através de sucessivos Atos Institucionais que lhe 

conferiam embasamento legal. Estes simbolizavam a procura do governo em legitimar-

se, tornando-se um poderoso instrumento jurídico de institucionalização de um aparato 

repressivo de apoio ao Estado. Faziam uso, assim, de uma linguagem democrática, 

paradoxal em relação ao autoritarismo imposto. 

 O governo militar utilizou sucessivamente dessas manobras legais para 

contornar a oposição que surgia no plano político e social. Isso inclui não só as medidas 

tendentes a conter reivindicações dos trabalhadores, mas também outras destinadas a 

consolidar o processo de internacionalização do capital associado à industrialização 

nacional. A legalidade político-partidária, por exemplo, vai-se modificando a cada 

investida de uma oposição ainda que bastante moderada, mas que buscava garantir 

como realidade os objetivos declarados pelos discursos dos que deram o golpe, de 

reforçar a democracia e restabelecer a legalidade. 

 Os Atos Institucionais eram reforçados por atos complementares, e quando estes 

se tornavam insuficientes em conter a crise política, o fechamento do Congresso dava 

ao Executivo ainda maior margem de manobra, como no momento da redação da carta 

constitucional de 1967. Garantiram a institucionalização do modelo econômico, 

inserindo na Constituição as medidas econômicas determinadas pelo governo federal, de 

forma a tirar autonomia dos Estados em questões econômicas. Introduziam também no 
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texto da constituição regulamentações do mercado de trabalho, como a lei salarial, a 

redução da idade mínima legal de trabalho e o próprio FGTS, que aqui nos interessa 

mais diretamente. 

 Segundo Maria Helena Moreira Alves, a institucionalização do Estado de 

Segurança Nacional, através da Constituição de 1967, retira o caráter excepcional do 

controle político dos militares, conferindo-lhes “poder constitucional”. Em momento 

posterior, durante a vigência do AI-5, novamente aproveita-se do fechamento do 

congresso para acelerar a implantação do modelo econômico: 

“O período de recesso do Congresso foi plenamente utilizado para a 
publicação de decretos-leis de regulamentação da economia e a 
criação de um completo sistema de incentivos fiscais que facilitassem 
a implantação do modelo de desenvolvimento econômico. Ao final de 
1969, estava solidamente estabelecido o quadro legal para os anos de 
‘milagre econômico’”46.

Segundo essa autora há uma relação dialética entre o Estado e a oposição que 

marcará todo o período da ditadura. Esta oposição pode emergir em momentos de 

relativa liberalização propiciada pela busca por legitimidade pela ditadura militar. A 

cada investida da oposição o Estado responde com novos dispositivos “Institucionais”, 

modificando por sua vez a forma da oposição. Quando se fecha o espaço para oposição 

no plano político-partidário, surge o movimento estudantil e a renovação sindical. 

Quando, com o AI-5, o contexto político é de total supressão da oposição aberta, a luta 

armada torna-se uma das principais alternativas vislumbradas pela esquerda.  

Essa relação oposição/endurecimento da ditadura encontra-se aqui muito 

resumida, visto que não pretendemos aprofundar esta análise, apenas apresentar a forma 

como a institucionalização do governo militar ocorre em sucessivas fases. Assim 

chamamos atenção para o cuidado de não culpabilizar a reação ao governo militar pelo 
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endurecimento deste, mas sim ressaltar que somente com maior margem de controle 

sobre a população que o governo irá lograr plena implementação da política econômica. 

A perda de legitimidade era inevitável em um regime autoritário, o que leva ao aumento 

progressivo da intensidade da repressão. A reestruturação do Estado buscava ao mesmo 

tempo impor uma “paz social” pela supressão da dissensão, e implementar políticas que 

propiciassem a rápida acumulação de capital. Foi assim que emergiu o chamado 

“milagre” econômico. 

2.4 A emergência do “milagre” 

Desde o seu início o governo ditatorial empreendeu seu projeto de reordenação 

da economia de forma a intensificar o processo de monopolização que já se delineava. 

Os anos que se seguem ao golpe são caracterizados por uma recessão calculada47, onde 

o Estado, através de uma política antiinflacionária ortodoxa, leva à crescente 

racionalização da economia. O resultado objetivado era a concentração do capital, 

alegando que o controle da inflação é levado a cabo com muito mais facilidade em 

mercados oligopólicos. O controle da inflação servia como uma justificativa 

legitimadora para institucionalizar o processo de concentração monopolística do 

mercado. 

Nesse sentido, a política econômica empreendida pelo primeiro governo militar, 

expresso no Plano de Ação Econômica do Governo, caracterizou-se por um forte 

contencionismo. A necessidade de obter novas fontes de investimento esbarrava no 

problema de não acelerar o processo inflacionário. A questão a ser resolvida pelo 

Estado, em relação à acumulação capitalista, era a de como criar recursos para financiar 

46 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 1984. 
(p.142) 



39

as empresas implantadas durante a última década sem lançar mão de novas emissões. 

Para tal feito, diversas medidas foram tomadas como, por exemplo, o controle do 

crédito, uma nova política tributária, diminuição das inversões públicas e agravamento 

da dívida interna. No entanto, a sua principal pedra de toque se baseava em uma nova 

legislação trabalhista que envolvia uma política salarial bastante conservadora. 

 O arrocho salarial foi muito intenso, principalmente nos anos finais da recessão 

entre 1965 a 1967. O valor real do salário mínimo foi reduzido em um quarto, tornando 

nítida a precarização das condições de trabalho e vida do trabalhador. O Estado lograva 

garantir para os empresários o aumento não só da mais-valia relativa, mas também da 

mais-valia absoluta. Isso porque a conseqüência dessas medidas foi a extensão da 

jornada de trabalho e a intensificação do trabalho familiar – fatores indicativos da 

urgência de melhora das condições de vida da classe trabalhadora. O arrocho salarial foi 

ainda apoiado por uma política de repressão ao movimento operário de forma a garantir 

que essa nova política econômica não fosse contestada. 

É importante, porém, notar o caráter seletivo do arrocho: os profissionais com 

mais qualificação não sofreram tanto. Segundo Singer, a recessão de 1962 a 1967 só 

não foi mais grave porque não atingiu com todo peso a totalidade dos assalariados48. Os 

técnicos, gerentes, administradores, enfim, assalariados com maior qualificação em 

geral mantiveram, relativamente, o seu poder aquisitivo, tornando o momento de 

retomada do crescimento muito mais “tranqüilo”. De fato o arrocho não é apenas uma 

medida de combate à inflação, mas está inserido dentro do projeto de um novo modelo 

de desenvolvimento econômico buscado, redistribuindo desigualmente a renda para 

fomentar uma pequena parcela de consumidores com poder aquisitivo capaz 

47 A recessão de fato se inicia em 1962, em decorrência das contradições da conjuntura pré-golpe. No 
entanto ela tem seu auge durante a ditadura militar, quando ela foi explicitamente incentivada pelo 
Estado, passando a ser “calculada”, segundo o jargão da época. 
48 SINGER, Paul.  A Crise do Milagre. RJ: Paz e Terra, 1977. 
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impulsionar as indústrias de bens de consumo duráveis como automóveis e 

eletrodomésticos, controladas em grande parte pelo capital estrangeiro.

A diferenciação salarial ao longo dos anos de arrocho se aprofunda, mas ainda 

que a maior parcela da população economicamente ativa sofresse perdas reais 

significativas e algumas categorias apenas mantivessem seu poder de compra, “um 

contingente limitado de assalariados (especialmente os de altas rendas) recebem 

aumentos reais importantes de salários, contribuindo para engrossar o mercado 

consumidor de bens duráveis de consumo.”49

Ao final do ano de 1967 a inflação se estabiliza, prenunciando o final da fase 

recessiva. Ainda que não tenha sido eliminada, a inflação é controlada e 

institucionalizada tornando-se previsível, fato necessário para o cálculo econômico e a 

retomada do crescimento. A eliminação por completo da inflação não é desejada, uma 

vez que através de sua manipulação ela age como redistribuidora de renda. A partir de 

1968, sob controle rigoroso, o Estado inicia a retomada do crescimento, servindo-se, 

para isso, de uma política liberal de crédito. Houve aproveitamento da capacidade 

produtiva ociosa e da existência de uma massa de trabalhadores desempregados a 

baixíssimo custo, ambos resultantes do longo período de recessão. O resultado é 

conhecido como o “milagre” econômico brasileiro onde o crescimento do PIB superou a 

marca de 10% ao ano. 

 O autoritarismo político é uma importante característica dessa conjuntura; não é 

de admirar que o ano em que a economia deslancha coincide com o ano em que é 

decretado o Ato Institucional nº 5. Foi o controle governamental de diversos aspectos da 

economia e da sociedade que tornou possível o “milagre” econômico. Além de controlar 

o preço da força de trabalho, o que será melhor analisado a seguir, o governo controlou 

49 ALMEIDA, Fernando Lopes. Política Salarial, Emprego e Sindicalismo 1964/1981. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1982. (p. 19) 
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também o preço de determinados produtos industriais. Isso ocorreu através de uma 

Comissão Interministerial de Preços (CIP), que estipulava o reajuste dos preços. Não se 

tratava de um congelamento dos preços, uma vez que esse controle administrativo era 

feito com o acordo do empresariado. No entanto era arbitrário, uma vez que o reajuste 

era calculado de acordo com a produtividade das grandes empresas; e a eliminação dos 

pequenos empresários vinha camuflada como uma “seleção natural” do mercado. 

Outra forma de controle é a centralização governamental do sistema de crédito. 

Nesta, os incentivos financeiros eram concedidos apenas àquelas empresas vinculadas 

ao capital internacional, adequando o capitalismo brasileiro às exigências externas. A 

política de centralização do crédito gera uma tendência à formação de conglomerados 

financeiros, que por sua vez tendem a associar-se com conglomerados não financeiros. 

A formação desses gigantes financeiro-industriais passa a caracterizar a economia 

brasileira pós-64. 

“A gradativa eliminação dos estabelecimentos de crédito de 
pequeno porte certamente torna mais fácil ao governo executar sua 
política de crédito, na medida em que a fiscalização de um número 
menor de grandes bancos e financeiras tende a ser mais eficaz e 
também na medida em que a concentração reduz o custo da 
intermediação financeira, tornando viável ao governo tabelar a taxas de 
juros em nível mais baixo. Pode-se admitir que este tenha sido o 
objetivo da política governamental de apoio a fusões de bancos, posta 
em prática após 1964. Mas um dos efeitos dessa política é que as 
pequenas empresas não financeiras podem dispor de cada vez menos 
bancos independentes dos grandes grupos capitalistas e que, portanto, 
dependem primordialmente delas como clientes. A lógica da 
complementaridade entre as esferas financeiras e não financeiras faz 
com que a concentração em uma acarrete a concentração em outra.”50

Uma reforma fiscal será outro instrumento a favor da acumulação, intensificando 

a arrecadação de tributos. O crescimento da receita tributária foi conquistado através do 

aumento das tarifas de serviços públicos e das taxações indiretas. Foi adotado também o 

sistema de correção monetária para débitos fiscais e dívidas com a previdência social. O 
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peso dos impostos tornava-se demasiado para os pequenos produtores, fazendo com que 

a reforma fiscal também atuasse a favor da monopolização da economia. Como se vê, a 

especialização dos instrumentos de controle da economia é uma forte característica do 

período e a escala de acumulação vai se ampliando cada vez mais.  

Em sua análise sobre o “milagre” econômico, Guido Mantega dá destaque à 

conjuntura internacional e ao papel crescente que o capital estrangeiro vai ganhando na 

economia brasileira.51 Apontando para o aumento de liquidez do mercado internacional 

e para o fechamento dos países europeus à moeda americana (levando esta a procurar 

mercado nos países do terceiro mundo), o autor procura demonstrar que a conseqüência 

deste processo foi a inundação do sistema financeiro nacional pela moeda estrangeira. 

Ainda segundo este autor, o capital estrangeiro passa a impor a tônica do processo 

expansivo e os ramos produtivos que mais cresceram foram aqueles que tinham 

participação deste tipo de capital. 

As empresas estrangeiras em 1974 controlavam 30% do patrimônio líquido do 

país, mas pode-se deduzir que seu controle sobre a economia brasileira vai bem além 

desse número ilustrativo. “A existência de empresas estrangeiras ocupando um lugar de 

destaque na economia do país, estabelece um nexo econômico-financeiro com o exterior 

com grande responsabilidade na formação da crise que se seguiu ao período expansivo 

de 1967/73.” 52  O governo abre as portas às multinacionais, oferecendo privilégios 

fiscais e creditícios. Com isso ocorre um desequilíbrio no orçamento da União, uma vez 

que as multinacionais levam ao aumento das importações (principalmente maquinaria, 

tecnologia e por vezes matéria prima) e a remessa de lucros se dava praticamente sem 

restrições. 

50 SINGER, Paul.  Op. cit (p.88-89) 
51 MANTEGA, G. e MORAES, M. Acumulação Monopolista e Crises no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1973. 
52 Idem, ibidem. (p.58) 
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 O incentivo às exportações foi a solução encontrada para equilibrar a balança 

comercial. Paul Singer chega a identificar a expansão das exportações como uma 

mudança estrutural no eixo da economia que até então se caracterizava pela substituição 

de importações.53 Incentivos fiscais aos grandes exportadores aliados a um mercado 

internacional em uma conjuntura de crescimento resultaram numa média impressionante 

de 27% de crescimento das exportações. 

O preço da abertura é a dependência que ela acarreta; não apenas dependente em 

relação às exportações, mas também crescentemente das importações, uma vez que a 

especialização da produção deixa de lado áreas importantes do desenvolvimento 

industrial voltado para o mercado interno. Um outro resultado é que a dívida externa 

passou a apresentar um processo de forte e rápida expansão, quadruplicando o seu valor 

no decorrer do período em questão. Esse é o primeiro impulso significativo para o 

endividamento externo, aprofundando cada vez mais a dependência em relação aos 

bancos comerciais estrangeiros. 

 O importante de apreender desse processo é que ele é condizente com um 

movimento capitalista que em muitas análises é considerado como externo a ele. Cada 

medida tomada pelo governo militar guarda relação intrínseca com esse processo mais 

amplo, contribuindo para complexar o grau de comprometimento com o projeto 

internacional de concentração monopolística do capital. 

 Isso fica claro quando são relegados a segundo, terceiro ou último plano 

quaisquer medidas mais amplas de atendimento às necessidades sociais do país. A todas 

medidas econômicas que por si só já levariam ao beneficiamento dos grandes 

capitalistas, somam-se inúmeras medidas que expressam uma retirada no plano social, 

como o sucateamento progressivo da educação fundamental pública, saúde pública, 

53 Essa análise não é compartilhada por Francisco de Oliveira, para quem a substituição de importações 
continua sendo o eixo da economia brasileira. Cf: OLIVEIRA, Francisco. Crítica à Razão Dualista / O 
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transporte público, habitação, urbanização, etc. Essa tendência já está patente no 

governo militar, apesar de tornar-se muito mais clara nos governos que o sucederam. 

Igualmente, a semente da desregulamentação das relações de trabalho já está sendo 

plantada nesse período, como veremos a seguir. 

2.5 Legislação trabalhista ou política econômica? 

Passemos então a analisar aquela que foi a pedra de toque para a expansão da 

economia: a reestruturação da legislação trabalhista. Como já foi dito, o principal 

motivo do golpe foi o de eliminar os entraves político-sociais para dar continuidade ao 

processo de acumulação capitalista. Nesse sentido, a interferência no equilíbrio de 

forças das classes sociais foi o eixo central para a plena implementação do modelo 

econômico que já vinha se delineando desde a década de cinqüenta. 

O autoritarismo que caracteriza a ditadura militar altera profundamente as 

relações de trabalho. Sustentada por uma legislação sindical também repressiva, a 

legislação trabalhista será caracterizada como um mecanismo de apoio à política 

econômica do governo. Há quem afirme que medidas tais como o FGTS sequer podem 

ser consideradas como legislação trabalhista:  

“Como assinalou o advogado trabalhista José Martins 
Catharino, o FGTS não deve ser considerado como legislação 
trabalhista, mas como uma lei econômico-financeira, concebida por 
Roberto Campos para ‘eliminar a segurança no emprego, acumular 
capital e tornar o Brasil um país mais atraente para o investimento 
multinacional’ ”54.

Mas, tão importante quanto a sua função econômica é a função política dessas 

medidas. Com o FGTS, por exemplo, além de extinguir a estabilidade, um importante 

trunfo que tinham as lideranças mais combativas, a possibilidade de aumentar a 

Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003. 
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rotatividade no trabalho leva a que trabalhadores cada vez mais jovens, dissociados de 

uma experiência de lutas, passem a engrossar o contingente dos trabalhadores na 

indústria.

a) A política salarial e legislação sindical 

 A ditadura militar foi duríssima na desarticulação dos trabalhadores, intervindo 

nas entidades sindicais de forma a lhes retirar todo e qualquer sentido político. Fazia 

isso se apoiando na legislação trabalhista, visto que a CLT já previa o controle dos 

sindicatos pelo Estado. Como ressalta Maria Helena Moreira Alves, “o caso dos 

sindicatos demonstrou a habilidade do Estado de Segurança Nacional em tirar vantagem 

dos controles existentes, como os da CLT, e em criar novas estruturas quando 

necessário.”55 Excluindo os sindicatos da barganha salarial coletiva, o governo ditatorial 

pode implementar com toda força sua política salarial.

 Portanto, não se pode falar em política salarial do regime militar sem relacioná-

la ao endurecimento da legislação sindical e conseqüentemente do cerceamento das 

condições de reivindicação salarial por parte dos trabalhadores. No período pré-64, 

condições um pouco mais favoráveis do processo de negociação salarial nem sempre 

garantiam ganhos reais ao salário, mas ao menos permitiam a expressão da insatisfação 

dos trabalhadores. 

 Como já foi dito nas considerações sobre a recessão que marcou a economia 

entre os anos de 1964 a 1967, a política de arrocho salarial imposta pelo governo militar 

incidia seletivamente sobre os trabalhadores menos qualificados. A compressão salarial 

já vinha sendo praticada pelo Estado brasileiro desde a criação do salário mínimo, 

procurando sempre mantê-lo no nível da reprodução simples do trabalhador. As lutas do 

54 ALVES, Maria Helena Moreira. Op. cit. (p 99) 
55 Idem, ibidem. (p.71) 
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movimento operário pela melhoria do salário mínimo marcaram a história da luta de 

classes no Brasil, deixando claro que o salário real dos trabalhadores sempre esteve 

aquém de suas necessidades. Mesmo assim, o arrocho salarial dos anos de ditadura foi 

muito mais intenso que dos anos anteriores. 

