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Apresentação
O progresso e o desenvolvimento sustentável pressupõem, necessariamente, o equilíbrio
dos fenômenos sociais, econômicos e ambientais, a partir do uso racional e adequado dos
recursos disponíveis para a satisfação das necessidades da presente geração, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, proporcionando vidas longas, saudáveis e criativas.
É imprescindível, portanto, a valorização do trabalho humano, rechaçando-se práticas
mercantilistas que impõem sacrifícios socioambientais e inviabilizam os planos e projetos
para o futuro traçados na Constituição Federal de 1988.
No que toca especificamente ao mundo do trabalho, o conceito de desenvolvimento
sustentável remete necessariamente ao de cidadania e dignidade, pressupondo a centralidade da pessoa que trabalha (e não das questões econômicas) e a superação dos entraves e
obstáculos socioeconômicos, bem como a harmonia entre os valores sociais do trabalho e
da livre-iniciativa.
Atentas a esse contexto, e com o propósito de estimular o debate jurídico qualificado,
democrático e plural sobre o complexo e conflituoso mundo do trabalho, a Amatra 13 —
Associação dos Magistrados do Trabalho da 13a Região e a Esmat 13 — Escola Superior da
Magistratura Trabalhista da Paraíba lançam a 5a edição da Revista da Esmat 13, inaugurando
a parceria firmada com a LTr Editora, que muito valoriza o periódico.
Agradecendo a colaboração dos autores dos trabalhos publicados, bem como de todos
que contribuíram para a publicação, desejamos uma boa leitura!
Adriano Mesquita Dantas
Presidente da Amatra 13
Marcelo Rodrigo Carniato
Diretor da Esmat 13
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LOMAN: CNJ distribui bônus
a Ministros e ônus a Juízes
e Desembargadores
Adriano Mesquita Dantas(*), Fabrício Nicolau dos Santos Nogueira(**) e Renato Henry Sant’Anna(***)

Instituído em 2004 pela Emenda Constitucional n. 45, o Conselho Nacional de Justiça
já prestou relevantes serviços à sociedade e ao
Poder Judiciário brasileiro, seja implantando a
gestão e o planejamento estratégico, proibindo
o nepotismo, regulamentando os critérios
objetivos para aferição nas promoções por
merecimento, reconhecendo a simetria entre
Magistratura e Ministério Público, seja apurando e punindo os abusos, excessos e desvios
funcionais de magistrados e servidores.
Não obstante os avanços e as conquistas, a
atuação do Conselho Nacional de Justiça não é
exitosa em todas as temáticas, sendo pífia e irrelevante quando se trata da defesa da autonomia
e independência do Poder Judiciário (arts. 2o,
37, 60, § 4o, III, 85, II e VII, da CRFB/1988) e
do cumprimento do Estatuto da Magistratura.
Ora, como órgão de cúpula da gestão do
Poder Judiciário, responsável pelo controle da
atuação administrativa e financeira de todos
os Tribunais, o Conselho Nacional de Justiça
não pode inverter a lógica da administração
pública, ignorando a presunção de legalidade
e legitimidade dos atos administrativos. A
presunção, vale destacar, deve ser sempre
(*) Juiz do Trabalho. Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 13a Região — AMATRA 13.
(**) Juiz do Trabalho. Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9a Região — AMATRA IX.
(***) Juiz do Trabalho. Presidente da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho — ANAMATRA.
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pela boa-fé objetiva dos administradores dos
Tribunais.
Essa, no entanto, não é a lógica adotada pelo
Conselho Nacional de Justiça, que tem optado
pela suspensão “cautelar” de praticamente todos
os atos e normas administrativas questionadas, ou seja, a partir de qualquer denúncia ou
alegação de irregularidade, afasta-se, de plano,
a presunção de legalidade e legitimidade dos
atos e normas dos Tribunais, pondo em dúvida
perante a sociedade a honra, o nome e a honestidade dos gestores e a própria credibilidade da
gestão do Poder Judiciário.
No que diz respeito ao cumprimento
do Estatuto da Magistratura, que envolve a
efetivação de direitos e observância das prerrogativas da Magistratura, a situação é ainda
pior. Garantias fundamentais são solenemente
ignoradas, a exemplo da irredutibilidade de
subsídio (art. 95, III, da CRFB/1988 e art. 32 da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional), da revisão
anual do subsídio (art. 37, X, da CRFB/1988)
e da isonomia e unidade orgânica e remuneratória, inerentes ao próprio caráter nacional
do Poder Judiciário (ADI n. 3.367 e MC-ADIn
n. 3854-1, STF).
Tudo isso tem servido para chancelar distinções não previstas na CRFB/1988 nem na
LOMAN, gerando uma segregação na Magistratura e comprometendo, de forma flagrante,
a unidade do Poder Judiciário Nacional.
Esse apartheid fica evidente em temas
como metas, produção, segurança, direitos e
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vantagens, cujos critérios variam bastante a
depender do ramo do Poder Judiciário ou da
instância dos Magistrados beneficiados.
Ao instituir as polêmicas metas e implementar o controle da produção, o Conselho
Nacional de Justiça voltou praticamente todas
as suas forças e o seu rigor disciplinar para a
primeira instância, conferindo tratamento
mais ameno aos Tribunais, em que a estrutura
e as condições de trabalho são reconhecidamente melhores.
Tanto é assim que a Corregedoria Nacional de Justiça pretende melhorar a prestação
jurisdicional com o “Projeto Presença do Juiz
na Comarca”, o qual prevê a designação de
audiências de segunda a sexta-feira, além da
realização de mutirões para antecipar audiências pendentes, como se a atividade do Juiz se
resumisse à realização de audiências e como
se os problemas estivessem concentrados nas
comarcas, e não nos Tribunais.
Ora, o incremento nas pautas de audiências
acarretará o acúmulo e atraso em atividades
igualmente relevantes, a exemplo dos despachos
e julgamentos, numa clara demonstração de
que os problemas do Poder Judiciário não
serão resolvidos a partir de campanhas midiáticas e que apenas colocam em dúvida o
trabalho árduo de milhares de Juízes e Juízas
que dedicam a vida à atividade jurisdicional
e à solução dos conflitos sociais, muitas vezes
sem dispor sequer de estrutura de trabalho
adequada.
Por outro lado, e apesar do acúmulo de processo também ser uma constante nos Tribunais
e no próprio Conselho Nacional de Justiça,
não há registro de qualquer iniciativa voltada
ao controle ou imposição de sessões diárias.
No particular, o Conselho Nacional de Justiça
tem um significativo acúmulo de processos na
pauta e, mesmo assim, mantém sessões quinzenais, em uma inequívoca demonstração de que
o tratamento conferido à primeira instância é
substancialmente mais rígido e severo.
14
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No quesito segurança, a discriminação também
é flagrante. Nas comarcas, em que o contato
dos Juízes com as partes é pessoal e diário,
falta estrutura. Muitas unidades de 1a instância
não possuem vigilantes nem equipamentos
básicos, como armas e detectores de metais. Já
nos Tribunais Superiores, em que os Ministros
praticamente não têm contato com as partes,
apenas com os respectivos Advogados, o aparato de segurança é adequado, contando com
vigilantes armados e rígido controle de acesso.
Quando o assunto é direitos e vantagens da
Magistratura, a situação fica ainda mais grave e
discrepante, valendo a máxima: aos Ministros
tudo, aos Juízes e Desembargadores os rigores
da LOMAN.
No particular, o Conselho Nacional de
Justiça suspendeu diversos atos e normas que
pretendiam apenas regulamentar e efetivar
direitos e vantagens da Magistratura, sem
qualquer “cautela” com a isonomia, já que a
atuação do órgão sempre tem deixado de fora
os Tribunais Superiores.
Tem sido assim, por exemplo, com o pagamento do auxílio-alimentação e com a ajuda
de custo para moradia.
Em reiteradas decisões, o Conselho Nacional
de Justiça obstou o pagamento do retroativo do
auxílio-alimentação aos Juízes e Desembargadores, nada fazendo em relação aos Ministros
dos Tribunais Superiores que já receberam
o passivo integralmente há bastante tempo.
O mais curioso, no particular, é que não há
qualquer discussão sobre a legalidade do benefício, que continua sendo pago mensalmente
em razão da simetria constitucional entre
as carreiras da Magistratura e do Ministério
Público. Questiona-se, apenas, o pagamento
das parcelas vencidas, o que parecia uma decorrência lógica e natural diante da legalidade
do benefício.
Outro direito que tem beneficiado apenas
parcela da Magistratura é o de usar residência oficial ou de receber ajuda de custo para
moradia. A LOMAN reconhece e confere —
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expressamente — aos Magistrados o direito
à moradia em residência oficial, constituindo
dever do Estado colocá-las à disposição dos
Juízes nas localidades em que estes exercem
suas funções. A ajuda de custo para moradia,
portanto, só é devida aos Magistrados lotados
em localidades que não ofereçam residência
oficial (art. 65, II, da LOMAN).
O Conselho Nacional de Justiça, no particular,
suspendeu — sem qualquer amparo legal — as
normas administrativas que estabeleceram o
valor da ajuda de custo para moradia no âmbito
de alguns Tribunais Regionais do Trabalho,
mantendo intactas e em plena vigência as dos
Tribunais Superiores, a exemplo do Tribunal
Superior do Trabalho (Resoluções Administrativas ns. 1.151/2006 e 1.341/2009) e do
Superior Tribunal de Justiça (Ata da Reunião
de Conselho de Administração de 29.5.2003 e
Resolução STJ n. 09/2008).
A ajuda de custo para moradia no âmbito
dos Tribunais Superiores é paga há bastante
tempo e, até hoje, não se tem notícia de qualquer questionamento por parte do Conselho
Nacional de Justiça, sendo, pois, de se presumir
a sua legalidade. Do contrário, ou seja, caso
houvesse alguma irregularidade ou ilegalidade
em tais pagamentos pelas Cortes Superiores,
o Conselho Nacional de Justiça certamente já
teria adotado, inclusive de ofício, as providências
cabíveis e necessárias.
Nesse contexto, e sem qualquer manifestação contrária do Conselho Nacional de Justiça
ao reconhecimento pelos Tribunais Superiores
do direito dos Ministros à percepção de uma
ajuda de custo para moradia enquanto não
for fornecida residência oficial, em caráter
substitutivo e indenizado, fica evidenciado que
a norma contida no art. 65, II, da LOMAN é
autoaplicável a todos os Magistrados.
Assim, e na mesma linha, idêntico tratamento deve ser conferido pelo Conselho Nacional de
Justiça a todos os demais Tribunais do Brasil,
sejam eles Tribunais Regionais do Trabalho,
Tribunais Regionais Federais ou Tribunais de
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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Justiça, pois não há norma especial ou específica
para os Tribunais Superiores.
Inclusive é pertinente destacar que, além
dos Tribunais Superiores, diversos Tribunais
de Justiça pagam aos seus membros a ajuda de
custo para moradia quando não disponibilizam as residências oficiais, fato também não
reprovado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Portanto, se é disponibilizada residência
oficial ou paga ajuda de custo para moradia dos
Ministros, mesmo tratamento deve ser conferido
aos demais Magistrados de 1a e 2a instâncias,
na medida em que todos são — igualmente —
ocupantes de cargos vitalícios e submetidos aos
mesmos ônus e bônus, inclusive o de residirem
na localidade em que exercem a jurisdição,
seja em Brasília/DF ou no interior do Paraná
(9a Região), da Paraíba (13a Região) ou de São
Paulo (15a Região).
Todos os Magistrados (do Juiz Substituto ao
Ministro) são detentores das mesmas garantias, vedações, prerrogativas e direitos e estão
submetidos à Constituição e à Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, que não estabelecem
qualquer distinção para o gozo dos direitos
previstos no art. 65. Trata-se, como já exposto,
da unidade orgânica do Poder Judiciário,
estabelecida pela Constituição e reconhecida
expressamente pelo Supremo Tribunal Federal.
Qualquer entendimento em sentido contrário apenas contribuirá para a consolidação
do apartheid da Magistratura em razão da
violação do princípio da isonomia e da quebra
da unicidade do regime orgânico e do caráter
nacional do Poder Judiciário.
Com isso, admitindo-se por mera epítrope
que o pagamento da ajuda de custo para moradia aos Juízes e Desembargadores do Trabalho
revela-se temerário enquanto não se tiver
certeza sobre a viabilidade e legalidade de tal
benefício, a única conclusão lógica e racional
é que a concessão de residência oficial ou o
pagamento da ajuda de custo aos Ministros
dos Tribunais Superiores também é temerária
e de legalidade incerta ou duvidosa.
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Se o pagamento da ajuda de custo para moradia é temerário, inviável ou ilegal, o é para
todos, inclusive para os Ministros. Entretanto,
como a concessão de residência oficial ou,
subsidiariamente, o pagamento da ajuda de
custo para moradia para todos os Magistrados
tem amparo legal (art. 65, II, da LOMAN),
a providência que deveria ser tomada pelo
Conselho Nacional de Justiça era, em verdade, a regulamentação uniforme para todos os
Tribunais do Brasil.
Do contrário, ou seja, a prevalecer entendimentos que proporcionem — sem qualquer
amparo legal — tratamento diferenciado aos
Ministros, restará institucionalizado o artifício
que a Ministra Eliana Calmon chamou de
“puxadinho para acomodar angústias”.
É, pois, inaceitável o recebimento de determinadas vantagens apenas por parte dos integrantes
do Poder Judiciário. Por outro lado, também é
inaceitável a disparidade de valores, percentuais
ou critérios de quantificação das mesmas.

16
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A existência de leis de organização judiciária
distintas nos diversos Estados da Federação e até
mesmo a própria regulamentação promovida
pelos Tribunais Superiores cria, todavia, variadas hipóteses fáticas para a concessão das
vantagens, o que vem causando injustificada
diferenciação entre os vários ramos do Judiciário, havendo, inclusive, segmentos deste
Poder, como a Justiça do Trabalho de 1o e 2o
graus, em que várias delas não são pagas a
pretexto algum.
Fica claro, a partir dos exemplos dados acima, que o Conselho Nacional de Justiça precisa
rever suas decisões e forma de atuação, passando
a zelar pela isonomia e unidade orgânica e
remuneratória da Magistratura, decorrência
lógica e natural do próprio caráter nacional
do Poder Judiciário, assegurando igualdade
de tratamento, direitos e vantagens a todos os
Magistrados brasileiros, independentemente
do ramo ou instância.
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Shopping center x Legislação trabalhista(**)
Alessandra Pereira Dias Morais(*)

1. Introdução
O advento da Revolução Industrial deu origem a uma sociedade consumeirista, que busca
a todo o momento um aumento na qualidade
de vida, aliada à supremacia do automóvel e
ao intenso crescimento das regiões urbanas.
Dessa forma, nasce na década de 1940 nos
EUA, a figura do shopping center, trazendo
inúmeras finalidades, como a de descentralizar
o comércio nas áreas urbanas e a conglobação
de vários tipos de serviço em um só local,
simplificando e alocando praticidade na vida
dos seus frequentadores.
Trata-se de uma das maiores evoluções do
varejo, no qual proporciona novas formas de
comercialização de produtos se destacando
como verdadeiros centros de conveniência,
serviços, entretenimento e lazer, propiciando
para a região em que estão inseridos um grande
desenvolvimento cultural, social e econômico,
e um grande gerador de inúmeros postos de
empregos.
Dessa maneira, o presente artigo tem como
objetivo verificar as relações entre Empregador
x Empregado, ligadas a uma pesquisa doutrinária e orientação jurisprudencial, dentro
do âmbito dos comerciários e empresários,
observando os direitos trabalhistas, contidos
na Constituição Federal de 1988 e na CLT —
Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-lei n. 5.452/1943, bem como nos Acordos e
Convenções Coletivas.
(*) Aluna da Escola Superior da Magistratura Trabalhista
da Paraíba.
(**) Trabalho apresentado a ESMAT 13, ao Curso de
Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo
do Trabalho, em 2010.
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Assim, é dentro desse contexto que o presente artigo buscará propor uma reflexão mais
aprofundada acerca das situações e tipos de
empregos, que são gerados nos grandes centros
de compras, os chamados shoppings centers.

2. História e evolução do trabalho
Antes de analisarmos o termo trabalho, se
faz necessário uma breve visão cristã da sua
origem. Na Bíblia Sagrada, em Gênesis 2:15
diz: “... o senhor Deus tomou o homem e o
colocou no paraíso de delícias para que cultivasse e guardasse...”
Nessa passagem bíblica, nota-se que o Trabalho existe muito antes do pecado original,
pois Adão já trabalhava, sendo assim uma
forma ou possibilidade de continuar a obra
criadora de Deus.
No entanto foi a partir do pecado original
que o homem foi condenado a trabalhar, para
resgatar a dignidade que perdera com Deus,
tendo como sentido de reconstruir, passando
assim a ganhar uma valorização como atividade
humana.
Etimologicamente, o termo “TRABALHO”
deriva do latim tripaliare, que tem como significado “martirizar com o tripalium” que era
uma espécie de instrumento de tortura.
Dessa forma, sua origem etimológica,
carrega valores ora penosos, ora desprezíveis.
Portanto, só foi apenas com o Cristianismo que
o seu sentido ficou mais digno se presumindo
como esforço físico e mental.
A primeira forma de trabalho surgiu com
a escravatura em que os trabalhadores eram
tidos como coisa, não tendo qualquer direito,
apenas o de trabalhar.
Posteriormente, surgiu outra modalidade, denominada servidão, em que os feudais protegiam
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militarmente e politicamente os servos, que
não eram livres e tinham de prestar serviço
na terra do senhor feudal. Significando, assim,
uma forma mais branda do escravagismo.
Depois surgiram as corporações de ofício,
divididas em mestres, os companheiros e os
aprendizes, que nada mais eram do que uma
forma mais amena da escravidão, pois tais
trabalhadores deviam respeito ao mestre.
Em 1789, as corporações de ofício foram eliminadas com a Revolução Francesa, por serem
incompatíveis com o imaginário de liberdade
do homem, do comércio como também o
encarecimento dos produtos das corporações.
Logo após a Revolução Francesa, houve
na França o início de liberdade contratual. A
exemplo do decreto d’Allarde que acabou de
vez com as corporações de ofício, permitindo
a liberdade de trabalho.
Nessa época, os empregos eram realizados
de forma abusiva, em condições insalubres,
baixos salários e excessivas horas de trabalho
e explorações contra mulheres e crianças, ou
seja, mostrava uma grande desigualdade entre
o patrão que era o proprietário das máquinas
e o trabalhador, que não possuía nada, apenas
a força de trabalho.
Desse modo, começou a surgir uma necessidade do Estado intervir nas relações de
trabalho, em decorrência aos abusos cometidos
pelos empregadores.
Sendo assim, foi criada a primeira lei trabalhista, a Lei de Peel, de origem inglesa em
1802, que tinha como finalidade amparar os
trabalhadores.
Em 1848, com a Revolução Francesa e sua
Constituição, foram reconhecidos os primeiros
direitos econômicos e sociais: do direito ao
trabalho.
Dessa maneira foi imposta ao Estado a
obrigação de dar meios ao desempregado de
prover sua subsistência.
Todavia, foi em 1o de maio de 1886, atualmente Dia do Trabalho e, portanto, feriado,
18
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que em Chicago, nos Estados Unidos, os
trabalhadores como não tinham garantias
trabalhistas organizaram greves e manifestações, visando melhores condições de trabalho,
especialmente redução da jornada de 13 (treze)
para 8 (oito) horas.
Adentrando na Revolução Industrial, essa
foi um ato decisivo da vitória do capitalismo,
pois ocasionou a troca do escravo para o trabalhador assalariado. Em razão da acelerada
automatização das máquinas, a relação de
trabalho tornou-se impessoal e o operário,
cada vez mais, distante da direção da empresa
e dos destinos das mercadorias, tornando os
donos das indústrias cada vez mais ricos. Além
dos benefícios dados ao processo de produção,
é mister lembrar que tal circunstância trouxe
consigo vários problemas sociais, como: a exploração que resulta da ausência de proteção
à saúde e à segurança do trabalhador.
Foi diante dessa situação precária, que
muitas pessoas comuns se revoltaram contra
o empregador e com as máquinas, passando a
reunir-se, associar-se, para reinvidicar melhores
condições de trabalho e de salários, diminuição
das jornadas excessivas e contra a exploração
de menores e mulheres.
Portanto, foi por essas lutas de classes, que o
Estado começou a despertar para a necessidade
de regulamentar as relações entre Empregador
x Empregados.
Só em 1917, no México foi criada a primeira
Constituição, a tratar de direitos trabalhistas,
cujo art. 123 estabelecia a jornada de 8 (oito)
horas, proibindo o labor para menores de
12 (doze) anos, como também limitação da
jornada dos menores de 16 (dezesseis) anos
a apenas 6 (seis) horas, e jornada máxima
noturna de 7 (sete) horas, repouso semanal,
licença-maternidade, salário mínimo, sindicalização, direito de greve, indenização por
dispensa arbitrária, seguro social e proteção
contra acidentes do trabalho. Direitos esses,
atualmente, utilizados por nossa legislação.
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A segunda a cuidar do assunto foi a de
Weimar em 1919, que tratou da participação
dos trabalhadores nas empresas.
Logo, foi a partir dessas duas Constituições
acima que outros países começaram a dar
importância ao Direito do Trabalho, inserindo
tais direitos trabalhistas em suas Constituições.