 Para garantir o arrocho, a repressão às lideranças sindicais e a intervenção nos 

sindicatos foi fortíssima, principalmente nos primeiros anos da ditadura. O regime 

autoritário, por mais que tentasse manter as aparências democráticas, teve um 

extraordinário poder de intervenção sobre a classe trabalhadora. A Lei de Greve (Lei nº 

4.330), uma das primeiras medidas do governo, de 1º de junho de 1964, proíbe a greve 

na prática, devido ao grande número de medidas burocráticas necessárias para 

deflagração da greve de forma legal.  

“Tratou-se de legislação duríssima, que traçava rígidos 
requisitos para a deflagração da greve; se não observados conduziriam 
o movimento à ilegalidade ou à abusividade, como, por exemplo, a 
necessidade da indicação de a greve ser aprovada através de assembléia 
geral, contando com um quorum elevado (2/3 dos associados em 
primeira convocação e 1/3 em segunda; nas entidades com mais de 
5.000 trabalhadores o quorum era reduzido para 1/8 dos associados; 
publicação de editais de convocação para assembléia com antecedência 
mínima de dez dias, sendo minuciosa a lei quanto ao teor dos editais; a 
votação em assembléia deveria ser secreta; os prazos que antecediam a 
deflagração do movimento, dando ciência ao empregador, eram longos 
– cinco dias para o atendimento do pleito, sob pena de paralisação do 
trabalho, a partir da data e da hora mencionadas, com interregno 
mínimo de cinco dias nas atividades acessórias e dez nas 
fundamentais); atuação estatal, seja do Ministério do Trabalho, seja do 
Ministério Público do Trabalho, na fase que antecede a deflagração da 
greve, dentre outros requisitos e condições estritas, que, se não 
observados, conduziam, em regra, ao julgamento de ilegalidade ou 
abusividade do movimento paredista.”56

 Mesmo cumpridos todos os requisitos, e houve algumas greves que conseguiram 

ser deflagradas57, o Estado recorria a outros recursos para impedi-las, como acelerar o 

56 BASTEIRO, Teresa. Os Novos Usos da Greve. [Dissertação de mestrado em História] Niterói: UFF, 
2002. (p.16-17) 
57  Keneth Erickson identificou um total de 25 greves em 1965, 15 em 1966, e 12 em 1970. Cf: 
ERICKSON, K. O Sindicalismo no Processo Político no Brasil. SP: Brasiliense, 1979. 
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julgamento do dissídio pelo TRT, visto que após o resultado deste a greve deveria 

necessariamente cessar, mesmo que as queixas dos grevistas não fossem contempladas. 

A abolição do direito à greve era, portanto, subsidiária da política de contenção salarial, 

alterando o caráter dos sindicatos, agora destituídos de seu poder de combatividade. Os 

sindicatos sequer mantiveram seu poder de fiscalização, uma vez que o Ministério do 

Trabalho intervinha neles regularmente, alegando indícios de subversão. 

O encargo de atribuir os reajustes salariais passa às mãos do governo. As 

medidas tomadas para a nova política salarial tinham dois aspectos: o estabelecimento 

de um teto para o aumento salarial (abolindo na prática a livre negociação entre 

trabalhadores e patrões) e a alteração do cálculo para o reajuste. O cálculo que antes 

tinha por base o maior salário até então, passa a ser feito a partir de uma média dos 

salários dos dois últimos anos. Com isso a desigualdade salarial atingiu recordes, 

acirrada pelo fato do salário não mais incorporar os ganhos de produtividade. A 

exploração intensiva dos trabalhadores leva ao aumento da produtividade, o que permite 

a elevação do lucro dos capitalistas: 

“Devido à lentidão com que se elevam os níveis do salário 
mínimo, com relação aos preços e à produtividade, a contenção 
salarial veio a funcionar como uma verdadeira técnica de confisco, 
aumentando a participação dos lucros no total da renda e promovendo 
a erosão do salário real entre 1964 e 1967.”58

É importante deixar claro que mesmo após a retomada do crescimento, a partir 

de 1968, os índices do salário mínimo não aumentam. Esse importante instrumento de 

controle que é o arrocho salarial não deixa de ser utilizado pelo governo. Através da 

centralização e intervenção estatal, manipula-se o salário nominal ocultando a queda do 

salário real. Isso porque a inflação, ao conferir fluidez a todos os preços (não somente 

os salários, mas também aluguéis, alimentação, juros, etc.), proporciona ao governo o 
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poder de manipular os fluxos de renda. A conseqüência que se verifica em decorrência 

dessa manipulação é a extrema concentração da renda, sendo que “o crescimento da 

renda real na economia brasileira durante o decênio – aproximadamente 70% - foi 

predominantemente apropriado pelos 5% mais ricos da população”.59

Não se pode afirmar que a compressão salarial se deveu a um barateamento do 

custo de reprodução da força de trabalho. O aumento da produtividade na agricultura se 

limitou aos produtos para exportação, sendo a alta nos preços de gêneros alimentícios 

para o mercado interno uma constante. Da mesma forma os custos de habitação eram 

elevados, mesmo com os programas de moradia popular do BNH. “Além de atingir uma 

fração pequena da população trabalhadora, os vultosos recursos do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) foram desviados para os bolsos das grandes construtoras.”60

 É somente a partir de 1974 que começa a se verificar um afrouxamento no 

arrocho salarial. Esse momento marca o início da crise do “milagre” econômico, devido 

em parte à conjuntura internacional, mas também às mudanças na relação de forças 

dentro do bloco do poder. A crise que começa a se delinear a partir de então não podia 

mais recorrer à intensificação do arrocho, pois após dez anos de exploração contínua, a 

classe trabalhadora se encontrava esgotada e dando sinais de reação. 

b) A política de poupança forçada: o FGTS enquanto fundo financeiro 

Outra face da política do Estado frente aos trabalhadores era a submissão a um 

programa forçado de poupança, através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Todos se destinavam à captação de recursos 

internos para posterior investimento em empresas privadas, dissimulados em políticas 

58 MENDONÇA, Sônia. Op. Cit. (p.24) 
59 OLIVEIRA, Francisco. Op. cit. (p.97-98) 
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sociais. A criação do FGTS foi a que mais interferiu nas relações de trabalho, abolindo 

o regime de estabilidade.

É importante perceber que o FGTS contém dois lados igualmente importantes e 

complementares. De um lado, suprime na prática o instituto da estabilidade, interferindo 

na relação de contratação da força de trabalho. Este lado, que o caracteriza propriamente 

enquanto legislação trabalhista é o foco do presente estudo, e será analisado a fundo no 

terceiro capítulo. Entretanto, o FGTS tem uma outra face que não pode deixar de ser 

abordada, e ainda que não nos seja permitido discuti-la a fundo aqui, buscaremos 

apontar seus principais pontos. Esta face é a conversão da indenização pela demissão do 

trabalhador em um fundo financeiro vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. 

Um dos principais motores do planejamento econômico do governo militar, 

destinado a alavancar a economia e ao mesmo tempo mostrar sua face social, é a 

política habitacional. Isso se deu com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) 

em agosto de 1964, que se encerrava em um Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 

um conglomerado destinado à concentração de capitais. Enquanto sistema financeiro 

deveria, portanto, garantir antes de tudo a solvência dos empréstimos concedidos, dando 

prioridade antes à capitalização dos recursos do Banco do que à garantia de acesso à 

moradia, o que dá uma dimensão dos objetivos escondidos por trás da questão “social” 

habitacional.

Para montar este sistema financeiro altamente especializado, o governo lançou 

mão de diversas medidas econômicas. Sua construção foi muito bem elaborada; 

instituição do mecanismo de correção monetária, centralização do crédito imobiliário 

amarrando mecanismos de captação compulsórias e voluntárias de poupança, 

transformando tudo isso em fonte de renda para empresas privadas de construção civil, 

60 MANTEGA, G. e MORAES, M. Op. Cit. (p.62) 
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bancos privados e instituições financeiras e de crédito privadas vinculadas ao SFH. 

Concentrava assim em um único órgão investimentos públicos e privados no setor 

habitacional.

Uma vez que o custo de construção de habitações é muito vultoso, seria 

necessária uma medida que possibilitasse o financiamento em longo prazo sem prejuízo 

aos credores. A crise inflacionária característica do período fazia com que a cobrança de 

juros sobre uma moeda desvalorizada não garantisse o retorno do financiamento. Isso 

foi possível principalmente pela adoção da correção monetária para reajustar os saldos 

devedores. Essa correção se dava ainda em índices superiores ao reajuste do salário 

mínimo e trimestralmente, enquanto aquele era reajustado anualmente, fazendo com que 

as prestações tomassem cada vez maior parcela da renda familiar. 

Também destinado a complementar o SFH foi a criação da Sociedade Brasileira 

de Poupança e Empréstimo (SBPE), que agregava as cadernetas de poupança e títulos 

imobiliários, ambos de captação voluntária. Dessa forma, centralizava-se o sistema de 

crédito pelo Estado, medida empregada não somente para a área habitacional. A 

centralização do crédito não é apenas uma forma de controle, constituindo-se, na 

verdade, em um mecanismo essencial para o cumprimento do papel de aumento da 

capacidade aquisitiva da população ao mesmo tempo em que se comprimia o salário 

desta. Ademais, a concentração do sistema de crédito coloca nas mãos do Estado o 

controle das poupanças da população, uma vez que a maior parte do excedente das 

economias domésticas (quando não a totalidade destas) se destinava ao pagamento dos 

juros das prestações. Com a centralização do crédito operou-se também a racionalização 

das financiadoras uma vez que se manteve apenas um número limitado dessas 

instituições autorizadas a integrar o SFH de forma a maximizar os lucros e aumentar a 

concentração de capital. 
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Contudo, a peça que se tornou o verdadeiro alicerce do SFH foi o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, legislação criada no governo militar como nova forma 

de seguridade de trabalho. O benefício do FGTS correspondia a um fundo formado por 

depósitos mensais feitos pelo empregador na importância de 8% do respectivo salário 

do empregado, sujeito à correção monetária e capitalização dos juros. A conta bancária 

é vinculada ao empregado, porém este não tem o direito de movimentá-la livremente. O 

Banco Nacional de Habitação é o órgão que administrava o fundo, utilizando-o para 

aplicação em seus programas habitacionais. O FGTS será o primeiro grande fundo 

público montado para estimular o crescimento econômico, principalmente de caráter 

privado.

“Da mesma forma que a política previdenciária, a política 
habitacional brasileira se apoiou essencialmente sobre desconto 
compulsório sobre o salário – o FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço), que se constituiu no principal sustentáculo do 
Sistema Financeiro de Habitação. (...) Tal forma de financiamento 
reflete uma concepção privada da política pública, construída sobre a 
noção de direito adquirido por contribuição sobre a renda – no caso 
o salário – e não sobre o conceito de bem-estar social, ou de direito 
inerente à condição de cidadão. (...) No período de euforia do 
"milagre", no inicio dos anos 70, esta orientação excludente e 
privatista dada à política pública permitiu conciliar interesses os 
mais diversos: responder minimamente às demandas e pressões 
sociais nas áreas urbanas mais industrializadas e, ao mesmo tempo, 
utilizar os recursos gerados na contribuição compulsória sobre o 
salário como importantes instrumentos de sustentação da atividade 
do setor privado: no caso do INPS (hoje INAMPS), através de 
repasse – em muitos casos com critério duvidoso – da maior parte de 
seus recursos às empresas médicas e hospitalares, favorecendo as 
distorções e fraudes amplamente noticiadas; e, no caso do BNH, às 
empresas do setor imobiliário e de construção civil, estimulando 
construções destinadas às faixas de maior poder aquisitivo.”61

A vinculação da política habitacional e da legislação de seguridade no trabalho 

ao capital privado se dava de diversas formas. Primeiramente, “estimulava” a rede 

bancária privada, responsável pela arrecadação do FGTS, ao permitir que esta só 
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repassasse esses recursos ao BNH quarenta e cinco dias após ser depositada na conta do 

favorecido, possibilitando a utilização destes em especulações financeiras. Outro 

“incentivo” ao capital financeiro se dava pela vinculação de instituições financeiras e de 

crédito privadas ao SFH. Além disso, revertia também às empreiteiras privadas ao passo 

que a construção da habitação ficava a cargo destas: “no caso do BNH, o governo 

atuaria como um agente refinanciador, enquanto a tarefa de construir as habitações 

caberia à iniciativa privada”.62 Ainda lograva com isso valer-se de estar estimulando o 

emprego de baixa qualificação com o aumento da construção civil. 

O interessante da habitação enquanto mercadoria é o montante de juros que 

retorna aos bancos, pois sendo um produto de alto custo requer financiamento para 

produzir - juros pagos pelo empreiteiro, mas que são repassados ao comprador no custo 

final do produto - e financiamento para ser comprado - novos juros pagos pelo 

comprador à agência financiadora, no caso o BNH. Dessa forma os custos do programa 

habitacional seriam transferidos integralmente ao comprador, ocupando o banco apenas 

um papel de agente financiador. 

“... verificamos que não se trata propriamente, na 
instauração do Banco Nacional de Habitação, de uma política 
assistencial, uma vez que o comprador não receberia subsídios, 
tendo que pagar integralmente pela mercadoria-habitação adquirida 
(...) devendo, pelo contrário, pagar duplamente por tal aquisição: 
pelo rebaixamento do salário que o estabelecimento do BNH 
corrobora, além do valor total da casa traduzido nas prestações.”63

Virgínia Fontes ressalta que um dos principais aspectos da política habitacional 

foi um processo de “reeducação”, transferindo para a questão da habitação o foco das 

61 POSSAS, Cristina de Albuquerque. Descentralização e Democratização do Sistema de Saúde.   In: 
Anais / 8ª Conferência Nacional de Saúde, Brasília, 1986. – Brasília: Centro de Documentação do 
Ministério da Saúde, 1987. (p.238) (www.univag.com.br/biblioteca/Enfermagem) 
62 SANTOS, Marcelo Henrique Pereira dos. Roberto de Oliveira Campos: homem de ação do governo 
Castelo Branco. In: São Paulo em Perspectiva, 14(2), 2000. (p. 114) 
63  FONTES, Virgínia. Continuidades e Rupturas na Política Habitacional Brasileira 1920-1979.
[Dissertação de mestrado em História] Niterói: UFF, 1986. (p.135) 
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tensões sociais. Esse ardil mecanismo de conversão faz aparentar que a compressão 

salarial não mais impediria o acesso à casa própria, uma vez que o governo 

“complementava” o salário com a política habitacional sem provocar a subida 

inflacionária, principal culpada pelo déficit habitacional. Neste contexto, dois anos após 

a criação e estabilização do complexo FSH-BNH e de intensa campanha para colocar na 

questão habitacional o eixo dos problemas sociais do país, o FGTS é criado. 

A implementação do regime do Fundo de Garantia foi fundamental para 

consolidar o Sistema Financeiro de Habitação. Em pouco tempo, seus recursos vão se 

tornar a principal fonte de receitas para o sistema. Isto se dava com a legitimidade de ser 

voltado para um programa de garantia do acesso à casa própria às famílias carentes 

brasileiras, e sendo “necessário” o arrocho salarial para conter a inflação, o governo 

contribuiria de forma complementar com a política habitacional. 

No entanto, não havia garantia de acesso à casa própria, visto que por estar 

vinculado ao FGTS já excluía de antemão os trabalhadores desempregados, parte mais 

carente da população A compressão salarial também levava muitos a saírem do 

programa por não conseguir mais arcar com o financiamento. Além disso, como sua 

criação levou à extinção da estabilidade no emprego e sendo o aumento na rotatividade 

nos empregos - principalmente os de baixa qualificação - uma das principais 

consequências, o FGTS portava um caráter altamente contraditório. Isso porque, para 

garantir que o fundo rendesse às taxas médias programadas pelo governo, seria 

necessário que a conta permanecesse sem movimentação, isto é, que o empregado se 

mantivesse no emprego. Como então poderia garantir o acesso à habitação popular se 

propiciou justamente o aumento das demissões aos trabalhadores de mais baixa renda? 

É nesse sentido que gradativamente cresce o financiamento a setores médios, 

com maior garantia de rendimento, de forma que o objetivo primordial de crescimento 
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do capital financeiro estaria assegurado. Havia três mercados contemplados pela política 

habitacional, o popular, de um a três salários mínimos, atendidos pelo programa de 

Companhias Habitacionais (COHAB); o econômico, de três a seis salários mínimos, 

atendido pelo programa de Cooperativas Habitacionais (COOPHAB); e o médio, de até 

vinte salários mínimos, atendidos pelo Sistema de Poupança e Crédito. Os recursos do 

FGTS eram destinados aos mercados popular e econômico, mas uma parte destes 

recursos era alocada em outros mercados para diversificar a aplicação e assim aumentar 

o rendimento do sistema. 

Ainda que no início os mercados popular e econômico seriam os maiores 

beneficiários do programa habitacional, ao longo da consolidação do sistema financeiro 

o mercado médio gradativamente acabou por ganhar maior espaço. “Para os anos de 

1964 a 1966, estas participaram com 61,6% do total dos recursos. Em 1967, a cifra 

destinada às COHABs reduziu-se para 24,1% do total”64. Isso não significa que houve 

um desvio posterior dos objetivos iniciais do programa, pois o fato de se organizar 

enquanto sistema financeiro está no princípio da política habitacional, sendo para isso a 

garantia de rendimento fundamental. Assim, a existência de um crescimento ao 

financiamento dos setores médios, onde a taxa de rentabilidade era maior, não 

comprova nenhuma contradição da política habitacional. A contradição residia antes 

numa política que se pretendia social, mas fazia isso de forma a impulsionar o capital 

privado.

Outro fator que demonstra que o FGTS estava mais voltado ao rendimento do 

BNH do que à seguridade do trabalhador foi a mudança realizada na forma de 

capitalização. Até 1971 o fundo rendia de 3 a 6% ao ano, dependendo do tempo de 

permanência da conta. Para reduzir os custos do dinheiro do FGTS esse cálculo é 

64 FONTES, dissertação. p.181 
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mudado para uma taxa fixa de 3% ao ano, prejudicando sua função como seguro 

desemprego ou de aposentadoria. O trabalhador com mais tempo de serviço não mais 

beneficiava de incrementos no seu rendimento. Essa mudança fez parte de um 

redirecionamento observado no Banco em 1971, completado quando este passa a ter 

como prioridade o desenvolvimento urbano, antes da questão habitacional. Assim, o 

BNH, com recursos retirados dos trabalhadores, permitiu também um recuo do Estado 

da função de custeio do desenvolvimento urbano. 

A relação direta que o FGTS teve com o “milagre” econômico foi largamente 

proclamada para a legitimação do regime militar. A indenização do trabalhador, agora 

transformado em capital portador de juros, reverte ao governo e, através deste, ao 

capital privado. Contribui também para aumentar o arrocho salarial, pois o FGTS 

conferiu ao empregador maior facilidade na instrumentalização da demissão, visto que 

este não mais precisaria arcar de uma só vez com a indenização, sendo gradualmente 

depositada no fundo. Cada vez mais utiliza-se do recurso da demissão e rotatividade da 

força de trabalho para elevar a produtividade e poupar o gasto com salários, 

contribuindo para o crescimento econômico brasileiro. 

“É impossível desconhecer que a política trabalhista e salarial 
do pós-64 seria responsável direta pelas elevadas taxas de 
crescimento da economia brasileira a partir de 1968. No entanto, não 
é possível, também, ignorar o ‘preço social’ pago, por antecipação, 
pelo ‘milagre’: a erosão dos salários reais e da qualidade de vida dos 
trabalhadores.”65

 O fim da estabilidade era parte da estratégia econômica do governo, como fica 

evidente pelo fato de estar contido dentro do plano de ação econômica do governo, 

enquanto parte da reforma previdenciária:  

65 MENDONÇA, Sônia e FONTES, Virgínia. História do Brasil Recente. SP: Ed. Ática, 2004. (p.18) 
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“...submeter a legislação vigente a uma revisão integral, destinada a 
corrigir as distorções no campo previdenciário e reforçar as suas 
bases de acordo com os seguintes princípios: 
(...)
III) exame da extensão da proteção securitária ao risco econômico do 
desemprego, com paralela criação do serviço de emprego, tendo em 
vista permitir a substituição eventual e paulatina, por tal solução, da 
atual instituição sócio-jurídica da estabilidade, na sua forma ora em 
vigor.”66

Durante um período em que a parcela trabalhadora da população é destituída de 

seus meios de intervenção social, quando o trabalhador já está tão aviltado, reduzido a 

um reprodutor simples, atinge-se um nível de exploração extremamente elevado. O 

projeto de sociedade arquitetado antes mesmo do golpe, pelo complexo IPES/IBAD e a 

ESG, já admitia o “sacrifício de sucessivas gerações”67; e de fato sacrificaram a vida do 

trabalhador brasileiro, lhe exigindo tudo e dando em troca uma vida destituída de 

sentido.

66 BRASIL. Plano de Ação Econômica do Governo. 1964-1966. 2ª edição. Brasília/DF: Ministério do 
Planejamento, 1966. (Documentos EPEA). (p. 226) (grifo nosso). 
67 Frase retirada do manual básico da Escola Superior de Guerra. Cf: Alves, M. H. M. Op cit. (p.147) 



57

Capítulo III – O Fim da Estabilidade no Emprego e o FGTS

A busca pela garantia ao emprego, por um direito de trabalho permanente, é uma 

reivindicação muito presente na história do movimento operário. Essa reivindicação está 

relacionada ao direito ao trabalho, direito do trabalhador de garantir sustento à sua 

família e assim garantir suas condições de vida de maneira minimamente digna. Ainda 

que este trabalho esteja submetido ao domínio do capital e enquanto tal sua 

reivindicação pelo trabalhador possa representar uma contradição, diante da 

desapropriação de todos os meios necessários para sua subsistência, o trabalhador não 

tem senão a venda da sua força de trabalho para sobreviver fazendo do trabalho 

assalariado uma reivindicação básica do ponto de vista imediato. Nesse capítulo 

analisaremos de que maneira a lei da estabilidade remete a essa reivindicação, até que 

ponto ela significou uma garantia de emprego ao trabalhador e os motivos de sua 

revogação da legislação trabalhista no Brasil, incorrendo forçosamente na discussão do 

FGTS e suas implicações para as relações de trabalho. 

3.1 A estabilidade no emprego  

A estabilidade no emprego vigorou no texto da legislação trabalhista brasileira 

por mais de cinquenta anos – de 1935 quando é cunhada a lei de estabilidade per se, até 

1989 quando é suprimida da Carta Constitucional – mas na prática sua vigência foi 

muito menor. Assim como a maior parte das leis sociais, era aplicada ou ignorada de 

acordo com os interesses do empresariado. A burla à estabilidade no emprego era fácil 

de se conseguir uma vez que os trabalhadores só atingiam tal estabilidade após dez anos 

de serviço, não havendo medidas objetivas contra despedidas obstativas, isto é, a 

dispensa de funcionários pouco tempo antes que atingissem a estabilidade. Ainda assim, 
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a conquista da estabilidade por trabalhadores em um determinado período do processo 

de industrialização no Brasil chega a ser uma realidade presente, e mesmo que não 

atingisse um número muito significativo – segundo reportagens da época alcançou 

apenas 15% da força de trabalho empregada nas indústrias68 - torna-se posteriormente 

um estorvo para o grande capital, tanto por onerar a rotatividade da força de trabalho, 

quanto também por criar maior segurança para que esse contingente estável participasse 

das ações coletivas da classe, em particular através dos sindicatos. 

A origem da estabilidade remonta à Lei Eloy Chaves, de 1923, que criava 

instituições de previdência social para os ferroviários e garantia que após dez anos de 

serviço o empregado não poderia ser demitido sem justa causa. É alterada por decreto 

em 1926 com texto mais extenso que o anterior cristalizando o que viria a se chamar 

estabilidade, ainda que esta não seja a terminologia adotada - usa-se ora efetividade, ora 

vitaliciedade. O termo estabilidade só aparece no decreto 20.465 de outubro de 1931 

que reforma a legislação anterior sobre as Caixas de Pensões e Aposentadoria, mas o 

sentido da lei de 1926 é o mesmo: 

“Artigo 43. Depois de dez anos de serviço efetivo o 
ferroviário a que se refere a presente lei, só poderá ser demitido no 
caso de falta grave, apurada em inquérito feito pela administração da 
respectiva estrada, sendo ouvido o acusado, com recurso para o 
Conselho Nacional do Trabalho, respeitados os direitos adquiridos. - 
§1º Para aquele que tiver mais de dez anos em mais de uma estrada, o 
tempo de serviço para os efeitos da vitaliciedade, neste artigo 
estabelecido, e só para esse efeito, será calculado mediante acordo 
entre a estrada de ferro e o ferroviário. - § 2º Nos casos de dispensa 
do ferroviário por conveniência da estrada, cabe-lhe a vantagem, 
voltando para os serviços da mesma estrada, de continuar com todos 
os direitos, inclusive a vantagem do tempo em que serviu. - § 3º Não 
se compreendem neste artigo os cargos de imediata confiança das 
administrações, tais como o de diretores, gerentes e outros 
semelhantes.”69

68 Não dispomos de pesquisas quantitativas que contenham estes dados, mas diversas reportagens da 
época calculavam em torno de 15% o número de assalariados dentro da totalidade da força de trabalho 
empregada nas indústrias. Jornal do Brasil (15/04/1966); Diário de Pernambuco (17/04/1966). 
69 Lei das Caixas de Pensões e Aposentadoria dos Ferroviários, de 1926. Cf: MORAES FILHO, Evaristo 
de. “A Árdua Questão da Estabilidade”. In: Revista LTr, julho 1978. (p. 809) 
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A estabilidade passa sem muita oposição, mesmo porque era um dispositivo 

menor dentro de um corpo de lei cujo escopo era mais amplo, inaugurando um sistema 

previdenciário regulamentado pelo Estado. Além do mais beneficiava os ferroviários, 

categoria não relacionada diretamente ao sistema fabril e concessionária de serviços 

públicos, e sua extensão a outras categorias de trabalhadores segue a mesma linha: os 

portuários a conquistam em 1927; em 1930 trabalhadores de empresas de transporte 

urbano, luz, força, telefones, telégrafos, portos, águas e esgotos; em 1933 os Marítimos; 

em 1934 chega ao setor privado com a extensão do benefício aos comerciários e 

bancários; mas ainda não chegara à linha de produção. Talvez por esse motivo não 

tenham causado alarde os primeiros indícios de regulamentação do trabalho 

permanente; isso foi percebido pelo debate dos juristas que se dedicaram ao tema: 

“Mas quando o seu caminho invadiu as áreas das atividades 
econômicas mais diretamente ligadas às empresas privadas, ao 
comércio e aos bancos, iniciou-se a grita contra o benefício, grita esta 
que não cessou até hoje, e que, depois de 1966, passou a registrar a 
sua maior vitória.”70

A oposição foi reduzida não somente pelo fato de se limitar inicialmente aos 

empregos públicos ou concessionários de serviços públicos, e sim porque em certa 

medida a regulamentação da estabilidade foi feita de maneira a favorecer o 

empresariado. É importante lembrar que no momento de criação dessa lei a burguesia 

industrial também está se organizando, e havia ainda mais um clima internacional de 

preocupação com a questão operária. Apesar da visão tradicional que afirma ser a 

“questão social” considerada na época como caso de polícia, na década de vinte projetos 

de leis sociais não deixaram de ser discutidos e alguns foram aprovados. Uma adaptação 

70 MORAES FILHO, Evaristo de. Op. cit. (p. 810). 
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aos postulados liberais gradualmente leva o patronato a tomar frente da regulamentação 

do trabalho a partir do Estado. 

“A legitimidade da intervenção do Estado no domínio do 
mercado de trabalho vai-se firmando gradualmente durante a primeira 
metade dos anos vinte, para completar-se definitivamente em 1926, 
por ocasião da reforma da Constituição Federal. (...) O patronato 
realizava assim uma dupla operação. Ao mesmo tempo em que 
procurava firmar qual deveria ser o principal objetivo da 
regulamentação do trabalho – a garantia da paz social – traçando a 
partir daí seus limites, desenvolvia uma ação em prol da defesa dos 
seus interesses, pedindo garantias de crédito, tarifas protecionistas, 
menos impostos, etc.”71

A presença dos interesses empresariais nas comissões de elaboração de projetos 

de lei, e principalmente de regulamentação das leis sociais, era percebida na época e até 

denunciada pelo deputado Azevedo Lima, eleito com participação do Bloco Operário do 

Partido Comunista. A maior mobilização operária gera uma maior mobilização do 

patronato, assim as leis trabalhistas aprovadas pelo Estado são minuciosamente 

estudadas pelo patronato para não excederem os limites dos seus interesses. A 

reivindicação dos trabalhadores pela garantia de emprego é redefinida como direito de 

trabalho numa mesma empresa, fixando os trabalhadores a esta. Nesse primeiro 

momento de sua regulamentação a estabilidade vinculava-se às Caixas de 

Aposentadoria e Pensão, cuja contribuição era de responsabilidade do empregado com 

caráter obrigatório. “O interessante a assinalar em relação à lei das Caixas de 

Aposentadoria e Pensões é que a previdência social não é estabelecida como direito do 

cidadão, mas sim como um direito contratualmente obtido através de contribuições ao 

longo do tempo.”72 Apropriam-se de uma prática já existente entre os trabalhadores, de 

contribuição a caixas com fins previdenciários, revertendo para as empresas e os cofres 

públicos os rendimentos dessas contribuições. 

71 GOMES, Ângela Maria de Castro. Burguesia e Trabalho: política e legislação social no Brasil, 1917-
1937. RJ: Campus, 1979. (p. 161) 
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As sociedades de beneficência e de auxílio mútuo eram muito freqüentes nas 

primeiras décadas do século XX, a maioria organizada e gerida pelos próprios 

trabalhadores, muitas delas expressando em seus estatutos caráter reivindicativo. 

Segundo Maria Inês Rosa73, a estabilidade é criada para desmobilizar o movimento 

operário, porque favorece as Caixas de Aposentadoria e Pensão em detrimento dessas 

caixas de resistência organizadas pelos trabalhadores. Uma nova organização 

previdenciária gerida pelas empresas e sancionada pelo Estado passa a ser 

implementada, e para isso uma política de pleno emprego seria fundamental, o que será 

incentivada através da lei de estabilidade. 

No entanto, ainda que a estabilidade tenha sido cunhada de maneira a 

transfigurar-se em um atrativo para que trabalhadores se mantivessem em uma mesma 

empresa, contribuindo para o crescimento das caixas vinculadas a tais empresas, 

permanece como uma forma de acesso à garantia de trabalho permanente e como tal 

perseguida pelos trabalhadores. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, 

por exemplo, foi conquistado através de ampla movimentação e, segundo Evaristo de 

Moraes Filho, “representou uma vitória espetacular da classe, depois de uma série de 

greves, com agitação, prisões, protestos e as demais manifestações próprias dos grupos 

sindicais de pressão e reivindicação”74.

A oposição direta do patronato ocorrerá quando em 1935 o direito à estabilidade 

começa a ganhar corpo próprio e maior extensão, mas antes já podemos perceber uma 

certa interferência através pequenas alterações por decreto na regulamentação da lei de 

1926. Há disputa, por exemplo, quanto à instância deliberativa dos inquéritos para 

apurar a justa causa da demissão; inicialmente cabe à administração da empresa com 

72 Idem, ibidem. (p. 95) 
73 ROSA, Maria Inês. A Indústria Brasileira na Década de 60: as transformações nas relações de trabalho 
e a estabilidade. [Dissertação de Mestrado em Sociologia] Campinas: Unicamp, 1982. 
74 MORAES FILHO, Evaristo de. Op. cit. (pg. 812)  
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recurso ao Conselho Nacional do Trabalho, depois passa diretamente ao CNT na lei de 

1930; em outubro de 1932 o decreto 21.081 altera novamente, retornando à 

administração da empresa, e depois em 1934 passa para as Comissões de Conciliação e 

Julgamento criadas apenas dois anos antes e que vieram a se tornar notoriamente 

tendenciosas para o patronato, embora retirassem do âmbito privado a decisão sobre os 

processos. Além disso, aparece naquele mesmo decreto de 1932 a suspensão imediata 

do trabalhador e seus vencimentos, podendo ser readmitido e pago salário pendente no 

caso de não comprovada a justa causa. Em 1934, na criação da Caixa dos Comerciários, 

surge a figura da “força maior” como justa causa de despedida. 

A estabilidade é desvinculada das caixas de aposentadoria e o direito é estendido 

a todos os trabalhadores urbanos, com exceção dos domésticos, através da Lei nº 62 de 

cinco de junho de 1935. Passa então a vigorar como legislação de regulação contratual 

entre empregado e empregador, que além da efetividade do emprego, remete à 

irredutibilidade do salário dos trabalhadores estáveis e à indenização pela despedida 

arbitrária antes de conquistada a estabilidade. Esta lei começa a ser elaborada a partir da 

Constituição de 1934, que no item IV. Da Ordem Econômica e Social dispõe sobre a 

indenização por demissão sem justa causa: 

“§ 1º do Art. 121: A legislação do trabalho observará os 
seguintes preceitos, além de outros que colimem melhorar as 
condições do trabalhador: (...) g) indenização ao trabalhador 
dispensado sem justa causa”75

O capítulo da Ordem Social é contestado na época enquanto portador do real 

interesse dos trabalhadores, pois sequer constava dele a lei de férias e a jornada de oito 

horas, direitos já conquistados pelos trabalhadores, para não falar nas maiores 

reivindicações da época que eram o direito de greve e salário mínimo. A emenda Vasco 

75 Idem, ibidem. (p. 813) 
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de Toledo é apresentada neste sentido para que sejam incorporadas as reivindicações 

mínimas dos trabalhadores76. Este mesmo deputado da bancada classista apresenta ao 

Congresso já em 1934 um projeto de lei para regulamentar a letra G do Art. 121, 

sofrendo retaliação imediata da Federação dos Sindicatos Patronais do Distrito Federal, 

que emite ofício à Câmara Legislativa contra o projeto “por inoportuno”, sugerindo que 

se aguardasse o Código do Trabalho para regulamentação desta. Os trabalhos 

parlamentares em torno da lei da estabilidade sofrem constantes interrupções, sendo 

apresentadas emendas e mudando de redator por duas vezes, passando dos deputados 

classistas liderados por Vasco de Toledo para Mozart Lago do Distrito Federal e por fim 

ao deputado paulista Moraes Andrade.

Aprovado em plenário, o projeto converte-se na Lei nº 62 de cinco de julho de 

1935, estendendo o direito a empregos que ainda não dispusessem de estabilidade. “Era 

a primeira lei que concedia estabilidade, de modo geral, a todas as classes urbanas, com 

exceção dos domésticos, e que o fazia autonomamente, como lei própria, fora dos 

domínios da previdência social”77. Logo que promulgada a classe empresarial protesta 

escrevendo artigos em diversas revistas jurídicas alegando a inconstitucionalidade da 

lei, por não constar na constituição disposições sobre estabilidade, mas apenas a 

indenização por despedida arbitrária e que passar disso para a readmissão do empregado 

seria um contrasenso – ou se indeniza ou se readmite o empregado. Os defensores da 

estabilidade argumentavam que não havia contradição nos dispositivos: 

“Estabilidade e indenização por dispensa injusta são, 
portanto, duas coisas diversas, que não se confundem nem se 
chocam. De um a dez anos o empregado da indústria e do comércio, 
dispensado sem justa causa, receberá uma indenização pela rescisão 

76 Folha da Manhã 08/03/1934. (www.almanaque.folha.uol.com.br) 
77 MORAES FILHO, Evaristo de. Op. cit. (p. 814) 
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abusiva do contrato de trabalho. Além de dez anos não poderá ser 
despedido, porque tem assegurada a sua estabilidade”78.

Passada a discussão da inconstitucionalidade e tendo permanecido a lei em 

vigor, retoma-se a discussão buscando anular a lei na sua essência. A argumentação 

patronal residia no fundamento de indemissibilidade do empregado estável, propondo 

que a demissão poderia ocorrer mediante o pagamento de indenização correspondente, e 

alguns colocavam a possibilidade de ser adicionada uma multa paga ao Ministério do 

Trabalho. Quanto a esta questão, a reintegração do empregado estável demitido sem 

justa causa é considerada irreal mesmo pelos defensores da estabilidade, mas como a 

Lei nº 62 tinha redação muito vaga, deixava para o aplicador a interpretação muito livre, 

ocorrendo nesse momento a disputa em torno do que fazer quando a despedida arbitrária 

fosse averiguada. Os defensores da estabilidade igualmente consideravam que o 

procedimento seria compensação financeira, mas não apenas a indenização por rescisão 

sem justa causa, pois que então a estabilidade não faria diferença para o empregado, 

mas sim uma indenização por perdas e danos que compensasse a perda do emprego. A

disputa se define na jurisprudência, que segue a indenização diferencial para 

empregados estáveis. 

Quando da sistematização das leis trabalhistas na CLT a estabilidade fica 

garantida em capítulo específico do Título IV – Do Contrato Individual do Trabalho. 

Constava desse capítulo nove artigos, sendo que o primeiro destes definia a estabilidade 

de jure:

Art. 492. O empregado que contar mais de dez anos de 
serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por 
motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente 
comprovadas. 

78 LOPES, H. X. “Estabilidade – Preceito Constitucional”. In: Revista do Trabalho, dezembro 1936. Cf: 
MORAES FILHO, Evaristo de. Op. cit. (p.816) 
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Parágrafo único - Considera-se como de serviço todo o tempo 
em que o empregado esteja à disposição do empregador.79

Em 1946 o direito é estendido aos trabalhadores rurais na carta Constitucional, 

nunca chegando a atingir trabalhadores domésticos. 