3. Direito do trabalho
As primeiras denominações atribuídas ao
Direito do Trabalho foram: legislação industrial, operária, trabalhista e social, pois essas se
justificavam quando a disciplina era destituída
de autonomia científica.
Com o aparecimento da autonomia científica, didática e metodológica e constitucional,
com princípios e regras próprias, sua denominação foi alterada para Direito do Trabalho.
Portanto, podemos conceituar Direto do
Trabalho, segundo a visão do doutrinador,
Delgado (2005, p. 49), assim:
O Direito do Trabalho é ramo jurídico especializado, que regula certo tipo de relação
laborativa na sociedade contemporânea.
Seu estudo deve iniciar-se pela apresentação
de suas características essenciais, permitindo
ao analista uma imediata visualização de
seus contornos próprios mais destacados.
Martins (2009, p. 16) relata que o Direito
do Trabalho é o conjunto de princípios, regras
e instituições atinentes à relação de trabalho
subordinado e situações análogas, visando
assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas
de proteção que lhe são destinadas. E possui
como divisão: Direito Individual do Trabalho
e o Direito Coletivo do Trabalho.
Já o doutrinador Delgado (2005, p. 51), diz
que o Direito Individual do Trabalho é:
O complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam no tocante às
pessoas e matérias envolvidas, a relação
empregatícia de trabalho, além de outras
relações laborais normativamente especificadas.
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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Em relação ao Direito Coletivo do Trabalho,
esse pode ser definido como o complexo de
princípios, regras e institutos jurídicos que
regulam as relações laborais de empregados e
empregadores, além de outros grupos jurídicos
normativamente específicos, considerada sua
ação coletiva, realizada autonomamente ou
pelas respectivas associações (Delgado, 2005,
p. 51).
E a reunião do Direito Individual do Trabalho e do Direito Coletivo do Trabalho cria
o conhecido Direito Material do Trabalho. É o
que se chama de Direito do Trabalho no sentido
lato, que pode ser definido como:
Complexo de princípios, regras e institutos
jurídicos que regulam a relação empregatícia
de trabalho e outras relações normativamente especificadas, englobando, também,
os institutos, regras e princípios jurídicos
concernentes às relações coletivas entre
trabalhadores e tomadores de serviços, em
especial através de suas associações coletivas.
(Delgado, 2005, p. 52)
Neste sentido, entendemos que não existem
apenas conjuntos de princípios e regras, mas
também de instituições, de entidades, que
criam e aplicam o referido ramo do Direito.
Portanto, a finalidade do Direito do Trabalho
é assegurar melhores condições de labor e também
melhores condições sociais ao trabalhador,
assegurando, assim, um ambiente salubre e
uma vida digna, procurando coordenar os
interesses de empresários e trabalhadores por
meio de medidas que visam realizar os fins
sociais almejados pela sociedade.

4. Qualificadora contratual dos
shoppings centers
Os shoppings centers surgiram nos Estados
Unidos como uma nova forma de atrair a
população que crescia junto aos subúrbios
das grandes metrópoles e eram constituídos
por uma reunião de lojas (ABRASCE, 1996).
Kotler e Armstrong (1999, p. 301) definem
shopping como “um agrupamento planejado
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de varejistas desenvolvido, possuído e administrado como uma unidade”.
Para Hirschfeld (1986), a simples concentração
de lojas ou estabelecimentos em um único
prédio não caracteriza, por si só, um shopping,
devendo este primar por certa organização.
Estes empreendimentos planejados descrevem
certas relações entre incorporador, ou seja, a
empresa responsável pela construção e administração do shopping, que se responsabiliza
da promoção do mesmo como uma unidade
comercial e estabelece regras de funcionamento
para os lojistas que ali se instalam.
Segundo a ABRASCE — Associação Brasileira de Shoppings Centers (2001), para um
empreendimento ser qualificado de shopping
center, é preciso ter as seguintes características:
• Organização — conjunto planejado de
lojas, operando de forma integrada sob
administração única e centralizado;
• Composição — lojas destinadas à exploração de ramos diversificados ou especializadas
de comércio e prestação de serviços;
• Locação — lojistas sujeitos às normas
contratuais padronizadas, prevendo aluguel
variável de acordo com o faturamento
mensal das lojas;
• Atratividade — presença de lojas âncoras(1)
ou características estruturais e mercadológicas especiais que funcionem como força
de atração ao público;
• Estacionamento — compatível com as
áreas de lojas;
• Controle acionário/administrativo — pessoas
ou grupos idôneos e de reconhecida capacidade empresarial.
De acordo com, a ABRASCE (Associação
Brasileira de Shoppings Centers), o shopping
center é:
(1) São operações varejistas que atraem o maior tráfego
de consumidores aos shoppings centers. Na sua maioria, são lojas com área bruta total de mais de 1.000
m2, sendo grandes anunciantes de mídia eletrônica
e impressa, operam fortemente com crediário e possuem políticas promocionais arrojadas.
20
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Um centro comercial planejado sob uma
administração única, composto de lojas
destinadas à exploração comercial e à
prestação de serviços, sujeitas a normas
contratuais padronizadas, para manter o
equilíbrio da oferta e da funcionalidade,
assegurando a convivência integrada e
pagando um valor de conformidade com
o faturamento.
Já na visão de Coelho (1992, p. 336-337), o
empreendimento denominado shopping center
é mais complexo. Além da construção do
prédio, propriamente dita, o empresário deve
organizar os gêneros de atividade econômica
que nele se instalarão.
A ideia básica do negócio é pôr à disposição
dos consumidores, em um local único, de cômodo
acesso e seguro, as mais variadas opções de
produtos e serviços.
Dentre as vantagens do shopping center,
podemos citar a segurança, clientela de alto
nível, estacionamento, lazer, maior motivação
às compras, etc. ou seja, é um complexo estrutural, normativo e cultural, socialmente aceito
e legalmente contido em dispositivos esparsos,
cuja regulamentação necessita de disposição
legal específica, para maior garantia nas relações jurídicas, que dele resultarem.
Com relação às características já citadas
acima é viável comentar que poucos são os
lojistas que detêm a propriedade sobre suas
lojas e que em relação ao shopping center escolhido para a pesquisa, além de possuir todos
esses requisitos ora mencionado, o mesmo é
associado à ABRASCE.
O serviço prestado deve estar fundamentado
nos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, pois o shopping center nada mais é
do que um conjunto de decisões e operações
buscando o desempenho perene, sistemático,
legal e técnico dos serviços próprios ou assumidos, em benefício da coletividade.
Esse esclarecimento sobre o shopping center
é necessário para que possamos tecer os nossos
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argumentos em torno da grandiosidade e
complexidade do empreendimento. E também
por ser um grande laboratório, o qual favorece
inúmeros questionamentos, seja de natureza
trabalhista, contratual, etc., apontando com
destaque apenas as relações de emprego dos
COMERCIÁRIOS X EMPRESÁRIOS, tendo
em vista os direitos trabalhistas pertencentes
à primeira categoria.

5 (cinco) dias corridos; FGTS: depósito de 8%
(oito por cento) do salário em conta bancária
a favor do empregado; horas extras pagas com
acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por
cento) do valor da hora normal; garantia de 12
(doze) meses em casos de acidente; adicional
noturno de 20% (vinte por cento) para os
trabalhadores urbanos que trabalha de 22:00
às 05:00 horas; seguro-desemprego, dentre
tantos outros.

5. Direitos trabalhistas na relação dos
comerciários
Neste tópico, iremos abordar os direitos
trabalhistas, com enfoque na categoria dos
comerciários, pois o referido artigo tem como
escopo destacar os direitos existentes nas suas
relações de emprego.
Porquanto, os Direitos Trabalhistas encontram previsão legal na Constituição Federal de
1988 em seu Capítulo II, intitulado de Direitos
Sociais que vai do art. 6o ao 11, balizados no
princípio da dignidade da pessoa humana, na
liberdade e nos valores sociais do trabalho e da
livre-iniciativa, como também, na Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, promulgada
no dia 1o de maio de 1943, pelo Presidente
Getúlio Vargas pelo do Decreto-lei n. 5.452,
que acabou se tornando o ordenamento jurídico,
mas utilizado para reger as relações trabalhistas
entre os particulares, chamados celetistas. Sem
esquecer das Súmulas e Orientações Jurisprudenciais e Convenções Coletivas.
Então, podemos citar alguns direitos dos
empregados, como: Carteira de Trabalho assinada desde o primeiro dia de serviço; exames
médicos de admissão e demissão; repouso
semanal remunerado (uma folga por semana);
salário pago até o 5o (quinto) dia útil do mês
subsequente; 13o salário; férias de 30 dias, mais
salário e com acréscimo de 1/3; vale-transporte
com desconto máximo de 6% do salário;
licença-maternidade de 120 (cento e vinte)
dias, com garantia de emprego até 5 (cinco)
meses depois do parto; licença-paternidade de

6. Análise sobre estudo de caso:
comerciários do Manaíra Shopping
Center à luz da legislação trabalhista
Neste capítulo, apresentamos os resultados
obtidos de um Trabalho Monográfico realizado
em 2010, mediante aplicação de um questionário, devidamente analisado com base na
fundamentação teórica apresentada.
O instrumento de coleta de dados é sobre
a situação dos comerciários em relação aos
Direitos Trabalhistas no Manaíra Shopping
Center — João Pessoa/PB, no qual contemplou
vinte e cinco questões sobre a temática, que foi
distribuída em duas etapas: a primeira uma
identificação e a segunda sobre os aspectos da
relação de emprego. Essas duas questões somadas contemplam todos os elementos teóricos
abordados no referido trabalho e apresentam
a atual situação da categoria escolhida, pretendidos neste estudo.
Logo, diante das questões apresentadas,
podemos destacar que: 60% dos entrevistados
foram do sexo masculino; 100% são jovens
entre 18 e 32 anos de idade. Não sendo entrevistado nenhuma pessoa acima de 33 anos de
idade; nenhum dos entrevistados era portador
de deficiência física e mental;
Dentre os entrevistados, 44% concluíram o
ensino médio e 36% estão cursando curso superior e apenas 20% já possuem terceiro grau;
30% já trabalham no Manaíra Shopping há
mais de 5 (cinco) anos; 94% afirmaram já ter
trabalhado em mais de uma loja; 64% relataram
que não gostam de laborar no Manaíra Shopping.
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Em virtude dos horários elásticos e por não poder gozar dos dias feriados, 78% alegaram que
não tiveram sua CTPS assinada no período de
experiência; 94% dos entrevistados, após o período de experiência, estão com suas carteiras
profissionais assinadas, tornando uma relação
de trabalho mais segura; 72% dos vendedores
acumulam funções; 84% gozam mais de 15
(quinze) minutos do intervalo intrajornada;
90% realizam horas extras; 74% não recebem
pelas horas extraordinárias realizadas; 96%
alegam que não trabalham com o sistema de
banco de horas; 38% recebem o pagamento
de R$ 27,00 (vinte e sete reais) por domingo
e feriado trabalhado, mas dificilmente gozam
da folga; 26% recebem um valor inferior e
quase não tiram um dia de descanso; 20% dos
entrevistados não recebem, apenas ficam com
um dia livre do trabalho; 90% trabalham em
lojas que não realizam o controle de chegada e
saída, ou seja, não possuem cartão de ponto; 82%
são acometidos por algum tipo de pressão, para
atingir ou ultrapassar as metas impostas pelas
lojas; na função de vendedores e gerentes, 82%
recebem por comissão e não têm esse registro
na CTPS; 94% afirmaram já ter vendidos suas
férias; 52% pagam seu uniforme de trabalho
na sua totalidade, algo que deveria ser a cargo
do empregador; e 24% realizam o pagamento
de forma parcial, ou seja, pagam a metade do
valor correspondente; 66% afirmam conhecer
um pouco sobre os direitos trabalhistas; 72%
alegaram que nunca ingressaram na justiça do
trabalho, por causa do receio de tal ato, dificultar o seu ingresso novamente no mercado
de trabalho, principalmente dentro do próprio
shopping.