O instituto da estabilidade constante da CLT garantia ao empregado uma 

indenização diferencial ao ser demitido sem justa causa, no caso de impossibilidade de 

reintegração à empresa. Enquanto aos empregados não estáveis essa indenização 

correspondia a um salário mensal, na base da maior remuneração que tenha recebido, 

por ano de serviço, para os empregados estáveis essa indenização era paga em dobro. 

Art. 496 - Quando a reintegração do empregado estável for 
desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do 
dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o 
tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em 
indenização devida nos termos do artigo seguinte. 

Art. 497 - Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de 
motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a 
indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga 
em dobro.80

Essa indenização, no entanto, era via de regra redefinida por acordo no momento 

da rescisão do contrato de trabalho, reduzindo drasticamente o valor de tal indenização, 

em geral não chegando a 50% do montante que o trabalhador deveria receber. Além 

disso, muitos dos dispositivos que determinavam a justa causa eram amplos e evasivos, 

cabendo ao Tribunal do Trabalho decidir. 

Art. 493 - Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos 
a que se refere o art. 482, quando por sua repetição ou natureza 
representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. 

Artigo 482, CLT - Constituem justa causa para rescisão do 
contrato de trabalho pelo empregador: 

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem 

permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à 

79 BRASIL. CLT. (www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/legis/CLT/TITULOIV.html) 
80 Idem, ibidem. 
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empresa para a qual trabalhou o empregado, ou forma prejudicial ao 
serviço;

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, 
caso não tenha havido suspensão da execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço 

contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, 
salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

l) prática constante de jogos de azar. 
Parágrafo Único: Constitui igualmente justa causa para 

dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada em 
inquérito administrativo, de atos atentatórios contra a segurança 
nacional.81

Essas distorções são na verdade previstas, uma vez que o que interessava mesmo 

era o atrativo da estabilidade. Para os empregadores cumpriria a função de “apaziguar” 

os operários, garantida pela maior integração destes às empresas num falso 

comunitarismo onde os trabalhadores enquanto “donos” dos seus empregos se tornariam 

co-proprietários da própria empresa. Servia ainda como um estímulo para que os 

trabalhadores se mantivessem na mesma empresa, contribuindo para sua especialização 

e também poupando custos de formação de novos trabalhadores. Lembramos que o 

custo de capacitação não é somente o custo da formação em si, que muitas vezes pode 

ser baixo, mas principalmente o tempo que esta leva, quebrando o ritmo da produção.  

Ressaltamos isso porque é importante ter em mente que a política trabalhista 

conflui, no geral, com o objetivo de consolidação da etapa industrial do capitalismo. Por 

isso a estabilidade é funcional naquele momento histórico específico, correspondendo às 

grandes concentrações em plantas industriais, que exigiam um número muito alto de 

trabalhadores, sendo muitos destes especializados. Quando a maquinaria e a direção 

passam a deter cada vez maior parte do saber do processo de produção a estabilidade 

não é mais necessária, mais que isso até, passa a onerar as empresas ao impedir o 
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nivelamento para baixo dos trabalhadores através da rotatividade. A obsolescência da 

lei de estabilidade decorre, portanto, em grande medida, da mudança estrutural no 

processo produtivo. 

“A delimitação em pauta patenteia-se quando se toma a estabilidade, 
ora como fator de acumulação de capital, ora como obstáculo á sua 
realização. Foi fator de acumulação porque contribuía para formar a 
força de trabalho qualificada. E o fazia ao fixar o trabalhador na 
empresa, na indústria por extensão, impedindo a rotatividade que 
onerava o capital com os custos dessa formação. Além do mais a 
fixação acabou funcionando como instrumento de segurança 
psicológica para o trabalhador, levando-o a integrar-se e ajustar-se na 
empresa industrial e assim contribuindo para maior produtividade do 
trabalho. (...) Sob o prisma dessa demarcação, o que está em jogo é a 
funcionalidade ou não funcionalidade da estabilidade para o processo 
de acumulação capitalista e sua reprodução.”82

Concordamos com a perspectiva desta autora quanto à questão da funcionalidade 

da legislação trabalhista para o controle das relações de trabalho e para incrementar os 

ganhos do setor industrial. Mas Maria Inês Rosa não vê na legislação social qualquer 

participação da luta dos trabalhadores, sempre posta como regulação despótica do 

Estado: “Enfim, a instância jurídica, no caso o direito do trabalho, coloca-se como 

‘poder regulador’ dos ‘conflitos industriais’, não se constituindo em desdobramento das 

lutas cotidianas do trabalho sobre o despotismo do capital.” 83  Ainda que 

instrumentalizada para beneficiar o crescimento do setor fabril, não pode se perder de 

vista que a estabilidade parte de uma reivindicação dos trabalhadores e é por eles 

perseguida84. A estabilidade não foi um engodo, colocado na CLT apenas para ludibriar 

os trabalhadores, mas também não foi a máxima conquista dos trabalhadores. Assim 

como a maioria dos direitos trabalhistas, ela decorre dos direitos reivindicados por 

81 Idem, ibidem 
82 ROSA, M. I. op. cit. (p.149) 
83 Idem, ibidem. (p.191) 
84 A garantia de emprego estável não é uma questão menor; hoje, de forma ainda mais acentuada por 
conta da grande desregulamentação em curso no mercado de trabalho, isso se mostra nos disputadíssimos 
concursos públicos, não por garantirem melhores condições de trabalhos do que os empregos privados e 
sim por garantirem estabilidade! 
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trabalhadores, mas adaptada aos limites impostos pelo patronato. Serviu muito bem para 

a acumulação de capital, em um momento em que o processo produtivo precisava da 

permanência dos trabalhadores no local de trabalho. Serviu também ao movimento 

operário, que a torna em suas mão um instrumento de reivindicação, visto que dava 

maior segurança ao trabalhador individual a fazer valer seus direitos e reivindicações e 

através desse poder de barganha individual também reforçava os sindicatos que podiam 

contar com militantes que não teriam que se preocupar com a perda de seu emprego por 

reivindicar direitos coletivos. 

Ao garantir aos trabalhadores a impossibilidade de demissão sem justa causa 

dificultava a perseguição dos patrões àqueles operários sindicalizados e mais 

combativos. O benefício que garante aos trabalhadores faz com que a estabilidade possa 

se converter em instrumento político, tornando-se mais um motivo para que sua 

eliminação passe a ser objetivada pelos empresários. Afinal, se a estabilidade não 

funcionasse na prática, constituindo-se mera letra morta na legislação, por que haveria 

tamanha preocupação em eliminá-la? Da sua remoção podemos inferir que se tornou de 

fato num instrumento de luta dos trabalhadores. 

Um registro de trabalhadores em indústrias de fiação e tecelagem de 

Pernambuco mostra que no início da década de sessenta, antes mesmo da promulgação 

do FGTS, uma prática para coagir os trabalhadores estáveis a rescindir seus contratos 

por acordos desfavoráveis era colocá-los em “salões de reserva”. Estes ficavam 

localizados na ala mais quente e úmida da fábrica, em cima do salão de engomadeira, 

onde os trabalhadores que não poderiam ser demitidos passavam o dia sem trabalho. A 

tática patronal era humilhar esses trabalhadores, praticando uma “tortura mental”, 

segundo as próprias palavras de um destes trabalhadores, para que estes desistissem de 

sua estabilidade. 
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“...os operário lá dentro, tinha gente desmaiando, fazendo já 
acordo porque sentia humilhado, queria trabalhar e o patrão deixava 
ele lá o dia todinho sem fazer nada. Era só perseguição contra 
trabalhadores estáveis, quem tinha estabilidade, né? Eles queriam 
ver-se livre do operário que tinha mais de dez anos de fábrica, botar 
operário novo que eles fazia o que queria, né, explorava com hora 
extra, tudo. E esses mais antigos, que tinham estabilidade nunca 
facilitavam fazer hora extra num domingo.”  

- João Francisco85

Esse relato conta que o “museu”, como foi apelidado pelos estabilizados, teve 

duração de quase dois anos durante os quais muitos trabalhadores aceitaram acordos 

irrisórios por sentirem-se desmoralizados sem trabalho. Conta ainda que a experiência 

foi proposta por um administrador que veio “do sul”, onde os tais “salões de reserva” 

tinham surtido efeito positivo. Alegavam que era uma nova política de produtividade,

que ficariam ali até a empresa atingir a meta de produtividade e depois voltaria aos seus 

postos de trabalho. Mas a coação atingia também operários com alta produtividade – o 

que estava em questão era a possibilidade de dispensar o trabalhador quando fosse 

conveniente para a empresa. 

“A história começou assim: em 1964, se espalhou um boato 
de que a Companhia não conseguiu vender a fábrica a um grupo de 
estrangeiros por causa do grande número de operários estabilizados. 
Porque até essa época eles vinham sempre procurando um meio de 
tirar a estabilidade do trabalhador e não conseguiam. (...) Os 
estabilizados eram os mais antigos, os mais sofridos e também os 
mais corajosos, os mais esclarecidos dos direitos do trabalhador – por 
isso era deles que os patrão tinha medo.”  

- Relato do Sindicato86

Ainda que, como acima exposto, o risco do estabilizado estava em ter mais 

combatividade, essa prática de coação atingia de maneira indiferenciada o estabilizado 

85 João Francisco, tecelão em Fábricas de Tecidos de Paulista, Pernambuco; entrevista realizada por José 
Sérgio Leite Lopes em Paulista, PE, em 14/02/2006. 
86 O MUSEU: um relato da resistência dos operários estabilizados da Fábrica Macaxeira – Cotonifício 
Othon Bezerra de Melo – em Recife, nos anos 1965-1966. Relato organizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Fiação e Tecelagem de Pernambuco, resumido do depoimento de quatro antigos 
operários. Recife, setembro de 1979. (mimeografado) 
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sindicalizado ou não: “ali estavam também operários (...) que nem mesmo frequentavam 

o Sindicato”, “tinha vários companheiros onde tinha senhoras que choravam, 

aperreadas”. O caso de trabalhadores com faixa etária acima de quarenta anos já vinha 

sendo apontado como um problema a que o movimento operário deveria zelar, pois 

corriam alto risco de demissão por serem considerados improdutivos do ponto de vista 

do capital. Consta de diversas resoluções de congressos de metalúrgicos na década de 

sessenta e setenta a necessidade de proteger tal trabalhador, seja pela reivindicação da 

manutenção de um percentual mínimo de trabalhadores acima de quarenta anos, seja 

pela reivindicação de que a despedida destes seja averiguada pelo Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social87. Nesse sentido a estabilidade, se atingida, era uma 

medida de seguridade, pois protegia esse trabalhador “idoso”, permitindo também que 

este atingisse a sua aposentadoria por tempo de serviço, visto que ao ser dispensado 

nessa idade pouquíssima chance terá de conseguir um novo emprego. 

“Isso aconteceu com vários companheiros. Teve um que 
chegou ao Museu com 28 anos de trabalho na fábrica. Depois de 15 
dias ele não suportou mais e foi ao escritório pedir acordo. 
Prometeram pagar 1 conto por ano de serviço [Pelo direito de 
estabilidade esse tecelão deveria receber mais ou menos 40 contos 
como indenização] e lhe dar aposentadoria. Ele aceitou. Quando ele 
voltou ao escritório com a conta feita e com os documentos 
assinados, aí os homens dizem a ele: ‘Olha, nós queríamos lhe dar 
aposentadoria, mas o INPS não aceitou. Você vai ter que trabalhar 
dois anos lá fora, pra completar seus 30 anos de serviço e ter o direito 
à aposentadoria’. Mas o companheiro já estava velho e não conseguiu 
outro emprego de carteira assinada. Perdeu todo seu tempo de 
serviço...”

- Relato do Sindicato88

O museu acabou depois de 22 meses de duração, com a dispensa abusiva de 

diversos trabalhadores como o caso acima relatado. Mas sua existência não ocorreu sem 

resistência por parte dos trabalhadores: 

87 Cf: ROSA, M. I. op. cit. Análise de resoluções de congressos dos metalúrgicos de São Paulo em 1961, 
1968, 1972 e 1975. 
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“A gente se firmou, certo, aí eu tive uma pequena atuação 
mostrando aos companheiros que era a estabilidade que estava em 
jogo. (...) Daí a gente começou a conscientizar os companheiros o 
que era que devia fazer. E a gente tentou a... ia fazer uma ano, 
primeiro ano do museu, vários companheiros já se entregou, né? 
Quando o companheiro se entregava era uma tristeza pra gente que 
via mais estabilidade ir se embora, mas depois de várias conversar, 
várias concessão (...) a gente ia conversando e a gente começou se 
firmando de uma maneira que passou mais de mês sem ninguém 
fazer acordo.”  

- Marcelo Castanha89

Ao completar um ano de existência do Museu, os trabalhadores que ali se 

encontravam organizaram uma festa para comemorar o ano de resistência lá dentro. 

“Uma festa de alegria pela coragem que esse grupo mostrou 
diante de tanta injustiça e opressão. Alegria pela consciência que 
aqueles trabalhadores mostraram agindo na defesa dos seus direitos e 
dos interesses da classe. Alegria pela união, que foi a nossa grande 
arma nessa luta.” 

- Relato do Sindicato90

Como esse caso ilustra, não foi sem protesto do empresariado que se deu a 

vigência do regime de estabilidade. Apesar de sua remoção por completo da CLT ter se 

dado apenas na Constituição de 1989, no local de trabalho a estabilidade muitas vezes 

era retirada através da coação direta aos trabalhadores. Antes do golpe a revogação do 

instituto da estabilidade já vinha se tornando um objetivo central dos setores vinculados 

à burguesia empresarial, principalmente àqueles mais comprometidos com o capital 

estrangeiro, como veremos a seguir. 

88 O MUSEU. Op. cit. 
89 Marcelo Castanha, tecelão em Fábricas de Tecidos de Paulista, Pernambuco, empregado da Fábrica da 
Macaxeira na época do “Museu”; entrevista realizada por José Sérgio Leite Lopes em Paulista, PE, em 
15/02/2006. 
90 O MUSEU. op. cit 
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3.2 A crítica à estabilidade 

No final da década de cinquenta e início de sessenta a estabilidade foi alvo de 

pesquisas sobre o crescimento industrial do país, observando-se sempre o caráter 

ideológico dessas, que buscavam destacar os aspectos negativos da garantia da 

estabilidade para influenciar a opinião pública. Uma dessas pesquisas foi desenvolvida 

por um grupo estadunidense, dirigido pelo embaixador dos país no Brasil, Lincoln 

Gordon. Fazia parte de um programa interdisciplinar de pesquisas sobre a relação entre 

governo e administração privada, desenvolvida pelo Centro de Assuntos Internacionais 

da Universidade de Harvard, iniciado em 1959 e direcionada para países da Ásia e 

América Latina. É interessante que Lincoln Gordon neste momento ainda não era 

embaixador, e sim professor da Escola Graduada de Administração de Empresas de 

Harvard, sendo chamado para este cargo quando da criação da “Aliança Para o 

Progresso”, ficando patente sua atuação enquanto intelectual orgânico do programa 

internacional do governo estadunidense. Interessante também é o fato de que o ano de 

criação da Aliança Para o Progresso é o mesmo ano em que o programa Harvard se 

estende para fora dos Estados Unidos, apesar do esforço de desligamento de tal pesquisa 

à sua política internacional: 

“Cabe ressaltar que a minha ligação a este projeto se deve 
exclusivamente à minha função de professor da Universidade de 
Harvard e que nem o presente estudo, nem qualquer outra parte do 
projeto, tem qualquer relação com o Governo dos Estados Unidos da 
América ou com a Embaixada Americana no Brasil.”91

 No Brasil a pesquisa “sem ideologia definida” foi conduzida por “profissionais 

imparciais” da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV, cujos 

resultados foram publicados no livro “Impacto da Ação do Governo Sobre as Empresas 

91 GORDON, Lincoln. “Prefácio” In: RICHERS, MACHLINE, et al. Impacto da Ação do Governo Sobre 
as Empresas Brasileiras. SP: Ed. FGV, 1963. (p. XV) 
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Brasileiras”. A preocupação de manter uma aparência de neutralidade se encontra ao 

longo de toda pesquisa: 

“Não pretendemos, de forma alguma, tomar uma posição 
ideológica quanto às vantagens ou desvantagens do sistema socialista 
ou capitalista. Na interpretação dos dados, nossas posições pessoais 
em nada pesaram; pretendemos apenas registrar as opiniões dos 
empresários e interpretá-las com o máximo de objetividade, pois 
nosso propósito não é o de comprovar uma tese, mas exclusivamente 
de transmitir de forma coordenada as opiniões e atitudes alheias.” 92

No entanto a pesquisa era claramente direcionada à opinião do setor empresarial, 

buscando “obter-se informações de primeira mão sobre as experiências e atitudes do 

próprio administrador”, para com isso “ajudar a estimular certos tipos de 

desenvolvimento econômico”. Note-se também que as empresas alvo da pesquisa eram 

empresas industriais brasileiras de capital privado nacional e estrangeiro93. Em resumo 

buscava estudar a relação governo/empresas privadas para estimular a intervenção ativa 

do Estado no crescimento industrial quando interessante e sua retirada estratégica 

quando passava a pesar nos bolsos dos empresários. 

Entre os diversos aspectos abordados dessa relação um capítulo se dedica à 

análise das “medidas legais de promoção e controle” das atividades empresariais, estas 

sejam: intervenção do Estado na economia; participação dos empregados nos lucros da 

empresa; salário mínimo; estabilidade do empregado; estrutura tributária; e controle de 

preços. Buscavam com estes tópicos avaliar os limites para a intervenção do Estado, que 

não por acaso esbarravam na defesa do direito do trabalhador. A redação desse capítulo 

é bastante cautelosa se preocupando em mostrar que a intervenção é necessária, mas 

observando que o Estado não pode se tornar uma máquina poderosa como estaria 

92 RICHERS, MACHLINE, et al. Impacto da Ação do Governo Sobre as Empresas Brasileiras. SP: Ed. 
FGV, 1963. (p.9) 
93 As empresas norte-americanas com atuação no Brasil já haviam sido contempladas na primeira fase do 
projeto, de 1959 a 1961, enquanto a pesquisa se confinava aos Estados Unidos. 
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ocorrendo. Citando Roberto Campos, justifica-se a intervenção, mas defendendo sua 

limitação: “quero que o Estado não faça o que não pode, para fazer o que deve”94.