7. Considerações finais
No Brasil, os direitos trabalhistas foram
promulgados no dia 1o de maio de 1943, pelo
Decreto-lei n. 5.452 — Consolidação das Leis
do Trabalho — CLT, pelo Presidente Getúlio
Vargas, que é o ordenamento jurídico principal que rege as relações trabalhistas, além
22
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dos direitos dispostos no art. 7o da CF e as
leis esparsas.
Desse modo, o estudo teve como finalidade
conhecer de forma empírica a situação dos
comerciários que laboram em um dos maiores
empreendimentos da atualidade, que são
os shoppings centers, em especial o Manaíra
Shopping.
Essas centrais de compras aglomeram em
um único espaço vários tipos de serviço, sendo
um grande propiciador de inúmeros postos
de empregos só no Manaíra são mais de 260
(duzentas e sessenta) lojas.
No que tange aos resultados do referido
estudo de caso, pôde-se observar várias irregularidades, infringindo o que disciplina a
legislação, havendo um retrocesso no que diz
respeito aos direitos conquistados, à ética e
à moral, além do dano patrimonial sofridos
pelos empregados, em virtude de direitos considerados irrenunciáveis. É importante frisar
que tal prática reflete diretamente na qualidade
de vida no trabalho.
Para considerar que existe qualidade de
vida no trabalho, é necessário que haja um
equilíbrio entre trabalho e lazer; horários e
condições de trabalhos sensatos; respeito aos
direitos; dentre outros. Condições essas suprimidas por muitos dos nossos empregadores.
Algo, bem latente detectado na pesquisa, acarretando para o funcionário uma má qualidade
de vida, bem como uma vida regrada apenas
ao labor, impossibilitando outros compromissos, como tempo com a família, com amigos,
a prática de esportes, hobbies pessoais, enfim,
tornando-se pessoas infelizes e estressadas cada
vez mais, comprometendo sua saúde física e
mental, pois, um bom local de trabalho não se
limita apenas em sua estrutura física, ambientação, sofisticação etc. É necessário que, além
do trabalho, as pessoas realizem outras tarefas
que lhes proporcionem felicidade, e se sintam
mais humanas, ao em vez, de máquinas.
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Dumping social e suas inter-relações
com o meio ambiente do trabalho
Anne Caroline Rodrigues Barros(*)

Resumo:
f O presente artigo objetiva analisar o impacto ocasionado pela prática econômica corriqueiramente utilizada nos dias atuais, denominada de Dumping Social, nas relações
laborais. Busca-se enfatizar a utilização reiterada deste fenômeno ilegal, que é apenas uma
das modalidades do Dumping, e que se faz presente em todo o mundo, principalmente
no Brasil, ao passo que se torna efetiva a inobservância das normas do meio ambiente do
trabalho e de direitos humanos, consequentemente, potencializando o dano à sociedade.
Investiga-se, outrossim, a incidência direta do Dumping Social , no tocante à inobservância
aos padrões mínimos sanitários para as instalações das empresas envolvidas nesta prática,
bem como a concretização de uma figura social, antes esquecida, mas que se torna cada
vez mais evidente, denominada de trabalho escravo, com vistas a garantir lucros eminentes
em detrimento do aviltamento das normas laborais. Em seguida, será apresentado
um panorama sobre o posicionamento da ANAMATRA em face desta prática ilegal,
concluindo-se, pois, com a exposição dos casos análogos atuais, sendo enfocado aquele
envolvendo marca internacional Zara.
Palavras-chave:
f Direito do trabalho — Trabalho escravo — Meio ambiente do trabalho — Práticas econômicas
ilegais — Normas laborais — Direitos humanos.
1. Introdução
O trabalho se faz presente em todo o desenvolvimento da humanidade, sendo caracterizado como objetivo inicial de subsistência
e dignidade do homem, adquirindo formas
peculiares ao longo da evolução e estendendo-se
até os tempos atuais.
Desta forma, tornou-se necessária a regulamentação das atividades laborais pela ciência
(*) Aluna do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Direito Material e Processual do Trabalho na Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba
— ESMAT 13. E-mail: <carolinebarrosadv@hotmail.
com>.
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jurídica denominada Direito do Trabalho, que
surgiu conforme os padrões preestabelecidos
em cada contexto histórico em que a humanidade estava inserida.
No entanto, em virtude da intensa busca do
crescimento econômico, aliado com a presença
da grande evolução tecnológica, observamos
que figuras que pareciam erradicadas no século
passado, vêm à tona, assumindo as relações
trabalhistas com suas devidas peculiaridades.
Eis que surge a escravidão na sociedade
atual, impulsionada pela contraprestação aviltante, a não observância aos padrões mínimos
aceitáveis para um desenvolvimento adequado
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das atividades laborais, com o intuito de diminuir os custos da produção e instaurar o
repasse dos produtos, em sua maioria, em um
preço abaixo do convencionado pelo mercado.
Insta frisar que a mão de obra utilizada
para esta produção em massa é explorada de
tal forma que são infringidas não apenas as
normas trabalhistas, mas, também, normas
de Direitos Humanos, as excessivas jornadas
de trabalho, sem a manutenção de um meio
ambiente do trabalho equilibrado que ferem
diretamente a dignidade destes trabalhadores.
Esta prática atual é apenas uma das modalidades do dumping, denominado de Dumping
Social. Esse faz presente em todo o mundo,
principalmente no Brasil, ao passo que são
verificadas reiteradas infrações às normas de
proteção laboral, conforme será observado no
estudo a seguir explanado.

2. Desenvolvimento
2.1. Direito do Trabalho e a tutela
protecionista
A palavra trabalho, segundo Antônio Geraldo
Cunha (CUNHA,1986, p. 779), deriva do latim
vulgar tripaliare, que significa “martirizar com
o tripalium” sendo este, um instrumento utilizado na antiguidade para torturar, possuindo
uma estrutura composta de três paus. As atividades laborais, portanto, eram assemelhadas a
castigo ou até mesmo caracterizadas de forma
depreciativa, uma vez que eram exercidas inicialmente por escravos. Desta forma, as mais
diversas civilizações associavam a escravidão
como sendo uma forma natural e mais adequada de relação laboral. Deve ser evidenciado que
o labor acompanha a evolução da humanidade
desde os primórdios, tendo em vista a necessidade de subsistência do homem e daqueles
que dependiam dele para subsistir.
O Direito do Trabalho numa ótica simplista
pode ser caracterizado como um ramo das
ciências jurídicas que estuda as normas que
regulamentam as relações existentes entre os
empregados e os empregadores.
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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Sob a ótica de Mauricio Godinho Delgado,
o Direito do Trabalho pode ser definido como:
complexo de princípios, regras e institutos
jurídicos que regulam a relação empregatícia
de trabalho e outras relações normativamente
especificadas, englobando, também, os institutos, regras e princípios jurídicos concernentes
às relações coletivas entre trabalhadores e
tomadores de serviços, em especial por intermédio de suas associações coletivas.
A Consolidação de Leis Trabalhistas é detentora de uma compilação de normas que
tutela, primordialmente, o direito material
trabalhista, bem como, de forma esparsa, a
Constituição Federal também invoca princípios
basilares das relações laborais, conforme dispõe
o seu art. 7o.
Não obstante a sua denominação convencional, o Direito do Trabalho também é conhecido
por determinados doutrinadores como direito
operário, direito industrial, direito social, direito
corporativo.
A atividade laboral não subsiste apenas
na simples relação direta entre empregado e
empregador ao passo que a mesma também
engloba uma complexidade de mecanismos
que atuam sobre ela, quais sejam, de cunho
cultural, institucional, social, político ou, até
mesmo, legal. Neste diapasão, estes mecanismos também se correlacionam com o termo
“regulação”, possibilitando-nos, desta forma,
destacar igualmente a utilização da Regulação
do Mercado de Trabalho, a qual, geralmente, se
enquadra em duas categorias: i) decorrentes
de falhas de mercado; e, mais comumente, ii)
prevenir a injustiça, ou a exploração, ou promover a segurança no emprego, por meio da Legislação de Proteção ao Emprego (CHAHAD,
J. P. Z., 2007).
O Direito do Trabalho na atualidade passa
por várias transformações, o que permite verificarmos a explícita tendência atual de flexibilização das normas existentes. Podemos citar
como exemplo alguns conceitos que passam
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a fazer parte do cotidiano trabalhista, como:
direito do trabalho de emergência e reivindicações patronais permanentes, mobilidade
funcional e geográfica, contrato em tempo
parcial, suspensão do contrato de trabalho,
retirada de estabilidade, modalidades de contratação, duração do contrato, formas de
gestão, terceirização, contrato por prazo determinado, em conformidade com os artigos arts.
58-A e 476-A, etc. Tais institutos demonstram
a tendência à desregulamentação normativa:
substituição das garantias legais por garantias
convencionais, mediante Convenções ou Acordo
Coletivos.
A doutrina trata as expressões desregulamentação e flexibilização como sinônimas,
entretanto, na desregulamentação, o Estado se
abstém de atuação e delega para as partes por
meio da autonomia coletiva a regulamentação
laboral. Em contrapartida, na flexibilização,
o Estado tem a função de adaptar a norma
trabalhista à realidade econômica.
Neste contexto, a necessidade de consagrar
um ordenamento jurídico que seja flexível é
bastante enfatizado. O que justifica a flexibilidade das normas trabalhistas é a inevitável
e inexorável adaptação do país aos padrões
da concorrência internacional. O direito
trabalhista é considerado rígido e caracteriza-se pela intervenção exacerbada do Estado, e
insucessível de viabilizar uma regulamentação
do trabalho capaz de atender à rigidez e à dinâmica do mercado (SILVA, L. D., 2007).
O Direito do Trabalho tem por finalidade a
tutela dos trabalhadores e a consecução de uma
igualdade substancial e prática para os sujeitos
envolvidos. Trata-se de um ramo do Direito essencialmente ligado ao concreto, do que resulta
também um especial dinamismo.
O Direito do Trabalho está bastante sujeito à
instabilidade das flutuações políticas. Nascido
numa época de prosperidade econômica, caracterizada por certa estabilidade das relações
jurídicas, concebeu-se a intervenção do Estado
como um meio de elaborar um regulamento
26
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detalhado das condições de trabalho, a fim de
forçar as partes a buscarem a solução dos seus
conflitos (SILVA, L. D., 2007).
Diante do atual panorama apresentado pela
economia, em que o capitalismo é fonte basilar
da sociedade, torna-se necessária a intensificação da regulação protetiva nas atividades
laborais, para que a ânsia pelo crescimento
desenfreado, com vistas à aquisição de lucros,
burle as normas trabalhistas, ensejando práticas abusivas, tais como a escravidão que se
atrela ao conceito de Dumping Social.
Portanto, torna-se necessário cada vez mais
a fiscalização intensa do Ministério Público
do Trabalho, para que a legislação trabalhista
seja respeitada por estes grandes empreendedores, garantindo a efetiva proteção a estes
profissionais.

2.2. Conceito de Dumping e a
economia de mercado
Dumping é uma palavra de origem inglesa
utilizada atualmente no mercado internacional, cujo significado se remete à liquidação.
De uma forma geral, o dumping está inserido
no contexto da comercialização de produtos a
preços aviltantes, em comparação ao seu real
custo de produção.
Esta prática é comumente utilizada perante
as empresas que visam conquistar novos mercados, principalmente, internacionais, ao passo
que pela comercialização a baixo custo de
produtos frequentemente consumidos, passam
à frente dos demais concorrentes, motivando
uma concorrência desleal de mercado.
A definição de Dumping pode ser encontrada inicialmente no Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio, que pode ser identificado pela sigla
denominativa GATT. Este documento tem
como escopo regular as relações comerciais
internacionais.
A prática de Dumping era inicialmente
aplicada no mercado exterior, de modo que a
empresa que buscava angariar novos mercados
aplicava preços aviltantes em suas mercadorias,
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com o intuito de aumentar a sua quantidade
de novos clientes. Porém, quando esta empresa conseguisse se firmar nesses seus novos
espaços, consequentemente, eliminando toda
a concorrência que pudesse dificultar esta
pretensão, retornaria aos preços condizentes
com o custo da produção.
No entanto, atualmente, o Dumping também
está sendo utilizado no mercado interno, ao
passo e um dos meios que objetivam a diminuição dos custos de sua produção é fornecido
pelo Governo, ou seja, quando ocorre quando
a mesma recebe subsídios governamentais,
viabilizando a exportação de seus produtos
por um preço inferior ao custo de produção.
Ainda, esta prática pode ocorrer quando
alguma empresa decide como estratégia arcar
com o prejuízo das vendas com os preços
abaixo da média recomendada, com o único
intuito de prejudicar, ou de eliminar alguma
outra empresa que se mostre como concorrente
direto.
Os casos de Dumping, de forma genérica,
ocorridos no comércio internacional, são analisados e dirimidos no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC), que, por sua
vez, é responsável por condenar severamente
esse tipo de prática.
Com relação às ocorrências de cunho nacional, estas devem ser tratadas por alguma
instância de defesa da concorrência. No caso do
Brasil, o órgão responsável pela regulação das
práticas econômicas denomina-se Cade - Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

2.3. Dumping Social e o desrespeito ao
meio ambiente de trabalho
Insta frisar que o fenômeno do Dumping,
em suas diversas modalidades, foi ocasionado,
indiretamente, por ocasião da globalização,
que foi inserida paulatinamente no cotidiano
da sociedade moderna. Por sua vez, esta produziu efeitos positivos e negativos no campo
do Comércio Exterior, assim como podemos
exemplificar as práticas comerciais desleais,
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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que comprometem a produtividade e o bom
desempenho de algumas empresas, levando-as à falência, caso o seu gestor não consiga
reverter os danos ocasionados.
Neste diapasão, entende-se que o Dumping
é uma prática comercial ilícita, uma vez que a
mesma tem como escopo a eliminação de concorrentes das empresas envolvidas, mediante
a nítida descompensação existente entre o
valor despendido na linha de produção e no
lançamento de bens no mercado.
Diante das várias modalidades de Dumping,
está se tornando cada vez mais evidente a modalidade denominada de Dumping Social que,
assim como a sua estrutura originária, tem o
intuito de reduzir custos de produção.
Contudo, esta redução ocorre a partir da
inobservância do cumprimento das normas e
direitos trabalhistas dos empregados, ao passo
que não é realizado o pagamento correto da sua
remuneração, horas extras e a contratação sem
registro em carteira de trabalho.
Desta forma, de maneira sucinta, o Dumping
Social verifica-se quando a empresa burla a
legislação trabalhista e, em consequência, deste
fato obtem vantagens indevidas, acarretando o
maior lucro nas vendas, uma vez que os custos
de produção se reduzem.
Esta modalidade enseja um dano social direto,
tendo em vista que as repetidas tentativas da
empresa de desrespeitar os direitos trabalhistas
prejudicam e limitam os empregados que
exercem suas atividades de forma degradante,
muitas vezes, em um meio ambiente insalubre,
marcado pela ânsia da aquisição incessante
pelo lucro.
Conforme dispõe a Carta Magna em seu
art. 225:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
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Saliente-se que a prática reiterada do Dumping Social está diretamente relacionada ao
meio ambiente do trabalho, uma vez que não
são respeitadas as mínimas condições dignas
para que o trabalhador possa desenvolver suas
atividades.
Esta burla às normas trabalhistas podem,
de certo modo, diminuir custos atuais de
produção, porém, criará, consequentemente,
uma legião de acidentados laborais, bem
como impulsionará a proliferação de doenças
ocasionadas pelo labor inadequado.
Exemplos claros ao desrespeito ao meio
ambiente equilibrado, que, por sua vez, é
uma garantia expressa constitucional, dentre
outros, são a falta de higiene nos sanitários
que, em sua maioria, são coletivos, favorecendo a proliferação de doenças a todos aqueles
que comungam diariamente deste espaço; a
precariedade nas acomodações dos funcionários; materiais utilizados inadequadamente na
linha de produção; carência no fornecimento
e instrução de uso dos EPIs etc.
Conforme podemos observar, não apenas
no caso analisado recentemente em que as
empresas da marca Zara, caso este que será
tratado posteriormente neste trabalho, proporcionava aos seus trabalhadores condições
subumanas de trabalho, na medida em que
não disponibilizava assentos adequados para
os costureiros que por sua vez se utilizavam de
caixas de madeiras para sentar.
Estes danos não ocorrem apenas entre a
relação de empregado e empregador, mas se
alastra de tal forma a se enquadrar em um dano
coletivo, social, conforme explana o professor
Jorge Luiz Souto Maior:
A pertinência desses dispositivos no direito
do trabalho é gritante, pois, normalmente,
as agressões ao direito do trabalho acabam
atingindo uma grande quantidade de pessoas, sendo que destas agressões o empregador
muitas vezes se vale para obter vantagem
na concorrência econômica com outros
empregadores. Isto implica, portanto, dano
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4969.8 - Revista Esmat n. 5 - final 2.indd 28

a outros empregadores que, inadvertidamente, cumprem a legislação trabalhista,
ou, de outro modo, acaba forçando-os a agir
da mesma forma, precarizando, por completo, as relações sociais, que se baseiam na
lógica do capitalismo de produção. Óbvio
que esta prática traduz-se em “dumping
social”, que prejudica a toda a sociedade e
óbvio, igualmente, que o aparato judiciário
não será nunca suficiente para dar vazão
às inúmeras demandas em que se busca,
meramente, a recomposição da ordem
jurídica, o que representa um desestímulo
para o acesso à justiça, forçando a prática
dos acordos trabalhistas, e tudo somado
acaba constituindo mais um incentivo ao
descumprimento da ordem jurídica.
Portanto, aquele que estiver inserido nesta
prática desleal, poderá ser responsabilizado
não apenas pela reparação dos danos diretamente ocasionados aos seus trabalhadores,
mas, de forma suplementar, pelos danos sociais,
indenizando sociedades beneficentes ou relacionadas à caridade, a orfanatos, etc.

2.4. Do posicionamento da ANAMATRA
Atualmente, não há previsão na legislação
trabalhista, relacionada ao DUMPING SOCIAL. Porém, ocorre que um enunciado da
ANAMATRA, que fora aprovado durante a 1a
Jornada de Direito Material e Processual na
Justiça do Trabalho, ocorrido em 2007, assevera
que os juízes deverão, de ofício, aplicar condenações relativas às empresas que desrespeitam
as leis trabalhistas, principalmente de forma
reiterada, como ocorre no Dumping Social.
Conforme disposição no referido enunciado:
“DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE.
INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. As agressões
reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com
tal prática desconsidera-se, propositalmente, a
estrutura do Estado social e do próprio modelo
capitalista com a obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, portanto,

Revista da ESMAT 13

Ano V – N. 5 – Dez. 2012

14/11/2013 11:56:25

reflete o conhecido “dumping social”, motivando
a necessária reação do Judiciário trabalhista
para corrigi-la. O dano à sociedade configura
ato ilícito, por exercício abusivo do direito, já
que extrapola limites econômicos e sociais, nos
exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código
Civil. Encontra-se no art. 404, parágrafo único
do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para impingir ao agressor contumaz uma
indenização suplementar, como, aliás, já previam
os arts. 652, “d”, e 832, § 1o, da CLT.

Neste diapasão, podemos destacar que o
Dumping Social é uma matéria que, notoriamente, merece atenção do Direito Trabalhista,
conforme entendimento do professor Jorge
Luiz Souto Maior:
O direito do trabalho, que muitos, inadvertidamente, situam como direito privado,
dita as políticas públicas da produção, da
economia e da luta contra o desemprego
(problemas cruciais para o Estado capitalista),
sem falar da influência dessa regulação nas
relações internacionais.
Novamente, deve ser ressaltado que esta
prática desleal de comércio não está prevista
na legislação trabalhista e jamais fora objeto
do Direito do Trabalho. Assevera-se que desde
que foi firmado o Acordo Geral de Tarifas e
Comércio (GATT), de 1947, o presente embate
vem sendo disciplinado apenas pelo econômico.
Ainda, deve ser salientado que as diretrizes e
sanções em matéria de combate a esse tipo de
concorrência desleal se encontram tipificadas
pelo Código Antidumping da OMC.
Portanto, o Enunciado n. 4 da ANAMATRA
vem sendo utilizado na fundamentação das
decisões relacionadas ao tema em comento,
por diversos magistrados, com vistas a incentivar a imposição, mesmo sem pedido dos
advogados dos reclamantes, de severas sanções
às empresas que desrespeitam os direitos dos
trabalhadores.
Para a ANAMATRA, o Dumping Social,
além de diretamente contrário ao Estado,
provoca não apenas o desrespeito, mas, tamAno V – N. 5 – Dez. 2012
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bém danos à sociedade, e propicia vantagens
comerciais indevidas aos empregadores.
Atualmente, os magistrados cada vez mais
se sentem estimulados a incorporar institutos do
direito econômico para a aplicação de sanções mais severas às empresas envolvidas nos
casos de Dumping Social, como se comprova
nas decisões proferidas no juízo da 5a Vara
Trabalhista da Comarca de Campina Grande
na Paraíba.
Esta nova ótica beneficia de forma mais
ampla as partes, ora hipossuficientes nos
litígios trabalhistas, podendo ocasionar, em
contrapartida, alguma insegurança entre
meios empresariais no tocante à redução da
iniciativa empreendedora, pelo fato de apenas
uma minoria realizar tais infrações às normas
trabalhistas.
Por conseguinte, diante de tais eventos, a
imputação das sanções para os casos de Dumping
Social vem sendo utilizada com moderação
pela magistratura trabalhista, pois surge o
receio de que, sob a justificativa de fazer justiça, dirimindo as diversas infrações às normas
trabalhistas, ocasionem mais problemas do que
soluções, prejudicando ambas as classes, quais
sejam, empregados e empregadores.

2.5. Disposições sobre o caso Zara
A escravidão, que também pode ser denominada de escravismo, é uma prática social que
consiste no fato de um ser humano assumir
direitos de propriedade sobre outro designado
por escravo, ao qual é imposta tal condição
por meio da força. Em diversas civilizações,
os escravos eram comparados a mercadorias
e vendidos deliberadamente conforme o seu
preço designado.
A Lei Áurea, também conhecida como a Lei
Imperial n. 3.353, sancionada em 13 de maio
de 1888, foi responsável pela extinção formal
da escravatura no Brasil, porém, o termo
escravidão ainda persiste nos tempos atuais,
assumindo formas distintas das observadas
nos tempos de antanho. Eis que uma destas
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formas que se torna cada vez mais corriqueira é
a dependência evidenciada entre empregado e
empregador. Fato este retratado recentemente
no escândalo envolvendo a rede de lojas de
roupas e acessórios para o público feminino,
masculino e infantil fundada por Amancio
Ortega e Rosalia Mera, Zara.
O Código Penal vigente, em seu art. 149,
dispõe a seguinte redação relacionada ao trabalho escravo:
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga
à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção
em razão de dívida contraída com o empregador
ou preposto.