A metodologia da pesquisa consistia em estudar os tópicos em três tempos: 

primeiro uma avaliação de conjuntura de ordem geral, depois exposição do resultado da 

pesquisa de opinião dos empresários e por fim a conclusão dos pesquisadores. O 

posicionamento ante a estabilidade já fica claro na explanação desta, colocando-a como 

ilusória, e que de tão rígida tal proteção não encontra equivalente em qualquer outro 

país, “nem mesmo na União Soviética” 95 . Os dados referentes à conjuntura são 

falseados para que a estabilidade no emprego não apareça como um benefício 

valorizado pelo trabalhador, situando a economia do país como em fase de crescimento 

quando nesta época já se encontrava em plena desaceleração fato já sabido. Chegam a 

afirmar que o desemprego não representava uma ameaça séria: 

“O rápido desenvolvimento do País não tem, realmente, 
permitido que o desemprego ameace a paz do assalariado. Não 
havendo risco de inatividade, o assalariado, pode, de fato, abusar da 
proteção que lhe concede a lei com o fito de ser indenizado. (...) E a 
esperança de que o patrão o despeça não se desvanece mesmo quando 
estabilizado, pois aí o empregado fica a sonhar com um acordo.”96

A seção que trataria da parte “objetiva” da pesquisa, isto é, o questionário feito 

aos empresários, já é apresentada “imparcialmente” pelo subtítulo: “a experiência dos 

que vivem o problema”97. A pesquisa sequer apresentava dados concretos de queda de 

produtividade entre os trabalhadores estáveis ou que estivessem perto de conquistar a 

estabilidade. Apenas limitava-se à opinião patronal, e mesmo assim restringindo-se a 

94 RICHERS; MACHLINE. op. cit. (p.126) 
95 Quanto à situação da estabilidade em outros países, ainda que não se encontre na mesma forma que a 
contida na legislação brasileira, existe na prática uma proteção ao emprego, por meio de diversas medidas 
como indenizações que dificultem a demissão do empregado ou por meio de contratação coletiva no qual 
o sindicato garante a permanência do trabalhador mais antigo. CF: CESARINO Jr. Estabilidade e Fundo 
de Garantia. RJ: Ed. Forense, 1968.  
96 RICHERS, MACHLINE. op. cit. (p. 139) 
97 Idem, ibidem. (p.140) (grifos nossos) 
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duas perguntas bastante direcionada a obter respostas que mostrem o quão prejudicial a 

estabilidade se tornou: 

“O Art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe 
basicamente sobre a estabilidade do trabalho, reza: ‘O empregado que 
contar com mais de dez anos de serviço na mesma empresa não 
poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou 
circunstância de força maior, devidamente comprovadas’. 

- Existe na sua empresa alguma diretriz de pessoal destinada 
a fazer face aos efeitos desse dispositivo? 

Sim ........   Não ......... 
Se sim: em que consiste essa diretriz? 

- Na sua opinião, de que maneira os dispositivos sobre a 
estabilidade do trabalho têm afetado a produtividade nacional.”98

As respostas obtidas colocavam 49% dos empregadores afirmando que tomavam 

sim medidas contra os dispositivos da estabilidade, número que segundo eles era ainda 

reduzido devido ao desconforto em abordar o tema abertamente. Ainda 64% 

consideraram a estabilidade como prejudicial “ao país”, causando queda de 

produtividade. Essa segunda pergunta deixa clara a generalização dos interesses 

empresariais como sendo os de toda a nação que orienta toda a perspectiva do estudo. 

Como conclusão a esta pesquisa não há diferença da opinião dos empregadores, 

afirmando a ineficácia da estabilidade “fraudada por acordo mútuo entre as duas 

partes”. De um lado a burla dos patrões decorre da dura realidade de competitividade 

que os obriga a se defenderem de dispositivos tão rígidos. Ainda assim seus arroubos de 

imparcialidade os obrigam a ponderar que na teoria esta medida visa a proteção do 

trabalhador contra os “abusos dos patrões que ainda se julgam na era dos feudos”99,

como se a exploração do trabalhador fosse artimanha dos “maus capitalistas”. Mas por 

outro lado, os trabalhadores também contribuíam para a nulidade da estabilidade, cuja 

razão principal seria a “sedução da indenização”: 

98 Idem, ibidem. (p.214) 
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“que faz com que o empregado provoque a rescisão antes da 
estabilidade, sabendo-a contrária aos desejos do empregador (...) E a 
esperança de que o patrão o despeça não se desvanece mesmo quando 
estabilizado, pois aí o empregado fica a sonhar com ‘um acordo’.”100

Assim, a estabilidade teria efeito negativo sobre os trabalhadores estimulando-os 

a se tornarem menos produtivo visando a rescisão do contrato, incorrendo novamente na 

conclusão de que a burla dos patrões não passaria de um mecanismo de defesa. Os 

empregadores na realidade dispunham de uma série de medidas disciplinares para 

garantir a ótima produtividade, como advertências e suspensões e em última instância a 

despedida sem indenização, visto que a desídia estava listada como uma das razões de 

despedida por justa causa. Ainda mais, é um fato notório que as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, instância de averiguação de inquéritos de despedidas, majoritariamente 

favoreciam os empregadores, se tornando outro instrumento para conduzir as demandas 

trabalhistas. 

O que pesquisas como esta indicam é uma ação orientada para criar um consenso 

da necessidade de revogação do regime de estabilidade pela sua ineficácia e até mesmo 

por ser prejudicial, afetando “o país” com a diminuição da produtividade. Revela 

também que havia um acordo tácito entre o governo brasileiro pós-64 e o diagnóstico 

estadunidense anterior sobre a necessidade de suprimir o regime da estabilidade para 

maior proveito da mão de obra pelas grandes indústrias. A vantagem da eliminação da 

estabilidade incidia enormemente sobre as empresas transnacionais, que não mais 

estariam limitadas na sua busca por regiões economicamente mais vantajosas pelo alto 

custo de demissões em massa. Ilustra dessa forma a continuidade do modelo de 

desenvolvimento a partir do golpe de 1964, buscando a todo custo a integração nacional 

99 Idem, ibidem. (p. 155) 
100 Idem, ibidem. (p. 155-156) 
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ao sistema capitalista internacional, agora com maior margem de controle para cumprir 

seus propósitos. 

3.3 O FGTS 

Ainda que os empregadores tivessem recursos para burlar a lei da estabilidade, a 

coação se tornou insuficiente e uma medida mais concreta e oficial precisou ser tomada 

para dar fim à estabilidade, o que resulta na criação do FGTS. Pois como afirmava 

Evaristo de Moraes Filho em 1978, o fim da estabilidade já havia sido decretado em 

1966 com a promulgação do FGTS: 

“Foi lenta, muito lenta, a agonia da estabilidade entre nós, com 
altos e baixos, esperanças e desalentos, mas nunca com prognóstico 
tranqüilizador e capaz de afastar de vez a ameaça que nunca deixou 
de lhe rondar a porta, como se sabe – apesar de sua lenta agonia, que 
significa a luta ingente pela vida – a sua morte se deu há doze 
anos...”101

A seguir veremos como se deu a criação do FGTS, as implicações que este 

trouxe para a relação de contratação da força de trabalho e de que forma que se preparou 

as bases para que sua implementação ocorresse com a maior tranquilidade possível. Em 

seu estudo sobre o FGTS, Vera Ferrante afirma o caráter ideológico e repressivo da 

nova legislação trabalhista102, tendo sido minuciosa a construção do consenso dessa 

peça fundamental da política econômica do governo militar. 

a) O FGTS – disputas em torno de sua implementação 

No momento de implementação do FGTS o consenso acerca de sua vantagem 

sobre o regime da estabilidade não estava dado. Passou sem aprovação do congresso e 

sob forte contestação do movimento operário. Suas conseqüências econômicas e sociais 

101 MORAES FILHO, Evaristo de. op. cit. (p. 809) 
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vão torná-la uma das leis mais discutidas no cenário jurídico nacional, principalmente 

enquanto coexistia com o regime da estabilidade, como veremos a seguir. Durante a 

elaboração da lei do Fundo de Garantia, havia uma divisão entre seus debatedores em 

duas correntes opostas. De um lado, os contrários à estabilidade argumentavam a 

distinção entre os dispositivos legais e a realidade. Como já vimos ao longo deste 

capítulo, estes últimos afirmavam que as falhas nos julgamentos da Justiça do Trabalho 

permitiam ao setor empresarial fazer uso de artifícios para burlar a lei, principalmente 

através de despedidas obstativas, logo antes do empregado atingir a estabilidade. Além 

disso, argumentavam a tendência do trabalhador estável tornar-se um fardo para a 

empresa, ainda mais que atingida a estabilidade supostamente diminuiria sua 

produtividade. Do outro lado, a corrente favorável defende-a por ser uma conquista 

legítima dos operários, garantindo tranqüilidade, segurança e aperfeiçoamento à classe 

trabalhadora.

Como durante todo o regime militar se observou uma preocupação em se manter 

as aparências democráticas, a lei do FGTS passará por uma série de reformulações para 

moldá-la de forma a promover “estímulos motivacionais” para garantir a adesão do 

trabalhador, apesar da intenção clara de intervenção nas relações de trabalho em 

favorecimento do grande capital. A primeira proposta era a da completa supressão da lei 

da estabilidade e sua substituição por um seguro desemprego a ser implementado 

gradualmente. Essa proposta rapidamente foi descartada pela dificuldade de sua 

aplicação. Surge então uma proposta alternativa que criava um fundo de estabilidade 

social e habitacional, que também funcionasse como um sistema de seguro contra o 

desemprego. 

“Segundo as palavras do Presidente Castelo Branco ‘a 
estabilidade assim garantida por um fundo de economia permitirá 

102 FERRANTE, Vera Lúcia. FGTS: ideologia e repressão. São Paulo: Ática, 1978. 
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criar uma consciência crescente de igualdade e de oportunidade para 
todos os empregados, dar-lhes-á confiança e flexibilidade para 
pesquisar, no mercado, as melhores oportunidades de trabalho, e 
eliminará a sensação de injustiça, toda vez que, por problema de 
relações humanas seja o operário dispensado’. (...) Apresenta a 
perspectiva de maior flexibilidade no mercado de trabalho sem 
propor, paralelamente, soluções para os problemas estruturais de 
desemprego, como se as oportunidades ocupacionais fossem amplas e 
abertas a todos.”103

A partir dessa proposta formulou-se o primeiro anteprojeto de lei, elaborado 

pelos tecnocratas do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Planejamento e 

Coordenação Econômica. Este anteprojeto propunha a completa substituição do regime 

da estabilidade pelo “Fundo de Estabilidade e Habitação”, como então era designado. A 

reação foi imediata, tanto da parte dos políticos e juristas que defendiam a estabilidade 

quanto dos trabalhadores. 

Consultados acerca do anteprojeto da estabilidade os ex-ministros do Trabalho 

Alencastro Guimarães e Segadas Viana manifestaram-se contra a extinção da 

estabilidade, inclusive apontando enquanto tendenciosos os motivos alegados para sua 

revogação. O primeiro afirmava que se a burla à lei era o problema, que então se 

colocasse medidas que corrigisse esta e não se suprimisse a lei por completo. 

 “O sr. Alencastro Guimarães, foi ouvido ontem sobre o projeto 
do governo de extinguir a estabilidade. O ex-ministro do Trabalho 
afirmou: ‘Essa conquista do trabalhador não pode ser extinta de um 
dia para o outro, sem a apresentação de motivos fortes. Dizer que a 
lei da estabilidade é constantemente burlada é saber que todas correm 
esse risco por parte dos que tem poder e habilidade para desrespeitá-
las. As falhas que naturalmente existem é que devem ser consertadas 
em benefício da própria lei’. Também o argumento de que depois de 
dez anos o funcionário se desinteressa do trabalho não é válida para o 
ex-ministro, pois ‘a toda hora vêem-se organizações premiando 
funcionários com 10, 20, 30 e até 50 anos de serviços, já que a 
concordância entre empregado e empregador é sempre uma boa 
referência para ambos.’.”104

103 FERRANTE, Vera. Op. Cit. (p.160)  
104 Diário de Pernambuco, 01/04/1966. “Fim da Estabilidade Poderá Incendiar o País” (1ª página) 
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Já Segadas Viana afirmava ser em vista do benefício do capital estrangeiro o real 

motivo da supressão da estabilidade.  

“Também o ex-ministro Segadas Viana manifestou-se contra a 
medida, afirmando que ‘a culpa desse retrocesso na política social 
deve ser creditada aos grupos estrangeiros e irá causar 
descontentamento às massas trabalhadoras, ameaçadas de 
desemprego e pelo custo de vida, que se torna cada vez mais 
escorchante’.”105

Ainda mantendo o vínculo com o trabalhismo, suas preocupações eram com a 

importância da manutenção da CLT para manter o movimento operário apaziguado, 

ainda mais diante do regime ditatorial:

 “A extinção da estabilidade faz-nos correr o risco de voltarmos 
à perigosa situação anterior que já ultrapassamos (...) Se não partiu 
substancialmente das classes trabalhadoras a reação de abril de 64, 
foi só porque eles não se viram atingidos nos seus direitos capitais, de 
que a estabilidade talvez seja a parte mais representativa.”106

Não vamos aqui entrar na discussão acerca das manifestações de trabalhadores 

acerca do golpe de 1964, mesmo porque não é o foco da dissertação, mas apenas cabe 

lembrar que a repressão à classe trabalhadora foi imediata, desarticulando por completo 

as suas organizações, prendendo as lideranças mais combativas e nomeando 

interventores para a direção dos sindicatos. Mesmo com tais restrições quando do 

anúncio de estar entrando em discussão no Congresso um projeto de lei que visava 

extinguir a estabilidade estes procuraram demonstrar, na medida do possível, sua 

insatisfação. A Federação dos Empregados em Comércio do NO e NE, por exemplo, 

forma uma “Frente Sindical em Defesa da Estabilidade” e afirma que o FGTS:  

“...não tem condições de resolver nenhum problema de ordem 
nacional, mas sutilmente suprimir o instituto da estabilidade em 
detrimento puro e simples da tão sofrida classe dos trabalhadores. (...) 

105 Diário de Pernambuco, 01/04/1966. “Fim da Estabilidade Poderá Incendiar o País” (1ª página) 
106 Diário de Pernambuco, 01/04/1966.“Fim da Estabilidade Poderá Incendiar o País” (1ª página) 
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Ainda ficou decidido pelos mesmos órgãos: a) manifestar insatisfação 
pelo ante-projeto; b) apoiar declarações do líder do governo no 
Senado, contra a derrubada da estabilidade; c) que seja a mesma 
considerada intocável; d) que seja pedido às autoridades sejam os 
trabalhadores ouvidos a respeito das alterações da CLT ou da Lei 
Orgânica da Previdência Social” 107

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Açúcar de Pernambuco anuncia 

uma “Campanha em Defesa da Estabilidade” que, no entanto, não ocorre devido à 

proibição da Delegacia Regional do Trabalho108. Protestando o fim da estabilidade, 

Eudes Carneiro do Sindicato dos Bancários de Pernambuco afirma que esta revogação 

poderia abrir caminho para outras medidas que retirem direitos conquistados, apontando 

que este poderia ser apenas o começo: “a argumentação que se vem utilizando para 

modificar o estatuto da estabilidade poderá servir, amanhã, para se abolir o direito de 

férias”109.

É claro que esse posicionamento não era unânime, tendo a Federação dos 

Sindicatos dos Metalúrgicos se posicionado à favor da medida, que até teria sido por 

eles sugerida anteriormente ao golpe, como resolução do Congresso dos Metalúrgicos 

realizado em Recife no ano de 1963.

“Na prática a estabilidade – segundo as resoluções do 
congresso de 1963, publicadas em relatório pela Federação dos 
Metalúrgicos de São Paulo – é um verdadeiro fator de desorganização 
do sindicalismo. Às véspera dos 10 anos os operários são, 
sistematicamente, lançados ao desemprego. Muitos abandonam o 
setor a que pertenciam. Com a nova vida a que são obrigados, 
começam de novo também na esfera sindical”.110

107 Diário de Pernambuco, 031/04/1966. “Sindicatos Defendem Estabilidade Apesar da Proibição da 
Delegacia do Trabalho” (p. 7, 2º caderno) 
108 Diário de Pernambuco, 12/04/1966. “Movimento Pela Estabilidade Não Será Permitido Pela DRT” 
(p.3, 1º caderno) 
109 Diário de Pernambuco, 08/05/1966. “Alegações Contra Estabilidade Podem Estender-se No Futuro Às 
Férias” (p. 4, 2º caderno) 
110 Diário de Pernambuco, 13/04/1966. “Congresso dos Metalúrgicos Apreciará Seguro-Desemprego e 
Fundo de Indenização” (p. 1, 2º caderno) 
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Este documento é inclusive aproveitado pelo diretor da carteira de investimentos 

do BNH Mário Trindade, membro da comissão de elaboração do FGTS, para servir 

como um dos motivos que teria levado à criação do fundo: 

“‘Dar aos trabalhadores uma verdadeira estabilidade no 
emprego, que a atual legislação do trabalho não assegura, esse é o 
objetivo do Fundo de Estabilidade e Habitação há pouco anunciado e 
que se baseia fundamentalmente em sugestões partidas das próprias 
áreas sindicais. Vale aqui citar o Congresso Nacional dos 
Metalúrgicos, em Recife, no ano de 1963, que encaminhou aos 
poderes públicos uma resolução apontando a criação do seguro 
desemprego e de fundos de estabilidade então acusado de não 
funcionar’ – declarou ontem o sr. Mário Trindade”111

É preciso ter em vista que os sindicatos estão sob intervenção, e seus dirigentes 

estavam muito mais ligados aos cargos burocráticos do que à representação legítima de 

sua base. Por exemplo, a Confederação dos Trabalhadores na Indústria que em abril de 

1966 entrega ao Ministério do Trabalho um documento de treze laudas manifestando-se 

contra a extinção da estabilidade112, em agosto quando o projeto de lei vai ao Congresso 

e as confederações mandam representantes a Brasília para interceder junto aos 

parlamentares pela manutenção da estabilidade, esta não integra o grupo uma vez que 

seu presidente Ari Campista assume o compromisso de  não pressionar o congresso 

contra proposições enviadas pelo executivo quando passa a integrar o Conselho 

Consultivo do Planejamento (CONSPLAN) e o Conselho Administrativo do Instituto de 

Aposentadorias e Pensões113. Igualmente a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Transporte Marítimos, Fluviais e Aéreos volta atrás quando seu presidente 

Esmeraldo Alves da Silva passa a ser considerado um dos candidatos à vaga da 

representação classista para o Tribunal Superior do Trabalho. 