Ocorre que a Zara, marca renomada no âmbito
da confecção de roupas, esteve envolvida em
uma denúncia de âmbito nacional, oferecida
pela equipe de fiscalização do Ministério do
Trabalho do Estado de São Paulo.
A denúncia consistia na violação das normas trabalhistas e de direitos humanos pelas
empresas representantes desta marca, uma vez
que as mesmas foram responsáveis pela instalação de oficinas subcontratadas, clandestinas,
para a fabricação das peças de roupas.
Saliente-se que a mera manutenção destas
oficinas enseja a violação dos Direitos Fundamentais da pessoa humana, tendo em vista
que os seus trabalhadores eram mantidos em
condições subumanas, em sua maioria, bolivianos aliciados do seu país, com a esperança
de obter um trabalho digno, não recebendo
salários condizentes e, consequentemente,
sendo obrigados a permanecer nestes locais,
pois não possuíam recursos para retornar ao
seu país de origem.
Insta frisar que este caso envolveu a utilização em larga escala de mão de obra infantil,
ferindo diretamente a Carta Magna, uma vez
que as crianças eram submetidas a uma degradante produção em série.
É fato notório que o resultado evidente da
terceirização da produção destas fábricas é a
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grande dificuldade do gerenciamento das suas
filiais, ocorrendo a proliferação de oficinas de
costura sem a menor estrutura adequada para
a realização das atividades em comento.
Dentre as violações continuadas dos Direitos Humanos, as mais significativas são
aquelas relacionadas à inobservância de itens
imprescindíveis para a manutenção de um
contrato de trabalho, tais como a insalubridade
exacerbada do ambiente de trabalho que possuía
acomodações precárias para o desenvolvimento
regular do trabalho de costura, bem como não
havia utilização de EPIs para tanto.
Neste diapasão, não havia formalização do
contrato de trabalho, conforme preceitua a
CLT, nem ao menos pagamento regular dos
salários que eram baseados na divisão por peça
confeccionada por trabalhador. Ressalte-se
que não era permitido o gozo de férias, nem
o pagamento do 13o salário, sendo a situação
ainda mais agravada com o desrespeito à
jornada de trabalho diária que extrapolava
corriqueiramente as 16 horas diárias.
Um evidente atentado ao direito à liberdade
preceituado na Carta Magna é o fato de que os
trabalhadores, em sua maioria boliviana, eram
obrigados a morar no próprio estabelecimento
de trabalho, também denominado de o truck
system, seja pela proibição de deixar o local de
trabalho sem prévia autorização, não recebendo sua remuneração, seja pelo impedimento de
retornar ao seu país de origem, tornando-se
objeto de produção em massa.
Explicita-se, portanto, que o caso em estudo
apresenta claramente uma ideia de trabalho
clandestino, cujo pagamento de verbas previdenciárias simplesmente não eram realizadas,
caracterizando, ainda, enriquecimento ilícito
por parte dos empregadores e comprometimento da qualidade de vida dos trabalhadores
no tocante a sua aposentadoria.
Ainda, ressaltando o comprometimento
de um ambiente de trabalho equilibrado,
conforme preceitua o art. 225 da Constituição
Federal, denota-se que as cadeiras, nas quais
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os trabalhadores despendiam mais de doze
horas sentados diariamente, eram completamente improvisadas. Eis que os empregados
se utilizavam de espumas para torná-las mais
confortáveis. As máquinas de costura não
possuíam aterramento e tinham as correias
expostas, ensejando a exposição ao risco de
morte daqueles que desavisadamente entrassem em contato com a referida fiação. Como se
não bastasse, este descuido com o equipamento
fundamental de qualquer confecção, ameaçava
especialmente as crianças, que circulavam pelo
ambiente e poderiam ser gravemente feridas,
podendo ter seus dedos das mãos decepados
ou até escalpamento, caracterizando graves
acidentes.
Deve ser salientado que as referidas oficinas
de costura possibilitavam o convívio dos trabalhadores com o perigo iminente de incêndio,
podendo tomar grandes proporções em razão
da grande quantidade de tecidos espalhados
pelo chão, bem como à ausência de janelas,
além da falta de extintores.
Portanto, esses fatores lamentáveis eram
cumulados com o grande terror psicológico,
ferindo diretamente o princípio da dignidade
da pessoa humana. A explicação plausível para
a utilização deliberada desta modalidade de
trabalho clandestino se pauta na redução do
preço final dos produtos, ao passo que os gastos
com a mão de obra escrava eram demasiadamente diminutos, caracterizando o Dumping
Social, ou seja, uma vantagem econômica
indevida no contexto da competição no mercado, uma concorrência desleal que pode ser
denominada de enriquecimento ilícito sobre
trabalho subumano.

3. Conclusão
O presente trabalho teve como escopo apresentar um panorama envolvendo as diversas
vertentes do Dumping, modalidade ilícita
econômica que se torna cada vez mais corriqueira no Brasil, principalmente, no tocante à
burla aos direitos humanos e do trabalho dos
empregados das empresas envolvidas.
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Como pôde ser analisado, a prática do dumping social vem sendo difundida não apenas com
relação a empresas internacionais que visam
angariar novos mercados, apontando como
alvo o Brasil, mas no constante desrespeito
aos direitos trabalhistas dos empregados para
alcançar o lucro, por empresas nacionais.
O Dumping Social não atinge apenas a economia de mercado, mas cria um desequilíbrio
desleal entre o valor despendido para produção dos produtos da empresa infratora e das
empresas do mercado. Porém, essa diminuição
dos gastos faz com que a qualidade de vida do
empregado caia de forma drástica, tendo em
vista que o seu meio ambiente do trabalho é
comprometido diretamente, diante da precariedade em que o mesmo se faz exposto.
Este desequilíbrio traz prejuízos, não apenas
em longo prazo, mas a diminuição de mão de
obra qualificada é cada vez mais evidente ao
passo que a saúde do trabalhador envolvido
pode ser comprometida irreversivelmente.
Ainda, diante da implantação deste sistema
desleal, ressurge um conceito que parecia extinto na sociedade que é a atual escravidão, ou
seja, a exposição ao trabalhador a um trabalho
análogo à escravidão, mediante pagamento de
salários aviltantes, conforme ocorrera recentemente no escândalo da marca multinacional,
Zara.
A intervenção do Estado, diante de tais acontecimentos, deve ocorrer, portanto, de forma eficaz,
justificada pela necessidade de proteger trabalhadores de ações arbitrárias dos empregadores, honrando todos os grandes embates que
embalaram a evolução do homem em busca
de garantias de proteção do seu labor, fonte de
sua subsistência e daqueles que dependem dela.
Por fim, entende-se que pelo estudo de
novas possibilidades de análise do caso, pelos
Magistrados, juntamente com a punição dos
responsáveis por estes ocorridos, que são impulsionados pela ânsia desenfreada por lucro,
bem como a existência da conscientização da
sociedade para o uso consciente dos produtos
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fonte da prática do Dumping Social, são meios
iniciais de combate a esta prática desleal.

4. Referências bibliográficas
ALMEIDA, Amador Paes de. CLT comentada:
legislação, doutrina, jurisprudência. 5. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008.
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do
trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr.
BRASIL. Código Penal. Colaboração de Antonio
L. de Toledo Pinto, Márcia V. dos Santos Windt
e Livia Céspedes. 39. ed. São Paulo: Saraiva 2001.
BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Colaboração de Antonio L. de Toledo Pinto,
Márcia V. dos Santos Windt e Livia Céspedes. 33. ed.
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004.
CARVAS, Luiz Gustavo Abrantes. Desmistificando
o Dumping Social. Disponível em: <http://jus.
com.br/revista/texto/20121/desmistificando-o-

32

4969.8 - Revista Esmat n. 5 - final 2.indd 32

-dumping-social#ixzz260mLQ3EY> Acesso em:
20 ago. 2012.
DELGADO, Mauricio Godinho. Introdução do
direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 1999.
HASHIZUME, Mauricio. Roupas da Zara são
fabricadas com mão de obra escrava. Disponível
em: http://www.reporterbrasil.org.br/exibe.
php?id=1925. Acesso em 15 de jun. 2012.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao
direito do trabalho. 35. ed. São Paulo: LTr, 2009.
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Indenização por
dano social pela agressão voluntária e reincidente aos
direitos trabalhistas. Disponível em: <http://www.
anamatra.org.br/hotsite/conamat06/trab_cientificos/teses/indeniza%C3%A 7%C3%A3o%20
suplementar> Acesso em: 20 jul. 2012.
SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar,
2004.

Revista da ESMAT 13

Ano V – N. 5 – Dez. 2012

14/11/2013 11:56:26

A importância e a aplicabilidade
dos princípios justrabalhistas
no modelo regulador da relação
coletiva de trabalho
Camila Rodrigues Neves de Almeida Lima(*)

Resumo:
f Este artigo discute histórica e criticamente o modelo regulador legislado trabalhista, recorrendo como exemplo ao direito de greve, especialmente no âmbito dos serviços essenciais. Com
base em uma pesquisa bibliográfica e documental, procuramos ressaltar a importância
política, social e jurídica da greve, examinando seu longo e conflitivo processo de aceitação,
afirmação e proteção jurídica. A greve é constitucional e individualmente garantida ao
obreiro como medida legal e efetiva à tutela de seus direitos e interesses, atribuindo o
equilíbrio capaz de contrabalancear sua hipossuficiência na sociedade capitalista. Quando
considerada sua eclosão nos serviços essenciais outros dilemas e tensionamentos são acrescidos, fundamentando uma legislação rígida que aparentemente mais protege os interesses
gerais da sociedade do que os dos trabalhadores. Assim, entendemos que a imposição de
diversas medidas e deveres para que a greve adquira licitude, muitas vezes, diminui sua
força política e social, quando não inviabiliza por completo sua eclosão. Considerando as
dificuldades presentes nas relações trabalhistas, em face da rigidez normativa, insurge-se
como premente a flexibilização do modelo regulador legislado, por meio da aplicação dos
princípios constitucionais, gerais e justrabalhistas.
Palavras-chave:
f Modelo regulador legislado — Greve nos serviços essenciais — Flexibilização — Princípios.
1. Apresentação
O presente artigo analisa o papel dos princípios e sua aplicabilidade para o Direito do
Trabalho, com foco no modelo regulador da
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relação coletiva de trabalho, destacando, de
maneira exemplificativa, o instituto da greve,
este visto como fenômeno social, político,
cultural e jurídico que se predispõe, mediante
negociação coletiva, alcançar melhorias nas
condições materiais de trabalhadores da categoria representada por instância sindical.
É visto na literatura que todo e qualquer
instituto inserido no ordenamento jurídico,
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independente da área, seja cível, penal, administrativa ou trabalhista, deverá ser sempre
analisado à luz dos princípios fundamentais
emanados da Constituição Federal e demais
noções inerentes ao Estado Democrático de
Direito que regem a República Federativa do
Brasil. Com base nessa noção, as primordiais
funções dos princípios em relação à ordem
jurídica que definimos a premissa que servirá
de norte à elaboração deste estudo.

2. Fundamentos dos princípios
jurídicos
Ressaltamos inicialmente o fundamento
que define os princípios, sendo identificados
como a essência do direito os valores e noções
transpassados pelo ordenamento jurídico. Não
são, pois, criados, mas sim observados e defendidos com base na conjuntura legal pátria, o
que denota uma noção jusnaturalista incutida
em cada Estado de Direito, apesar da herança
positivista-legalista dessa estrutura, consoante
dispõe Roberto Moreira de Almeida (2008).
Atentando para os fundamentos explicativos,
podemos argumentar que o termo princípio
legal “pode ser empregado no sentido de regra
fundamental, regra padrão ou regra paradigma
à ciência do direito” (ALMEIDA, 2008, p. 30
apud NUCCI, 2009). Considerando o campo
jurisdicional, o referido autor ressalta que:
Em Direito, princípio jurídico quer dizer
um postulado que se irradia por todo o
sistema de normas, fornecendo um padrão
de interpretação, integração, conhecimento
e aplicação do direito positivo, estabelecendo uma meta maior a seguir. Cada ramo
do Direito possui princípios próprios, que
informam todo o sistema, podendo estar
expressamente previstos em lei ou implícitos, isto é, resultar da conjugação de vários
dispositivos legais. [...]
Nessa mesma direção conceitual, que evidencia o sentido de princípios norteadores do
processo, entende Alexandre Freitas Câmara
(2008, p. 33) que:
34
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Tais princípios servem como orientação segura para a interpretação dos institutos que
integram o campo de atuação da ciência,
sendo certo que os mais importantes princípios processuais encontram-se consagrados
na Constituição da República.
Podemos depreender desses argumentos o
crescente reconhecimento dado aos princípios
pelo atual ordenamento jurídico, não mais
possuindo apenas função hermenêutica da
norma, mas, também, função orientadora e
informadora para o Direito.
Esse entendimento é respaldado por José
Afonso da Silva (2007), afirmando serem os
princípios constitucionais, fundamentais e
gerais, orientadores da ordem jurídica nacional,
possuindo também as funções informativa,
normativa e interpretativa, constituindo o
alicerce do direito propriamente dito. Constituem fontes formais, estando alguns dos mais
relevantes dispostos organicamente do art. 1o
até o 5o da Constituição Federal de 1988.
Consoante informado pela doutrina, os
princípios possuem a função normativa, pois
serão sempre aplicados, em caso de lacuna na
legislação, como uma fonte secundária e formal
do direito. Interpretativa, por ter o princípio função hermenêutica para a legislação, orientando
em como essa deve ser entendida e empregada
ao caso concreto. E função informadora preconizada no processo de produção legislativa,
sendo a lei sempre elaborada tendo por base os
princípios orientadores e inerentes ao Estado
de Direito (DELGADO, 2007).
É ressaltado na literatura que atualmente
os princípios possuem posição de destaque e
relevância no ordenamento jurídico em geral,
servindo como norte à elaboração e aplicação
das normas jurídicas, não mais possuindo
apenas a função interpretativa da legislação.
Dessa forma, são cada vez mais valorizados e
empregados aos litígios quando da aplicação
do direito material, em especial, os princípios
constitucionais, inerentes ao Estado Democrático
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de Direito e informadores desse. Além de possuírem as funções normativa, interpretativa
e informadora, os princípios se apresentam,
também, como normas presentes no ordenamento com o condão de transmitir os valores
e bens protegidos sob a égide da Constituição
Federal.
Sendo assim, podemos compreender os
referidos postulados como as diretrizes utilizadas para a elaboração da norma, bem como
para sua interpretação e adequação ao caso
concreto, alem de atuarem como balizas reguladoras quando da elaboração dos contratos
individuais e coletivos em todas as áreas do
direito (LIMA, 2010).
No plano infraconstitucional, acerca da
relevância e do papel dos princípios para o
ordenamento jurídico-trabalhista brasileiro,
dispõe o art. 8o da CLT que os mesmos serão
aplicados subsidiariamente, orientando as decisões judiciais em caso de falta de disposição
legal ou contratual.
José Afonso da Silva (2007) diz que é
importante atentar para a ressalva feita por
Alexandre Freitas Câmara (2008) entre o que
seja princípios gerais do direito e princípios
constitucionais, devendo estes ser aplicados
com prioridade em face de sua supremacia
sobre as demais normas; ao passo que os
princípios gerais do direito seriam aplicados
ao caso concreto de maneira complementar
ou quando os constitucionais não abrangessem
a questão.
Entretanto, independente da classificação
doutrinária, se constitucional, geral ou especial, os princípios são estruturas intrínsecas a
todo ordenamento jurídico construído sob o
fundamento de Estado de Direito, configurando-se como uma fonte formal, desempenhando
papel de maneira integrada e sistêmica, a fim
de coesivamente amparar o arcabouço legal,
proporcionando interligação em sua estrutura
normativa (DELGADO, 2007).
Para se tornar uma norma e não apenas
possuir função interpretativa ou informativa, o
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princípio precisará ser positivado, passando
a constituir, assim, preceito básico e compondo a
estrutura constitucional-legal do país, recebendo a denominação, conforme José Afonso da
Silva (2007), de “normas-princípios”. Contudo,
para o autor, nem todo princípio será uma
norma jurídica e nem toda norma jurídica
será oriunda de um princípio, podendo ter
como origem outra fonte do direito como os
costumes e a jurisprudência pátria.
Em relação aos princípios especiais regentes
das relações coletivas do trabalho, Mauricio
Godinho Delgado (2007, p. 1319) particulariza
sua conceituação:
São princípios que informam, portanto, os
resultados normativos do processo negocial
coletivo, fixando diretrizes quanto à sua
validade e extensão. Em síntese, tratam das
relações e efeitos entre as normas produzidas
pelo Direito Coletivo — através da negociação coletiva — e as normas heterônomas
tradicionais do próprio Direito Individual
do Trabalho.
Temos assim que a partir da noção que define
os princípios surge no ordenamento jurídico
as normas que regulamentam os direitos dos
trabalhadores.

3. Os institutos legais do modelo
regulador da relação coletiva de
trabalho à luz dos princípios
juslaborais
O direito coletivo do trabalho é regido pela
Constituição Federal, pela Consolidação das
Leis Trabalhistas e pelas demais fontes formais
e materiais do direito, das quais destacamos
a aplicação dos princípios constitucionais,
gerais e justrabalhistas às normas reguladoras. É, portanto, o ordenamento jurídico que
regulamenta a conflitiva relação entre empregados, empregadores e organizações sindicais
(DELGADO, 2007).
Entendemos por direito coletivo o ramo
do ordenamento jurídico trabalhista que
regulamenta as tensionadas relações entre
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os sindicatos dos empregadores e os dos trabalhadores, seus direitos e garantias. Nesse
processo, concorrem as discussões por via
da negociação coletiva que se desdobram em
acordos e convenções, mediante institutos da
mediação, da arbitragem, do dissídio coletivo
e da greve, representando esses mecanismos de
autotutela, autocomposição e heterocomposição
dos conflitos.
O direito coletivo do trabalho emerge historicamente do contexto de desenvolvimento
capitalista e da força política e social dos trabalhadores, de sua capacidade organizativa e
cultural que supõe o debate de ideias e a construção de práticas inerentes ao movimento
coletivo. Para Delgado (2007), a incorporação
da organização coletiva com vistas a efetivar
melhorias na vida dos trabalhadores desmistifica a importância da manifestação individual
enquanto se valoriza a ação coletiva, implicando resposta por parte do poder constituído
com base no arcabouço jurídico existente.
Dessa construção, emerge o que se entende por
garantias para o exercício de negociação e luta
dos trabalhadores nos seus espaços de trabalho.
O modelo regulador legislado das relações
coletivas trabalhistas adotado pelo Brasil se
origina do civil law, inerente ao sistema e fundamentos romano-germânicos, apresentando-se
como a atuação estatal por meio da produção
legislativa de normas cogentes, com vistas a
regular as relações, estabelecendo preceitos,
parâmetros e diretrizes a serem seguidos
pelos sindicatos que representam o coletivo
associado de uma determinada área ou espaço
socioeconômico.
Sobre o rigor presente no sistema regulador
legislado, Mauricio Godinho Delgado (2007,
p. 101) diz que “[...] o Estado delimita, de
maneira importante, a atuação dos agentes
particulares, subordinando sua criatividade
normativa”. A influência desse rigor vem do
sistema fascista europeu do século XX, influenciando na elaboração do diploma legal
nacional, germinado com base na atuação preventiva e repressora estatal, que supostamente
36
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transmitiria a vontade nacional, dando origem
a um modelo legal estatal subordinado.
Explana ainda o autor que se depreende
dessa postura estatal a premissa fundamentada
na tradição liberal, na qual o indivíduo, em seu
estado natural, não conseguiria viver em sociedade sem um arcabouço legal anterior que
limitasse suas atitudes, cabendo ao Estado
regulamentar o interesse social: “a minuciosa
legislação estatal institui formas e conteúdos
de solução de conflitos, procurando se antecipar (ou sufocar), através de uma cuidadosa
operosidade legislativa às alternativas jurídicas
que poderiam, privadamente, estabelecer”
(DELGADO, 2007, p. 101-102).
Em contrapartida, o sistema regulador
negocial, oriundo do common law e adotado
por países de origem europeia e pelo sistema
norte-americano, apresenta-se como a intervenção estatal legal mínima no individual e no
coletivo, sendo livre a negociação e existindo
uma real autonomia sindical organizacional,
ante a ausência de padrões legais anteriores.
Dessa forma, a produção legislativa não intervém no particular a priori, produzindo o
regramento a que esse deverá se pautar, mas,
sim, na dimensão social coletiva que, por meio
de seus manifestos e negociações, irá moldar
a conduta a ser amparada e regulada pela
legislação estatal.
Mauricio Godinho Delgado (2007), informa
que, em relação ao sistema negocial, incumbe
aos sindicatos e demais forças sociais a atribuição
de elaboração das leis a serem promulgadas pelo
Estado, com base no cotidiano, nos conflitos
deflagrados e na negociação coletiva. Desse
modo, o modelo negocial e a produção legislativa surgem do embate de forças sociais, de
suas conquistas, derrotas e entraves, enquanto
que, no modelo legislado, o Estado intervém
no particular, podando seus direitos e condutas. Em relação ao sistema regulador legislado
e ao negocial, o autor conceitua o primeiro
como “normatização privatística subordinada”
e o segundo como “normatização autônoma e
privatística”.