111 Diário de Pernambuco, 17/04/1966. “Diretor do BNH diz que se não deve temer Fundo de 
Estabilidade e Habitação” (p. 7, 2º caderno)
112 Jornal do Commercio de Pernambuco, 16/04/1966. “Estabilidade é Defendida em 13 Laudas” (1ª pag.) 
113 Tribuna da Imprensa, 16/08/1966. “Sindicatos Tem Substitutivo: Estabilidade” (p. 5) 
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Ainda assim a grande maioria das categorias profissionais se posicionou contra a 

medida, que na sua visão feria gravemente um direito conquistado. A comissão de 

representantes sindicais acima referida era composta pela CONTEC, CNTC, CNTTT, 

CONTAG, CONTCOPP e CNTTMFA. Defendiam que a burla à lei da estabilidade 

precisava ser remediada, mas não com a sua revogação e sim com a redução do prazo 

para atingi-la de dez anos para seis meses. Igual proposição foi feita no IX Congresso 

Nacional dos Bancários, realizado em agosto de 1966, cujo Manifesto afirmava: “Que o 

instituto da Estabilidade constitui conquista inalienável e insubstituível, não obstante as 

falhas e lacunas que apresenta, as quais poderão ser corrigidas com as sugestões 

oferecidas pelas Confederações de Trabalhadores aos órgãos técnicos do governo”114,

atestando que não partiram dos meios sindicais as sugestões para revisão da estabilidade 

e por eles não seria facilmente aceita. 

Um segundo anteprojeto é elaborado, propondo a possibilidade do trabalhador 

“optar” entre um ou outro regime. Este é convertido em projeto de lei em agosto de 

1966 e submetido ao Congresso Nacional. Percebe-se que as modificações nos projetos 

de lei refletem a preocupação do Estado em legitimar essa mudança na legislação 

trabalhista. Ao oferecer a “opção” do regime de trabalho, a aparência democrática é 

mantida, ainda que na prática o trabalhador dificilmente conseguisse optar pela 

estabilidade, pois que as empresas só assinavam contratos com os optantes pelo 

Fundo115. Em carta aberta a Castelo Branco, a CONTEC afirma a “impraticabilidade do 

instituto de opção” e que não passava de um engodo para manter uma aparência de 

liberalidade quando na verdade se tratava da “criação de um sistema cujas principais 

finalidades teriam, na sua essência, o objetivo de carrear somas fabulosas a entidades 

114 Tribuna da Imprensa, 04/08/1966. Declaração do IX Congresso dos Bancários, publicada na íntegra. 
(p.5) 
115 A possibilidade de “optar” entre um ou outro regime de contratação é suprimida do corpo da lei na 
Constituição de 1988, quando o FGTS passa a ser a única forma de contratação. 
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governamentais que não responderam as nossas esperanças de patrocinar interesses 

escusos de alguns empresários”116.

No Congresso forma-se uma Comissão Mista de deputados e senadores para 

debater o projeto de lei dentro do prazo de trinta dias, após o qual seria 

automaticamente aprovado de acordo com o Ato Institucional nº 2. Após uma primeira 

rodada de discussão a totalidade dos parlamentares do MDB e 45 deputados da ARENA 

se posicionam contra a aprovação do projeto. Manifestam-se também políticos que não 

compunham a comissão mista: 

“Treze vereadores de Porto Alegre enviaram telegrama ao 
Presidente Castelo Branco, solicitando a não promulgação do Fundo 
de Garantia. (...) Acham os vereadores que a estabilidade é fator de 
aumento de produtividade e do bem-estar social, ‘pois assegura ao 
homem que trabalha, especialmente ao chefe de família, tranqüilidade 
e segurança principalmente diante dos riscos de uma despedida 
arbitrária’. ”117

Diversas emendas são apresentadas, principalmente por deputados da ARENA, 

tornando morosos os trabalhos parlamentares o que figurava como um problema tendo-

se em vista o prazo fatal para sua deliberação. Prevendo a impossibilidade de derrubar a 

proposição enviada pelo Executivo, o MDB passa a uma posição obstrucionista em sinal 

de protesto. Corrido o prazo de trinta dias o projeto é automaticamente aprovado: 

“O projeto de lei do Governo instituindo o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e alterando o conceito de estabilidade, será 
promulgado pelo Presidente da República, porque o congresso não se 
manifestou sobre a matéria, dentro do prazo de 30 dias, estabelecido 
pelo Ato Institucional nº 2. 

O prazo expirou ontem sem que a matéria pudesse ser 
apreciada em consequência da obstrução do MDB. Ontem a noite foi 
feita uma última tentativa, mas não houve quorum porque o 
Congresso Nacional está em período de chamado recesso branco e a 
seção só foi convocada por força de dispositivos regimentais. 

O vice-líder do MDB, deputado João Herculino, disse aos 
jornalistas que se consumou ontem ‘o mais violento atentado aos 

116 Tribuna da Imprensa, 23/08/1966. “CONTEC: Opção de CB é Engodo” (p. 5) 
117 Jornal do Brasil, 08/09/1966. “Estabilidade Preocupa Gaúchos” (1º caderno, p. 7) 
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trabalhadores brasileiros, que tiveram retirados um dos últimos 
estímulos que possuíam, que é a estabilidade’.”118

Também os trabalhadores sentiram esse ato como uma violência, cogitando a 

possibilidade de uma paralisação de protesto que não chega a se realizar: 

“Todas as categorias profissionais da Guanabara e de São 
Paulo podem parar suas atividades por 24 horas, em sinal de protesto, 
imediatamente após a assinatura do projeto que extingue a 
estabilidade e cria o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.119

 Não obstante aos protestos dos trabalhadores, em 13 de setembro de 1966 

Castelo Branco sanciona o projeto que se transforma na Lei nº 5.107. 

b) Vigência da nova lei de “seguridade” no trabalho e as consequências do fim da 

estabilidade

A nova lei de “seguridade” no trabalho garantia ao trabalhador uma conta 

vinculada em seu nome com depósitos no valor de 8% do seu salário feitos pelo 

empregador, a ser utilizado em caso de dispensa ou quando da sua aposentadoria, uma 

“fonte de poupança para o futuro”. Também poderia fazer uso dos recursos do FGTS 

sem rescisão de contrato para financiamento da casa própria, contanto que o trabalhador 

tivesse um mínimo de cinco anos de serviço na mesma empresa. O discurso oficial 

garantia que o FGTS aumentava a segurança no emprego, uma vez que o instituto da 

estabilidade não mais correspondia à realidade brasileira, e que o trabalhador estava 

agora “assegurado” por um pecúlio que poderia ser utilizado em caso de desemprego e 

também para aquisição da casa própria. A perda da estabilidade no trabalho estaria 

assim compensada. Como já foi visto, as pesquisas eram tendenciosas afirmando que a 

118 Jornal do Brasil, 06/09/1966. “Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Será Promulgado Porque 
Congresso Não Votou” (1º caderno, p. 3) 
119 Tribuna da Imprensa, 08/09/1966. “Trabalhador Vai a Greve Geral Contra o Fundo” (p. 5) 
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estabilidade estava obsoleta e que o trabalhador teria muito mais liberdade com o FGTS 

para procurar a melhor oferta de emprego. 

Na realidade as conseqüências observadas a partir da mudança na legislação não 

foram de forma alguma favoráveis aos trabalhadores. O efeito real do FGTS não foi um 

maior acesso dos trabalhadores à casa própria ou a formação de um pecúlio, como a 

propaganda oficial quis mostrar. Muito menos ainda teve o trabalhador condições de 

procurar o melhor emprego, visto que a liberalização do mercado de trabalho 

radicalizou o tratamento da força de trabalho como uma simples mercadoria. A 

principal conseqüência, portanto, foi a alta rotatividade da mão de obra e o aviltamento 

salarial.

Inês Rosa afirma que o FGTS não é o detonador da rotatividade, mas a 

expressão jurídica de uma nova forma de dominação social, “despersonalizada” com 

alto poder de desligamento do capital120. Concordamos com essa posição, mas não 

podemos perder de vista que foi este o instrumento que permitiu uma alta rotatividade 

no emprego pouco qualificado, e que isso gera cada vez mais a contratação pela menor 

remuneração legal acirrando a desigualdade na distribuição de renda. O que ocorre é 

que como o reajuste salarial não mais podia ser reivindicado pelos trabalhadores 

estando sob controle do Estado, os empregadores contornavam as normas demitindo o 

trabalhador antes da data-base para o reajuste anual, contratando outro trabalhador com 

salário mais baixo e também forçando para baixo o próprio cálculo para reajuste. 

“Esse processo se cumpriria pela inexistência de um salário 
válido para toda uma categoria profissional. O aumento concedido em 
dissídio coletivo aproveita apenas a mão-de-obra empregada à época do 
atendimento da reivindicação. Esse aumento pode ser burlado pela 
despedida do empregado e sua subseqüente contratação por outra 
empresa, a salários inferiores àqueles reajustados pelo dissídio.”121

120 ROSA, Maria Inês. Op. cit. (p.228) 
121 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e Sindicato no Brasil. BH: ED. UFMG, 1999. (p.346) 
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Com o FGTS há uma nova possibilidade de abusar da dispensa dos empregados 

para atender aos ciclos do processo produtivo, aumentando com isso o ritmo da 

produção. Se antes da nova lei a demissão sem justa causa era largamente usada, agora, 

sem obrigação de se pagar uma indenização (apenas uma multa de 10% sobre o valor 

dos depósitos do fundo de garantia) a demissão tende a aumentar em escala progressiva. 

Não existiam dispositivos especiais que limitassem ou sequer dificultassem a demissão 

dos trabalhadores, atestando o caráter desigual da lei. Além do mais os encargos do 

FGTS não chegam a onerar excessivamente aos empregadores, pois ao mesmo tempo 

em que essa lei foi criada caíram diversos tributos que antes incidiam sobre a folha de 

pagamento. “Na verdade, os 8% do FGTS representam somente 2,8% sobre as folhas de 

pagamento, uma vez que foram eliminadas contribuições no valor de 5,2% dos 

salários”122.

Além de beneficiar o empregador, a retirada da estabilidade convenientemente 

intercedia a favor das grandes empresas estrangeiras. Enquanto o custo de demissão de 

trabalhadores se mantivesse alto, pouco vantajoso seria para empresas transnacionais se 

instalarem no país, frente ao risco de imobilismo. Era necessário para atrair tais 

empresas, garantir que sua rápida retirada fosse possível quando não mais os 

interessasse a permanência em solo brasileiro. É a partir deste período que se assistirá a 

entrada massiva no país de empresas transnacionais. 

E isso é um círculo vicioso uma vez que com a intensificação da concorrência, 

dada a nova mobilidade da força de trabalho, intensifica-se também a exploração, 

levando os trabalhadores a aceitarem salários cada vez mais baixos. Estes sem 

permanência no emprego têm dificultada a sua possibilidade de organização novamente 

facilitando a degradação das condições de trabalho. Uma conseqüência extremamente 
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negativa para os trabalhadores foi que o FGTS provocou ainda uma maior subordinação 

do trabalhador ao empregador, minando sua capacidade de resistência frente ao risco de 

demissão. A expropriação da força de trabalho seria feita ainda com limitadas 

possibilidades de reivindicação por parte do sindicato dado o caráter ditatorial do 

governo que o implementou. Existem ainda várias outras conseqüências da 

implementação do regime do FGTS, como a instabilidade que provocou entre os 

trabalhadores acima de 40 anos (já desgastados pelo intenso ritmo de trabalho e agora 

descartados pelo sistema que os exauriu) sendo forçados a sub-empregos e acelerando a 

precarização do trabalho, ou mesmo a incidência que teve na progressão do desemprego 

estrutural.

Devido ao seu caráter altamente desfavorável aos trabalhadores e tendo sido uma 

lei aprovada à força, sem ser ratificada pelo Congresso, nos anos seguintes à sua 

promulgação empreender-se-á uma intensa campanha para sua aceitação pela opinião 

pública, cujo principal porta voz foi justamente o idealizador do Fundo, o Ministro do 

Planejamento Roberto Campos, cujos artigos publicados ao longo dos anos de 1967 e 

1968 serão analisados a seguir. 

c) A construção do consenso: o FGTS enquanto “política social” 

Dentro do plano de “reestruturação” econômica orquestrado pelo primeiro 

governo militar, a substituição da estabilidade por um Fundo com recursos captados 

compulsoriamente figurava como elemento fundamental, como vimos no segundo 

capítulo dessa dissertação. Veremos agora como essa transformação foi facilitada à 

medida que o Fundo pelo qual seria substituída a estabilidade se transfigurou na face 

social da política econômica do governo. 

122 FERRANTE, V. L. Op. cit. (p. 169) 
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 Apesar de ter sido elaborada por uma comissão técnica, a lei do Fundo de 

Garantia foi desígnio de Roberto de Oliveira Campos, Ministro do Planejamento 

Econômico do governo Castelo Branco e redator do PAEG conjuntamente com o 

Ministro da Fazenda Gouveia de Bulhões, que, conforme citado no fim do segundo 

capítulo, já continha a premissa da supressão da estabilidade. Além de grande arquiteto 

das ações econômicas do governo, Roberto Campos era um ávido propagandista de tais 

medidas e da necessidade de um governo autoritário para implementá-las, escrevendo 

semanalmente colunas nos jornais de larga circulação Folha de São Paulo e Jornal do 

Brasil.

 Para legitimar as ações do governo militar faz uma intensa campanha contra os 

governos que antecedem ao golpe de 1964, deixando claro o importante papel do 

regime autoritário para arrumar a casa: 

“Nos vários níveis de governo, a um empreiteiro ‘populista’ que 
faz obras e não paga contas, sucede com intervalos variáveis, 
segundo a tolerância social à desordem financeira, um contador 
fiscalista e macambúzio, a quem cabe arrochar o cinto”.123

O autoritarismo seria apenas uma forma de impossibilitar a eleição de um 

político populista demasiadamente preocupado com a demagogia para implementar as 

medidas econômicas “necessárias” para tirar a população da miséria através do 

desenvolvimento capitalista do país. “No plano político, a preocupação de Castelo 

Branco se centrou em preservar a democracia real, prejudicada por vícios retóricos da 

democracia formal”124. Além de que afirma que a população não estava realmente 

preocupada com as eleições diretas. “Somente no ar rarefeito de Brasília é possível 

imaginar que as grandes massas estejam passionalmente interessadas na restauração 

123 CAMPOS, Roberto de Oliveira. Do Outro Lado da Cerca. RJ: APEC: 1968. (p.71) Publicado no Jornal 
do Brasil em 06/06/1967. 
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dos partidos políticos, ou mesmo na técnica de eleições diretas.”125 Reconhece que o 

processo eleitoral é controlado autoritariamente, mas garante o ser em nome da 

democracia.

 Os limites impostos ao Congresso, que teve suas funções destituídas na prática, 

eram justificados como decorrência da necessidade de agir rapidamente e com alto grau 

técnico que somente o Executivo poderia garantir, se constituindo antes numa 

refuncionalização do Legislativo “a fim de tornar o Executivo mais responsável e o 

Legislativo mais célere”: 

“Problema mais complexo é o da institucionalização das relações 
entre Executivo e Legislativo, de forma compatível com as 
exigências da política monetária e de planejamento econômico, 
ambos os quais requerem velocidade de decisão e um certo grau de 
centralização de comando. A agilização do legislativo é garantida 
pela fixação de prazos decisórios fatais, pela delegação interna de 
poderes às Comissões, e externa, ao Executivo. A iniciativa de 
projetos financeiro é reservada ao Executivo, dispositivo útil pelo 
menos enquanto persistir a crise inflacionária. Ao contrário, porém, 
do que se propala, restam importantíssimas funções ao Congresso, 
que se valorizarão quando sua excitação prática superar as frustrações 
geradas pela eliminação da tradicional faculdade de pulverizar verbas 
para finalidades clientelescas: a função fiscalizadora, garantida pelo 
Art. 48; a função programática, de aprovar planos e programas 
governamentais (Art. 46); a sanção financeira, ao se mobilizarem 
recursos para os programas governamentais (Art. 64 § único); o veto
legislativo aos decretos-leis (Art. 58) Mais importante que tudo isso, 
o Congresso pode transformar-se no grande fórum de debate e 
orientação política” 126

 Cabe ressaltar que, como veremos adiante, foram justamente estes limites 

impostos ao Legislativo que possibilitaram a promulgação de inúmeras leis arbitrárias, 

como o FGTS que foi aprovado por decreto presidencial esgotado o prazo de trinta dias 

para sua discussão no Congresso. Isso fica claro quando afirma que o objetivo da 

“modernização institucional” seria justamente para se aprovar à força tais medidas: 

124 CAMPOS, Roberto de Oliveira. Ensaios Contra a Maré. RJ: APEC: 1969. (p. 313). Publicado no 
jornal do Brasil em 16/07/1968 
125 CAMPOS, R. O. Op. cit: 1968. (p. 83) Publicado no jornal do Brasil em 13/06/1967 
126 Idem, ibidem (p. 91) Publicado no jornal do Brasil em 20/06/1967 (grifos nossos) 
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“...diplomas de sentido antidemagógico ou anticlientelesco, que só poderiam ser 

editadas em regime de exceção, ou por perempção de prazos legislativos: Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço...”127 Com a tarefa de legislar passada às mãos do 

Executivo o governo autoritário poderia com mais agilidade editar as medidas 

econômicas que visavam ao beneficiamento do capital privado, principalmente o 

estrangeiro, sempre se valendo da crise inflacionária para legitimar tas medidas. 

 Em seus artigos, Campos continuamente reafirma os benefícios e a necessidade 

da presença do capital estrangeiro no país128. Apesar de não aparentar, tais medidas 

visavam apenas o desenvolvimento “da nação”, justificando-se ao afirmar que “é

impossível ao mesmo tempo ser patriota e parecer patriota aos olhos do povo”129. A 

equação colocada era que capital estrangeiro é igual a mais emprego e menos miséria: 

“Como gostaria de pensar que nos seria possível, sem repressão do 
consumo interno e sem capitais estrangeiros, alcançar um nível de 
investimento capaz de dar ocupação produtiva a 1 milhão de pessoas 
que chegam anualmente ao mercado de trabalho, e empregar melhor 
as vítimas do desemprego disfarçado de hoje!”.130

 Nunca relaciona a recessão econômica em que se encontrava o país com um 

contexto internacional mais amplo, afirmando ser este um problema da má 

administração dos governos anteriores. Chega a afirmar que o subdesenvolvimento é 

burrice e culpa da insuficiência cultural do país: 

“Depois dizem que subdesenvolvimento não é burrice...”131

“Contrariamente à histeria do debate tupiniquim, a análise de 
Schreiber é sóbria e séria. (...) ‘O desafio americano não é 
essencialmente de ordem industrial e financeira. Ele põe em jogo, 
antes de tudo, nossa fecundidade intelectual, nossa aptidão para 

127 Idem, ibidem. (p. 129-130) Publicado no Jornal do Brasil em 25/07/1967 
128 Não por acaso seus opositores contemporâneos lhe deram a alcunha de Bob Fields. 
129 CAMPOS, R. O. Op. cit: 1968. (p. 255) Publicado no Jornal do Brasil em 31/10/1967 
130 CAMPOS, R. O. Op. cit: 1969. (p. 312-313). Publicado no jornal do Brasil em 02/02/1968. 
131 CAMPOS, R. O. Op. cit: 1969. (p. 57). Publicado no jornal do Brasil em 19/12/1967 (Nesse contexto 
abordava uma questão freqüente em seus artigos, da necessidade de abrir a PETROBRAS ao capital 
estrangeiro.)
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transformar as idéias em realidades. O que cede ao empuxo externo, 
tenhamos a coragem de reconhecê-lo, são nossas estruturas políticas e 
mentais – é a nossa cultura’.”132

 Passando o debate ao foco que aqui mais nos interessa, não lhe faltavam 

palavras para qualificar o governo autoritário enquanto benéfico para a classe 

trabalhadora. O caráter social do governo está em ampliar as possibilidades de acesso a 

benefícios tais como a moradia justamente através do arrocho econômico:

“Estou certo, por isso, de que [Castelo Branco] não embarcará na 
senda do desenvolvimentismo populista. Nem necessita fazê-lo: a 
política de correção monetária e a instituição do Fundo de Garantia, 
a cargo do Banco de Habitação, a tarifação realista dos serviços de 
energia elétrica e telefones, permitem executar tranquilamente um 
programa quase autofinanciável de habitação, eletricidade e 
telecomunicações, enquanto que a nova legislação de combustíveis 
possibilita razoável programa rodoviário.”133

 O arrocho salarial seria uma necessidade, defendendo a famosa tese do bolo que 

precisa crescer para depois ser dividido “porque o distributivismo ingênuo e precoce do 

populismo salarial reduz a capacidade de investimento da economia, e, portanto, a taxa 

de desenvolvimento” 134 . O salário torna-se o grande vilão do desenvolvimento, 

incidindo na subida inflacionária, “Em outras palavras, sem o supremo truque 

demagógico de pretender que o desenvolvimento é uma operação alegre, quando em 

todo o mundo sempre exigiu penosos sacrifícios de várias gerações.” 135  Assim 

disfarçava o fato de que todo o país estaria sofrendo com o arrocho quando na verdade 

não eram gerações que estavam sendo sacrificadas, mas sim uma classe específica, com 

pouquíssimo espaço para contestação. Apesar das restrições impostas ao movimento 

operário para exposição de suas reivindicações legítimas, o governo estaria atendendo 

132  Idem, ibidem. (p. 73). Publicado no jornal do Brasil em 09/01/1968 
133 CAMPOS, R. O. Op. cit: 1968. (p.71) Publicado no jornal do Brasil em 06/06/1967. 
134 CAMPOS, R. O. Op. cit: 1969. (p.201) Publicado no jornal do Brasil em 30/04/1968. 
135 CAMPOS, R. O. Op. cit: 1968. (p. 72-73) Publicado no jornal do Brasil em 06/06/1967. (grifos 
nossos) 
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às suas verdadeiras necessidades como um pai que sabe o que é melhor para o filho, 

apesar de querer fugir do modelo paternalista de política trabalhista, criticando 

constantemente o populismo.

“Gostaria de pensar que os trabalhadores reconhecerão um dia 
que tiveram mais que um diálogo; pois foram convidados a ampliar 
seus horizontes de aspiração, da simples reivindicação de salários 
nominais rapidamente anulados pela inflação, para a reivindicação 
de benefícios mais duradouros, de educação, de casa própria, de 
eficiência e moralidade na Previdência Social”.136

 No tocante à questão da estabilidade no emprego, Campos não chega a entrar em 

detalhes de sua posição, no entanto essa se torna clara ao proclamar o FGTS como 

elemento integrante da política “social” do governo, trazendo consigo um avanço em 

relação à ilusória estabilidade: 

“...reformas sociais, ou antes econômico-sociais, compreendiam a 
reforma habitacional (Banco Nacional de Habitação), a reforma 
agrária (de sistemática complexa, com implantação infelizmente 
lenta), a substituição da ilusória estabilidade do trabalhador pelo real 
patrimônio do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a correção 
monetária dos salários em atraso, e a unificação da Previdência 
Social.137.

 Em livro escrito em co-autoria com seu discípulo e colega Mário Henrique 

Simonsen, a posição contra a estabilidade é posta mais claramente. Aqui lista a questão 

salarial e a estabilidade do trabalhador como os dois maiores problemas trabalhistas 

herdados do regime anterior, transformada em “arma de agressão tanto dos 

trabalhadores quanto das empresas”:

“Na realidade a suposta garantia da estabilidade do emprego 
transformou-se em instabilidade para a maioria dos trabalhadores (...) 
A mão-de-obra perdia mobilidade em prejuízo dos próprios 
empregados, que frequentemente desistiam de ofertas de melhores 

136 CAMPOS. R. O. Op cit: 1968. (p. 298) Discurso no Copacabana Palace Hotel em 17/04/1967 
137 CAMPOS, R. O. Op. cit: 1969. (p. 313). Publicado no jornal do Brasil em 13/07/1968. 
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salários noutra atividade para não perder os direitos trabalhistas do 
emprego antigo”.138

 Como se vê juntam-se ao coro dos que pregavam que a estabilidade era uma 

falsa proteção, e que o FGTS viria para “restaurar a mobilidade da mão de obra, 

substituindo o direito à estabilidade por um pecúlio financeiro”139.

 No afã de defender e legitimar as medidas econômicas tomadas pelo governo – 

e por ele planejadas – Roberto Campos cai em contradição. Ao mesmo tempo em que 

argumenta que medidas enérgicas seriam necessárias para dar conta do crescente 

desemprego e crise econômica pelo qual estava passando o país, ao criticar a 

estabilidade insiste em afirmar ser o trabalhador quem perdia com a falta de mobilidade 

desistindo de melhores ofertas! Essa nova mobilidade da força de trabalho viria a 

beneficiar muito mais as empresas estrangeiras, como constatado à época pelo deputado 

João Herculino, vice-líder do MDB: 

“E esse golpe contra as classes trabalhadoras foi desfechado sob a 
inspiração do Ministro Roberto Campos, no intuito de aparar uma das 
famosas "arestas" nas relações do Brasil, ou melhor dizendo, do 
Ministro do Planejamento, com o capital estrangeiro. Um dos 
argumentos dos empresários estrangeiros em não adquirir empresas 
nacionais ou não investir no Brasil tem sido de que seria muito 
grande o ônus das indenizações por tempo de serviço.”140

d) Vinte anos depois o consenso estava posto 

 A partir do início da abertura do regime, desde as mobilizações operárias de 

1978 e principalmente quando dos debates propiciados pela elaboração da nova Carta 

Constitucional, a questão da garantia ao emprego novamente entra em pauta, 

principalmente devido à crescente rotatividade que em 1985 chega a atingir 33,9% dos 

empregos. No entanto, a crítica ao sistema do fundo de garantia que antes se observava 

138 CAMPOS & SIMONSEN. A Nova Economia Brasileira. RJ: Livraria José Olympio Ed., 1974. (p.128) 
139 Idem, ibidem. (p.44) 
140 Jornal do Brasil, 06/09/1966. 
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desaparece por completo ou muda qualitativamente, mostrando que o fim da 

estabilidade de fato datou de 1966. Agora nota-se uma relativa uniformidade dos 

discursos, não mais preocupados em rechaçar o FGTS, ou muito menos em reivindicar 

um retorno ao regime da estabilidade: 

“Não se trata de ficarmos presos a uma disputa entre a velha 
estabilidade tal qual foi apresentada na lei brasileira e o, de certa 
forma, recente fundo de garantia. (...) Por outro lado, há os que 
ficaram limitados a um passado superado pelas novas realidades 
trazidas pelas mudanças estruturais das empresas, como salienta 
Orlando Gomes, ao advertir que o desenvolvimento econômico, 
baseado no crescimento e prosperidade das empresas, a todos 
beneficiar, não pode ser entravado por obstáculos rígidos 
provenientes da legislação trabalhista.”141

 A questão que norteia a discussão entre juristas é muito mais no sentido de que a 

nova Constituição contenha medidas que procurem limitar o poder de demissão dos 

empregadores. Em um levantamento feito na Revista LTr, uma publicação mensal de 

doutrina e jurisdição trabalhista, dentro do período de 1978 e 1989, foram encontrados 

oitenta e sete artigos abordando temas relacionados ao FGTS, estabilidade ou dispensa 

de empregados. Destes, doze artigos trabalhavam diretamente a relação entre a 

constituinte e dispositivos que regulem as despedidas arbitrárias, a partir do ano de 

1986. Em outra revista, ADT – Advocacia Trabalhista, entre os anos de 1986 e 1988 

também doze era o número de artigos relacionados à clausulas contra despedidas 

arbitrárias na Constituição. Nota-se que diversos autores chegam a tratar o tema como 

garantia ao emprego ou uma nova concepção de estabilidade, fazendo uma releitura da 

antiga reivindicação dos trabalhadores. 

“Esse conflito, cujas decisões pendem inegavelmente para as 
empresas, espera-se que tenha seu fim na nova Carta que está sendo 
redigida nessa tumultuada Constituinte. Fazemos votos que se 
introduza no seu texto uma nova concepção de estabilidade e que se 

141 ALMEIDA, Renato Rua de. “Estabilidade e Fundo de Garantia: uma abordagem atual da garantia no 
emprego”. In: Revista LTr Legislação do Trabalho e Previdência Social. Janeiro, 1978. (p. 39) 
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cancele a possibilidade de opção, que de livre escolha nada tem, pois 
os trabalhadores só são aceitos no emprego quando assinam o 
documento optativo, pelo que se configura um verdadeiro 
constrangimento.”142

 Em agosto de 1986 foi realizado o “Seminário Reforma da CLT, uma Questão 

Constituinte”, organizado pelo Sindicato dos Advogados do Município do Rio de 

Janeiro em colaboração com a CUT e a CGT, que reuniu além de juristas, políticos e 

lideranças sindicais de diversas categorias, para debater a reforma da legislação 

trabalhista na constituinte. Contava com diversos painéis temáticos sendo um deles 

intitulado “FGTS X Estabilidade”. O tema não foi discutido a partir da reivindicação da 

estabilidade, mas sim a partir o fim das demissões imotivadas, que figura como “a mais 

significativa luta do trabalhador brasileiro”. Elaborando um documento final com 

recomendações para o debate da reformulação da legislação trabalhista nos trabalhos da 

constituinte, enfatizava a orientação “no sentido de adaptá-la às transformações 

ocorridas na sociedade, consolidando o processo democrático”. 

“A recomendação mais importante constituiu na proposta de fim das 
demissões imotivadas e da garantia do emprego, mediante a 
destinação de uma parte do FGTS a um seguro coletivo nas empresas 
para que estas tornem-se estáveis em caso de insolvência, ou ainda a 
garantia pelo Estado do depósito em casos de impossibilidade do 
empregador em fazê-lo. 
 A regulamentação do FGTS para melhor atender aos interesses 
do trabalhador, e o livre direito de opção são exigências essenciais 
para a garantia do restabelecimento da liberdade de escolha do 
trabalhador, assim como a garantia da indenização em caso de 
dispensa por falta grave é necessária para evitar-se a dupla punição. 
(...) Por fim foi pedida a estabilidade nos empregos sem prejuízo do 
sistema do FGTS.”143

142 PESSANHA, Roberto Senra. “FGTS - Indenização do Tempo de Serviço Anterior à Opção”. ADT nº 
32, Ano II, 16/08/1987. Ver também: TEIXEIRA FILHO, João de Lima. “Algumas considerações sobre o 
ingresso da garantia do emprego e da jornada de trabalho na Constituição Federal”. In: Revista LTr; 
fevereiro, 1988. (p.153-156); ROMITA, Arion Sayão. “Proteção contra a despedida arbitrária (garantia de 
emprego)”. In: Revista LTr; abril, 1989. (p.400-420) 
143 “Reforma da CLT, uma questão Constituinte” In: Ação Renovadora – órgão oficial do sindicato dos 
advogados do Rio de Janeiro. Ano 1 – nº 5 – setembro/outubro de 1986 (p. 4) 
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 De fato o FGTS parecia naturalizado e a demissão imotivada tinha se convertido 

em um dos principais eixos das mobilizações dos trabalhadores. Outro seminário 

organizado para debater a legislação social dentro da Constituição, organizado pela 

secretaria estadual de formação sindical da CUT no Rio de Janeiro em dezembro de 

1987, contém dentre seus tópicos a “demissão imotivada/estabilidade no emprego”144.

Coloca-se que a proibição de demissão imotivada “deixa implícito o princípio da 

estabilidade no emprego” configurando-se numa garantia de emprego, mas admitem que 

esta posição não é unânime: “Setores da esquerda concordam que a estabilidade no 

emprego não está assegurada no texto aprovado, mas admitem o avanço que representa 

para os trabalhadores a proibição da demissão imotivada”145.

 A proposta popular de emenda ao projeto de constituição que se debate nesse 

seminário pugna pela concomitância de estabilidade e fundo de garantia, no que é 

atendido, constando na Constituição de 1988 o FGTS e proibição de despedida 

arbitrária no artigo 7º no Título II: “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, Capítulo 

II: “Dos Direitos Sociais”: 

“Art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
I- relação de emprego protegida contra despedida arbitrária, ou sem 
justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos; 
II – seguro desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
III – fundo de garantia do tempo de serviço; 
(seguem incisos até XXXIV)”146

 Cabe lembrar, porém, que a legislação complementar não foi elaborada, o que 

significa que tal dispositivo constitucional permaneceu inócuo. 

144 “Seminário Constituinte: Direitos Aprovados, Direitos Conquistados?”. Rio de Janeiro: Secretaria 
Estadual de Formação da CUT, Dezembro 1987. 
145 Idem. 
146 CARVALHO, Carlos Eduardo; & PINHEIRO, Maurício M. S. FGTS: Avaliação das Propostas de 
Reforma e Extinção. RJ: IPEA, 1999. (p. 5) 
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 Não nos cabe aqui entrar no debate sobre o processo de redemocratização, os 

debates da constituinte e nem acerca do caráter social ou não da Constituição de 1988. 

Apenas utilizamos esses exemplos para mostrar como havia se modificado 

qualitativamente o posicionamento frente ao FGTS. É interessante que não é feita uma 

relação entre o FGTS e intencionalidade de liberalização da força de trabalho, isto é, da 

incompatibilidade do sistema de Fundo de Garantia com uma “garantia de emprego”. A 

vantagem econômica imediata, de possibilidade de acúmulo de um pequeno pecúlio se 

sobrepõe à garantia de longo prazo oferecida pelo antigo regime de estabilidade no 

trabalho.

 Além disso, não há uma discussão acerca do caráter financeiro dessa legislação 

trabalhista e sua relação com o “milagre econômico” que sufocou a classe trabalhadora. 

Ainda que as leis do trabalho tenham sido criadas com finalidades para além dos 

direitos por elas garantidas, esta legislação contém uma especificidade em relação às 

demais, que é o seu vínculo com o capital financeiro. Da mesma forma, não há uma 

observância maior de seu vínculo com o capital estrangeiro e a intencionalidade em 

interceder na relação de contratação da força de trabalho em favorecimento às 

multinacionais. 

 A cláusula contra despedida arbitrária de fato reduziria, se regulamentada, o 

poder de exploração das demissões introduzido pelo FGTS, mas não remete de forma 

alguma a uma estabilidade. O fim da estabilidade se deu em 1966 com a criação do 

FGTS e sua exclusão formal na Constituição não foi mais que uma consequência disso. 

Esse processo é condizente ao movimento de precarização do trabalho e flexibilização 

da legislação trabalhista como temos assistido com maior ímpeto a partir da década de 

noventa, deixando claro que sua essência não é do neoliberalismo e sim do capitalismo 
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como um todo, que sempre se adapta rapidamente de forma a garantir a sua própria 

reprodução.

 A garantia ao emprego não está dada nestes pequenos dispositivos que garantem 

apenas uma relativa limitação do poder de desligamento do capital. Nem mesmo a 

estabilidade da forma que figurava anteriormente na legislação trabalhista compreendia 

uma garantia ao emprego verdadeiramente ampla, pois esta implica em medidas que 

assegurem o ingresso no mercado de trabalho, assim como a sua permanência. E, 

sobretudo, implica em uma sociedade que não faça do trabalho uma mercadoria, cuja 

principal função é a produção de mais-valia, tornando-se descartável quando a este não 

seja mais rentável para o capital. 
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Considerações Finais 

Ao longo deste trabalho pudemos verificar a complexidade do período em 

análise, onde a combinação da dominação arbitrária com a busca de legitimação para o 

regime irá resultar em períodos de maior ou menor repressão aos trabalhadores. A 

utilização da legislação trabalhista como forma de acelerar a acumulação capitalista 

através da exploração intensiva do trabalhador, foi um recurso fundamental do governo 

militar para realização plena de sua política econômica. Ao final da longa ditadura que 

garantiu a implementação desse modelo de acumulação a classe trabalhadora se 

encontrava esgotada. 

Existiram ainda diversas outras formas de expropriação e controle sobre a classe 

trabalhadora, como por exemplo, a centralização do sistema previdenciário no Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS).147 A escolha pela análise do fim da estabilidade 

no emprego se deve ao entendimento que este constitui dentro da situação do mercado 

de trabalho um importante ganho do ponto de vista patronal. Vimos como exprimia um 

objetivo que vinha sendo buscado antes do golpe, contando com a interferência de 

representantes do capital estrangeiro. Essa continuidade dos objetivos antes buscados e 

pelo regime militar realizados ainda traz consigo a conotação processual da retirada dos 

direitos trabalhistas, que reside enquanto necessidade para o prosseguimento da 

acumulação desenfreada do modo de produção capitalista. Não se trata apenas de a 

vigência do neoliberalismo ter permitido o avanço desse projeto. Ele é próprio ao 

capitalismo. Assistimos agora aquilo que se construiu com esmero, e que teve no 

autoritarismo da ditadura militar um importante catalisador. 

147 Devido à alta burocratização deste, tornava-se cada vez mais difícil o acesso do trabalhador aos seus 
benefícios, facilitando ao governo a abster-se dessa obrigação. 
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Para concluir essa pesquisa, em caráter de avaliação geral, retornaremos ao 

presente tentando exemplificar de que forma a radicalização da ausência de estabilidade 

no emprego pode levar a formas de contratação cada vez mais marginalizadas. Dentro 

dessa abordagem da precarização do trabalho, proponho um estudo de caso com 

estagiários, aqui ainda em caráter embrionário, pois que pretendo desenvolver em uma 

pesquisa futura. A escolha por estudar a precarização das relações de trabalho a partir da 

ótica do estagiário se deve à percepção de que ultimamente o perfil de aprendizado do 

estágio foi ultrapassado, tornando-se um cargo profissional em que o estagiário é 

responsável pelo seu trabalho. 

Voltando ao presente 

O FGTS entra em debate no final da década de noventa e o discurso parece 

reproduzir aquele sobre a abolição do regime de estabilidade no trabalho. Tem sido 

apontado como causa da alta rotatividade no mercado de trabalho, não pelas facilidades 

por ele proporcionadas aos empregadores no momento da demissão, mas sim por ser 

onerosa em demasia a multa de 40% sobre o montante do fundo do trabalhador quando 

da demissão sem justa causa (dispositivo inaugurado pela Constituição de 1988). Dessa 

forma o empregador demitiria o empregado antes que o custo de sua demissão fosse alto 

demais. 

Há também a retomada do argumento de que o pecúlio originado pelos depósitos 

do FGTS seria um grande atrativo para o trabalhador forçar sua demissão148. Entretanto 

os índices de maior rotatividade estão entre empregados de baixa remuneração e pouco 

tempo de trabalho, o que significaria uma restituição irrisória ao trabalhador, 

148 CARDOSO, Adalberto Moreira. “Ajuste econômico e legislação trabalhista: qual modernidade?”. In: 
Novos Estudos Cebrap, nº 52, 1998. 
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dificilmente se tornando um atrativo. Além disso, a relação entre demissão e oferta de 

empregos não parece corroborar com esse argumento.  

Notamos que o lado oposto deste discurso está, entretanto, muito mais voltado a 

enxergar o FGTS enquanto uma reminiscência das políticas de bem-estar social do que 

um corpo de lei montado para beneficiar o acúmulo de capital. O embate à 

flexibilização dos direitos trabalhistas tende a essa convocação do Welfare State, como 

num saudosismo de uma época de ouro, que nem mesmo chegou a ser uma realidade 

para a maioria dos trabalhadores brasileiros. É bastante tênue a linha que separa a defesa 

de um Estado capitalista “igualitário” e a defesa de direitos de trabalhadores enquanto 

um meio de limitar a ação devastadora sobre a vida da maior parte da população, ainda 

mantendo-se em vista estar tais direitos contidos dentro de um sistema que tem por 

pressuposto a sua exploração. Por isso a delonga em ponderações teóricas no início da 

dissertação foi fundamental. Não se questiona a forma que o FGTS significou o fim da 

possibilidade de se atingir a estabilidade no emprego, uma garantia fundamental para os 

trabalhadores, e que, embora não atingisse a maior parcela da classe trabalhadora, 

enquanto existisse como direito conquistado podia sempre se tornar o mote de lutas por 

sua ampliação. 

 Desde o fim da estabilidade como instituto jurídico assistimos à crescente 

exacerbação da instabilidade no mundo do trabalho, fruto, é claro, não apenas do fim 

daquele corpo legal, mas talvez seu fim prenunciasse o porvir. As novas formas de 

contratação têm como marca a redução dos vínculos formais entre empregado e 

empregador, uma adaptação ao paradigma da acumulação flexível vigente hoje em dia. 

O trabalho atípico vai tomando cada vez mais o caráter de normalidade, segundo 

Vasapollo “tipicamente atípico”149, parecendo prenunciar o fim do trabalho estável. São 

149 VASAPOLLO, Luciano. Por Uma Política de Classe: uma interpretação marxista do mundo 
globalizado. São Paulo: Expressão Popular: 2007. 
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muitas as formas: terceirizados, contratados em tempo parcial, contratados por tempo 

determinado, estagiários, trabalhadores “autônomos” e demais trabalhadores informais. 

São significativas também as formas de intensificação da exploração do trabalho 

formal, como a valorização da polivalência do trabalhador ou mesmo o aumento da 

exploração do trabalho feminino, via de regra pior remunerado. 

A heterogeneidade das formas de contratação de trabalhadores e principalmente 

a relação entre trabalho formal e informal sempre ocorreram, vindo a funcionar como 

arma do patronato. Atualmente esta apenas se renova na forma. Para cada realidade 

específica, diferentes atores sociais vão cumprir essa função de enfraquecimento do 

poder de barganha da classe trabalhadora. Na França a situação dos imigrantes – os 

argelinos, por exemplo –  cumpre este papel, pois se encontram duplamente excluídos – 

pela pobreza e pela falta de cidadania. 150  Dessa forma esses trabalhos externos à 

regulamentação cumprem uma função social importante dentro do sistema capitalista. A 

exclusão pode mesmo se caracterizar como uma inclusão forçada151. Os marginalizados 

do trabalho formal não são por isso excluídos do mercado de trabalho, são incluídos de 

forma diferencial cumprindo uma função de regulação deste forçando para baixo os 

salários em decorrência da competição. Assim enxergamos o papel dos estágios, que 

analisaremos a seguir. 

A experiência dos estagiários 

A questão central da precariedade do trabalho do estagiário é a falta de 

legislação que o defenda. Nessa abordagem este é visto como um trabalhador 

diferenciado apenas quanto ao seu enquadramento jurídico formal. Cada vez mais os 

estagiários têm passado a ter todos os deveres comuns ao do profissional contratado, 

150 SAYAD, Abdelmalek. “Uma Pobreza ‘Exótica’: a imigração argelina na França”. In: Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, n. 17. RJ: outubro 1991. 
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porém sem compartilhar de seus direitos. Implementado no final da década de setenta, o 

estágio curricular tem se transformado numa forma legal de contratação de mão-de-obra 

barata e sem quaisquer vínculos empregatícios, visto que não é regulamentado pela CLT 

e sim por legislação específica.  

A Lei nº 6.494 de 7 de dezembro de 1977 definia o estágio como uma 

“complementação do ensino e da aprendizagem” mas não definia uma instância 

fiscalizadora. Em agosto de 1982 um decreto regulamenta a lei do estágio, delegando à 

instituição de ensino a responsabilidade e coordenação das “atividades de aprendizado 

social, profissional ou cultural”. Segundo decisão do TST que absolveu o Banco do 

Brasil a pagar direitos trabalhistas a um estagiário por não considerar existir vínculo de 

emprego numa “simples atividade de aprendizagem”152. O Termo de Compromisso é o 

instrumento jurídico que garante a caracterização do estágio, e figura como a principal 

arma contra a possibilidade do estagiário recorrer à justiça para reclamar direitos 

trabalhistas. A lei que se aplicava a estudantes universitários ou técnicos 

profissionalizantes se estende a estudantes do ensino médio regular através da medida 

provisória 2.164-41 de agosto de 2001. 

Essa regulamentação de 1982 também inaugura os serviços de “agentes de 

integração públicos e privados” que faz a intermediação entre empresas, instituições de 

ensino e estudantes. São grandes empresas de recursos humanos (termo bem apropriado 

para a mercantilização da força de trabalho), que garantem um “negócio com alta 

rentabilidade e baixo custo operacional” como anunciado dentro de seção voltada a 

vender a franquia da Agência Brasileira de Estágio (Abre). Nesse mesmo portal, na 

seção direcionada a empresas interessadas em estabelecer uma “parceria” com a Abre, o 

primeiro benefício listado da contratação de estagiários é que “a inexistência de 

151  FONTES, Virgínia. “Capitalismo, exclusões e inclusão forçada”. In: FONTES, V. Reflexões 
Impertinentes: história e capitalismo contemporâneo. RJ: Bom Texto, 2005. 
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vínculos empregatícios entre o estudante e a empresa dispensa a obrigatoriedade de 

pagamento de encargos sociais e outras obrigações trabalhistas” 153 . Ainda assim, 

anuncia no menu inicial: “O estágio é o início da valorização profissional. É a porta de 

entrada para o mercado de trabalho” 154 Sendo assim proclamam que sua “missão” seria 

a de facilitar o ingresso do jovem no mercado de trabalho. 

O estágio encarna uma contradição cada vez mais observada na sociedade atual, 

que é o embate entre a necessidade de ampliação do mercado de trabalho e o problema 

que isso acarreta na sua informalização, flexibilização, etc. É de fato largamente 

considerado uma etapa do processo de formação profissional, uma qualificação que 

facilita o ingresso no mercado de trabalho. A percepção mais comum é a de que o 

estágio é um passo necessário na cadeia do mercado de trabalho, e que representa um 

aprendizado natural. Lembremos aqui que essa nova forma de expropriação não é 

exercida apenas com coerção formal como a falta de legislação que proteja os interesses 

do estagiário; é preciso que haja algum nível de consenso, para que essas práticas sejam 

internalizadas. Segundo a interpretação de um autor anônimo a forma como isso 

procedeu foi através da lei de responsabilidade social empresarial: 

“Este fenômeno de substituição de mão-de-obra é porque a legislação 
sobre o assunto afasta completamente o estagiário dos direitos sociais 
do trabalho, inclusive, podendo estagiar sem qualquer 
contraprestação pela atividade desempenhada e o administrador seja 
ele privado ou público, procura mostrar uma face social politicamente 
correta ou uma tentativa de Marketing Social, adotando um programa 
de estágio de estudantes que nada mais é do que um subemprego 
aberto e disfarçado...”155.

Entretanto, apesar da internalização, a experiência vivida pelos estagiários não 

corresponde a esse estágio idealizado. Nos deparamos com a seguinte pergunta: o 

152 “Banco do Brasil está livre de indenizar ex-estagiário” (www.portalabre.com.br) 
153 idem, ibidem. 
154 Idem, ibidem. 
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estágio se transformou em um emprego? Podemos perceber que o estagiário tem 

obrigações de um trabalhador contratado, muitas vezes diferindo destes por uma 

situação jurídica formal que torna legal a exploração sem precedentes daqueles que 

empreendem tal atividade. O estagiário trabalha cada vez mais em jornadas integrais, e 

pode ser contratado para turnos de madrugada, sem ter o direito de pedir dispensa em 

épocas de prova, situação nada compatível com sua condição de estudante. Pode ainda 

ser responsabilizado por prejuízos ao patrimônio do empregador, mesmo que 

teoricamente suas atividades sejam responsabilidades de um supervisor. Na falta de 

legislação que o defenda, o estagiário pode ainda ser requisitado a trabalhar fins de 

semana, feriado, sem direito a férias...  A restrição no mercado de trabalho torna este 

cada vez mais competitivo, o que tem levado até a se exigir experiência de candidatos a 

estágios.

Nas precárias condições de trabalho do estagiário pode-se ir mais além e dizer 

que em certos casos o estágio deixou de ser emprego e passou a ser ocupação156. Por 

não oferecer estabilidade ao estagiário e não permitir continuidade, a função do estágio 

passa a ser a de um meio de sustento imediato. Mas essa avaliação é complexa, pois 

apesar de tudo, o estágio cumpre parcialmente sua função por estar de certa forma 

ligado à profissão que o estudante pretende seguir, dando-lhe experiência (ao menos 

curricular) na área. 

Como o recorte aqui desejado compreende a história do tempo presente, o 

recurso à fonte oral se torna imprescindível, e veremos a seguir alguns resultados 

preliminares de entrevistas realizadas com trabalhadores que tiverem experiência de 

estagiários. Em todos os relatos sobre estágio a bagagem adquirida é vista como 

155 Zé Ninguém. Manual de Exploração do Escraviário. EbooksLibris, 2001. 
(http://www.ebooksbrasil.com/eLibris/escraviario.html) 
156 A discussão sobre emprego e ocupação encontra-se em: SINGER, Paul. Globalização e Desemprego: 
diagnósticos e alternativas. SP: Contexto, 2000. 
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fundamental, e por isso gratificante. Em entrevista realizada com Taila Vieira Affonso, 

estudante de biologia e estagiária em uma multinacional de produtos alimentício, dois 

tópicos permeiam toda a sua fala: a centralidade do estudo para a construção de sua 

identidade e a questão da sua situação no mercado de trabalho enquanto estagiária. 

A questão do estudo é essencial no discurso identitário da entrevistada, mesmo 

enquanto trabalhadora. Sua saída para o mundo do trabalho se deu aos dezoito anos 

justamente para poder juntar dinheiro para pagar a faculdade. Ela dá grande importância 

à boa formação escolar que seus pais puderam lhe proporcionar, ao curso de inglês que 

lhe deu o diferencial nas entrevistas de trabalho, e à necessidade de poder proporcionar 

isso à sua filha. Quando questionada quanto à importância do trabalho para sua vida sua 

primeira resposta indica os estudos: 

“emprego pra mim realmente é tudo, eu não faria nada, ia estar sem 
estudo, sem lazer, sem família estruturada, sem nada.” 

 A visão da educação como uma porta de saída da instabilidade no mercado de 

trabalho é muito comum. Mesmo em situações em que o trabalhador não teve acesso ao 

estudo, o discurso para os seus filhos é sempre que ele possa ter uma educação que lhe 

proporcione uma melhor condição de vida. Outra entrevistada, Juliana Santos, estudante 

de serviço social, mostra como o estudo foi importante, principalmente por sua origem 

humilde onde nenhum de seus familiares tinham ido à universidade. O orgulho que 

proporciona à família por se formar em técnica em contabilidade e depois por passar 

para a faculdade de serviço social está justamente na crença em que o estudo poderá lhe 

prover uma boa condição de vida. É interessante um trecho da entrevista em que relata 

uma conversa com seu pai, onde a percepção de que nos dias de hoje, com a situação 

cada vez mais difícil do mercado de trabalho, sem estudo é quase impossível conquistar 

uma estabilidade: 
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“Até ele mesmo [pai] fala isso hoje, que hoje em dia ele faz de tudo 
pra gente estudar porque, infelizmente, nós não vamos ter a mesma 
sorte que ele, porque ele teve a sorte de entrar numa empresa que, na 
época, não era exigido aquela coisa de ter qualificação, então, assim, 
ele entrou pra aprender a profissão e continuou lá dentro, e conseguiu 
se aposentar lá dentro. Só que hoje, onde que você vai conseguir 
fazer isso? Entrar numa empresa sem saber nada, pra aprender e 
ainda conseguir aposentar nessa empresa?” 

 É importante avaliar, contudo, que esse discurso, da garantia da estabilidade a 

partir do estudo, não mais corresponde à atual realidade do mercado de trabalho. Como 

podemos ver, diariamente pessoas formadas têm que recorrer a empregos totalmente 

distintos de sua formação. Além disso, a instabilidade no emprego atualmente atinge 

todas as áreas, com alta qualificação ou não. Se, como atenta Ricardo Antunes, a classe 

trabalhadora não pode ser totalmente eliminada, o que assistimos é a exacerbação de sua 

precarização em todas as áreas. 157  A entrevistada Taila mostra ciência disso num 

determinado momento de sua fala deixando claro a insatisfação quanto à desvalorização 

de seu nível de formação: 

“E assim... ganho menos que um operário da empresa de onde meu 
marido trabalha. Sendo que, não assim diminuindo um operário que 
eu sei que operário trabalha pra caramba, merece ganhar mesmo. Mas 
sendo que eu tenho um inglês, né, sou formada em inglês, to fazendo 
faculdade...”

 Passemos então à segunda questão contida nas entrevistas, isto é, a percepção do 

estágio no mercado de trabalho. O estágio não foi o primeiro emprego da Taila que, 

como ela mesma diz, começou “de baixo” trabalhando na C&A como caixa e depois 

como telefonista na companhia paulista Telefônica. A decisão de buscar um estágio 

veio do entendimento de que esta seria a maneira mais fácil de entrar no mercado de 

trabalho específico de sua profissão. Ela comenta que procurou emprego, mas que 

157 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho?: ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo 
de trabalho. SP: Cortez, 2003. (pg.183) 
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depois que “inventaram” estágio, “emprego direito” não tem mais. O depoimento da 

entrevistada deixa implícita a impressão, a partir da sua experiência, de que o estágio é 

uma forma de trabalho precária. 

“... a experiência que eu peguei meu Deus incrível, né?! Só que 
assim, na verdade você tem muitas vezes que esquecer que é 
estagiário, né, você não tem... você trabalha na verdade como um 
trabalhador mesmo lá, você não sente diferenciado por ser um 
estagiário.”

 Da mesma forma com outra entrevistada, Maria Sônia Grunblatt, professora de 

psicologia, que toma como seu primeiro emprego o estágio que prestou no período da 

faculdade para o DETRAN fazendo exames psicotécnicos, a distinção entre estágio e 

emprego também está ausente: 

“Então eu considero o meu primeiro trabalho porque eu tinha 
uniforme, salário e... era trabalho mesmo.” 

 Já em outra entrevista, a da já citada Juliana, que passou por mais de um estágio, 

essa visão do estágio como uma forma de contratação informal não está dada. A visão 

passada é de que estágio é um passo necessário na cadeia do mercado de trabalho, e que 

nada mais é que um natural aprendizado. 

A retirada dos direitos dos trabalhadores se intensifica cada vez mais, gerando 

situações de extrema marginalização dos trabalhadores, sendo a utilização intensiva de 

estagiários como mão de obra barata apenas um dos casos. Avaliar se o estágio tem se 

tornado uma forma de subemprego é importante, pois essa categoria é revestida de uma 

ideologia de positividade por facilitar o ingresso no mercado de trabalho que camufla 

uma possível exploração. 



110

O tema se mostra atual, não só no Brasil como também mundialmente. Em 

reportagem do jornal “Le Monde”, de novembro de 2005, a problemática do estagiário é 

abordada dentro do mesmo contexto apresentado nessa proposta: 

“um número crescente de estudantes do ensino superior 
ocupa verdadeiros empregos nas empresas. O desaquecimento da 
atividade deu à luz uma nova mão-de-obra tão vulnerável quanto 
explorável, em margem de toda estatística. A própria definição do 
estágio tem sido progressivamente adulterada: em vez de ser uma 
imersão pedagógica no mundo do trabalho, o estágio se parece cada 
vez mais com um emprego - porém, muito barato. (...) Desvirtuado 
ou não do seu sentido, o estágio não deixa de ser um trampolim rumo 
à vida ativa, mesmo se ele permite a apenas 10% dos diplomados do 
curso superior encontrarem um primeiro emprego. É, sobretudo, o 
seu uso sistemático que apresenta problema. ” 158 

 No Brasil o tema também tem estado na pauta, uma vez que a lei do estágio 

passa atualmente por nova regulamentação em projeto do Senado, já tendo sido 

aprovada pela Câmara dos Deputados no dia treze de agosto desse ano de 2008, 

aguardando sanção presidencial. A medida garante a ampliação de alguns direitos para 

estagiários, como obrigatoriedade de remuneração e vale-transporte, férias remuneradas 

de trinta dias e limitação da carga horária. Mas também visa estender o direito à 

contratação de estagiários a profissionais liberais ampliando a sua abrangência ainda 

mais. 

 Não é coincidência que a lei sobre estágio tenha sido redigida durante a vigência 

da ditadura militar, ainda que não possamos com isso afirmar que se previa tamanha 

radicalização do uso do estágio enquanto mão de obra barata, com alta rotatividade. Isso 

fica para uma futura pesquisa... 

158 POTET, Frédéric. Estagiários: o exército de reserva das empresas. Le Monde: Paris: 05/11/2005. 
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