Revista da ESMAT 13

Ano V – N. 5 – Dez. 2012

14/11/2013 11:56:26

Apesar de não convencionado unanimemente na doutrina, em muitos países,
observa-se a tendência de conjugação do
modelo negocial ao legislado, não havendo a
contraposição desses sistemas, como preconiza
Amauri Mascaro do Nascimento (2000). De
fato, é a junção desses modelos reguladores
que poderá produzir um modelo mais flexível
e condizente com a realidade, capaz de acompanhar os avanços, não restando atualmente
um modelo puramente negociado ou exclusivamente legislado, mesmo que seja mínima
essa combinação.
No Brasil, por influência de países com sistema regulador negocial, oriundo do common law,
percebemos uma valorização e enriquecimento
do sistema jurisprudencial, sendo as súmulas,
orientações jurisprudenciais e precedentes
cada vez mais utilizados como base normativa,
havendo um fortalecimento da produção dos
tribunais, o que denota a combinação dos sistemas reguladores negociado e legislado.
Acerca da possibilidade de articulação entre
os modelos reguladores negocial e legislado
pelo Estado, originando um modelo misto
com características de precedência de julgados
e da legislação codificada, preconiza Mauricio
Godinho Delgado (2007, p. 100) que “o padrão
democrático de organização do mercado de
trabalho não se configura, historicamente, sob
um único e indiferenciado modelo. É inquestionável a existência de inúmeras peculiaridades
normativas entre as diversas experiências dos
países centrais”.
Ressaltamos, no entanto, ser mais forte a
presença do modelo regulador legislado no
âmbito sindical nacional, ao dispor a Consolidação das Leis Trabalhistas acerca das normas
e requisitos atinentes aos sindicatos, para que
sua organização e atuação sejam reconhecidas
como válidas e legais. Dentre essas regras, a de
maior importância para o regramento jurídico
trabalhista é o princípio da unidade sindical,
ficando proibida na mesma base territorial a sua
pluralidade. Viceja também uma excessiva e
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rigorosa regulamentação da atividade sindical
que acaba por limitar sua atuação, pelos inúmeros requisitos e pressupostos, o que culmina
em uma diminuição da liberdade sindical,
dificultando a luta política dos trabalhadores.
Observa-se uma atuação sindical mais
ampla e flexível no modelo regulador negociado, competindo aos próprios trabalhadores
disporem sobre sua estrutura organizacional.
Já no modelo legislado, é o Estado que delimita a atuação, a competência e o modo de
organização, permanecendo as confederações,
federações e centrais sindicais com poder
diminuto de negociação ou atuação política
propriamente dita.
Por essa norma, entendemos não haver
uma autonomia de vontade coletiva per si,
restando regulada a atuação sindical pela institucionalização e padronização das formas de
negociação coletiva, por meio dos instrumentos
do acordo entre sindicato e empresa ou da
convenção entre sindicatos patronal e dos
trabalhadores.
Uma crítica direcionada à padronização das
formas de negociação coletiva é a escalonada
reprodução por diversos sindicatos no Brasil
de instrumentos de convenções coletivas. Não
originado a partir de suas particularidades,
uma convenção própria, mas sim um modelo
negocial disseminado e pouco adaptado às
reais necessidades sindicais.

4. Da necessidade de flexibilização
do sistema regulador legislado
brasileiro
Em face do excessivo rigor do ordenamento
jurídico brasileiro, oriundo de um sistema
regulador legislado e composto por normas
de cunho cogente e de caráter imperativo,
interferindo e regulamentando as expressões
sociais, emerge uma discussão que defende
como mais apropriada a direta participação
da população na elaboração e promulgação das
normas, e não apenas indireta, por meio da
eleição de seus representantes.
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A reestruturação do ordenamento jurídico
pode ocorrer de duas maneiras, consoante a
doutrina, mediante desregulamentação das
normas jurídicas ou de sua flexibilização,
sendo essa segunda alternativa a via que acreditamos ser mais sensata (CORDEIRO, 2012).
No que concerne à desregulamentação,
entendemos que essa apresenta retrocesso
para a vida social do país, com a retirada total
ou parcial do vigor das normas jurídicas, restando uma sociedade sem ordenamento que
protegesse o conjunto de necessidades sociais,
políticas e culturais, principalmente para a
maioria dos trabalhadores.
Retirando-se a validade das normas de
cunho constitucional e infraconstitucional
e cabendo unicamente ao particular a regulamentação de suas relações, geraria o caos
social, consoante fundamento liberal, por entender que o indivíduo não conseguiria viver
em sociedade sem um poder regulamentador,
particularmente, quando se considera que o
capitalismo permanentemente produz desigualdades que colocam em conflito forças
sociais profundamente desiguais, do ponto
de vista econômico, político, social e cultural,
ficando uma ampla maioria à mercê da força
descomunal dos mais poderosos.
Situando o caso brasileiro, por exemplo,
o risco da desregulamentação aniquilaria os
avanços inscritos na Carta Magna de 1988,
que ampliou e inseriu direitos político, social,
ambiental e econômico. Havendo uma desregulamentação em larga escala se assistiria a
uma inversão histórica e de proteção no campo
do trabalho de enormes proporções, situação
que dificilmente encontraria respaldo político,
ocasionando movimentos de resistência. Contudo,
não se pode desconhecer que desconstruções
dessa natureza estejam acontecendo.
Em contrapartida a esse contexto, Canotilho (1999) segue apontando a Constituição
vigente como a solução de um Estado mais
justo e apto a efetivar os direitos inerentes ao
homem. Nesse sentido, a desregulamentação
38
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pode ser visualizada como nociva à existência
e efetivação de um determinado patamar civilizatório de direitos.
Todavia, como vimos analisando, a realidade
demonstra que não é apenas com a declaração constitucional que direitos poderão ser
respeitados e concretizados. O que demanda
não somente a atuação do Poder Legislativo
na efetivação de direitos, mas também a articulação com os demais poderes — Executivo
e Judiciário.
Isto porque, apesar de a Constituição de
1988 escancarar amplos direitos, a realidade
de desigualdade das forças sociais no país não
comportou (e nem comporta) a efetivação da
maioria desses direitos, tendo mesmo muitos
dos direitos declaratórios sido desconstruídos
por força da orientação neoliberal na sua
imposição de uma ação social estatal extremamente reduzida. O que já alerta para o risco
de se processar ampla desregulamentação que
implicaria em mais retrocessos no campo do
direito e nas condições de vida da maioria dos
brasileiros.
Como exemplo da desregulamentação em
curso, apontamos a lei dos portos, que conceitua
e regulamenta o trabalhador avulso portuário,
dispondo que esse não se vincula ao tomador
de serviços, mas ao seu sindicato, também
conhecido como OGMO. Dessa forma, é por
meio da representatividade sindical que os
trabalhadores irão estabelecer suas condições
de trabalho, a partir do tratado nas negociações
coletivas, não mais possuindo amparo legal na
CLT para essa categoria (CORDEIRO, 2012).
Nessa situação, prevalece a autonomia da vontade coletiva sindical, cabendo à associação a
promoção das condições de trabalho.
No entanto, como já afirmado, considerando
a realidade brasileira, sua intensa concentração de poder e de riqueza, essa alternativa se
extensiva às demais proteções do trabalho
dificilmente redundaria em benefício para os
trabalhadores. Ao contrário, a desigualdade
de força política que caracteriza a luta social
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certamente concorreria para penalizar e precarizar ainda mais as condições de vida dos
trabalhadores brasileiros.
Por outro lado, a flexibilização das normas
do direito material e processual pode ser
pensada como alternativa mais adequada,
conforme aponta a doutrina e com a qual
concordamos, quando esta importa na diminuição do rigor legislativo, pela adequação das
normas à realidade social, com a inserção de
mecanismos hábeis para o enfrentamento dos
entraves conforme se apresentem, bem como
proporcionar a efetivação de direitos sociais
declaratórios ainda não exercidos no contexto
nacional (CORDEIRO, 2012).
Dessa forma, é suscetível tornar o ordenamento jurídico condizente com a evolução
social e do direito, havendo a necessidade de
flexibilização do modelo regulador cogente
que é o legislado, extraindo o controle e a regulamentação social por unicamente normas
imperativas do Estado para a miscigenação
com a seara da autorregulamentação social,
reestruturando o sistema jurídico-legal do país.
Conceituando a flexibilização, Wolney de
Macedo Cordeiro (2012, p. 5-6) informa ser
o “conjunto de medidas que visam prover o
Direito do Trabalho de novos mecanismos
capazes de compatibilizá-los com as mutações
decorrentes de fatores de ordem econômica,
tecnológica ou de natureza diversa exigentes
de pronto ajustamento”. O que o enunciado
sugere é uma adequação do direito à realidade
social contemporânea, atuando de forma mais
efetiva no sentido das necessidades social, política, econômica e cultural dos trabalhadores.
Nesse caso, podendo ocorrer mediante flexibilização da legislação per si, adequando a norma
jurídica à realidade social, da flexibilização
negociada, por meio da negociação coletiva
entre os sindicatos e, também, da flexibilização
programada por pactos sociais, de cunho político e atualmente em desuso, entre o Estado,
as empresas e os trabalhadores.
Sendo assim, não defendemos a desregulamentação do direito com a desconstrução
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das normas, mas sim o amoldamento do arcabouço legal vigente, mediante a possibilidade
de ajuste deste para com a realidade social do
país. Com base nessa discussão, questionamos
a existência da autonomia e da liberdade sindical, se o atual modelo regulador legislado
das normas de direito coletivo não acaba por
cerceá-las, revelando-se os princípios como
uma solução pragmática com ases a flexibilizar
as normas cogentes, premissa essa que será
exemplificada com base no instituto grevista.

4.1. O instituto grevista como modelo
regulador legislado rígido da
relação coletiva
Entre os institutos inerentes ao Direito Coletivo do Trabalho, ressaltamos neste trabalho
o direito de greve, enfocando sua aplicabilidade
e efetividade à luz dos princípios, tecendo inicialmente algumas considerações a respeito de
sua conceituação e classificação.
A greve surge como corolário da liberdade
associativa e sindical, amparada, mesmo que
indiretamente, pelos princípios que fundamentam o sindicalismo, como o princípio da
liberdade associativa e sindical, da autonomia
sindical, da intervenção sindical na norma
coletiva e da lealdade e transparência nas negociações coletivas.
Contudo, consoante evidencia a literatura,
não existe no direito trabalhista um princípio
voltado exclusivamente para a greve. Em vista
disso, recorre-se a alguns dos princípios gerais
do direito, bem como os fundamentais e os especializados justrabalhistas, que versam sobre
quase todos os direitos constitucionalmente
garantidos.
A partir dos fundamentos desses princípios,
surgem, no ordenamento jurídico, as normas
que regulamentam e asseguram os direitos dos
trabalhadores, sendo a greve um meio reivindicatório e de autotutela de que dispõem os
trabalhadores, mediante a sustação das atividades
contratuais, total ou parcialmente, durante
certo prazo. Portanto, esta se presta a exercer
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pressão política e econômica sobre o patronato,
com vista ao atendimento de reivindicações.
Apesar de ser um direito individual, entendem
a doutrina e a jurisprudência nacionais que
esse deverá ser exercido coletivamente, não
sendo reconhecida a greve individual, vista
como indisciplina ou insubordinação, passível
de punição contratual, dando ênfase à conotação coletiva do instituto (CARRION, 2007).
Com efeito, o caráter coletivo do movimento
grevista está pacificado na jurisprudência do
Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região,
não admitindo greve por uma única pessoa.
GREVE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A greve é ferramenta utilizada ao longo da história
pela classe trabalhadora, como coletividade,
para conquistar direitos e ampliar as melhorias
de condições de trabalho, salário e vida. [TRT
12a Reg. – RO 00227-2006-003-12-00-2 (Ac.
1a T.) – rela. Lourdes Dreyer – DOE 3.4.2008.]

O instituto da greve também é considerado
na literatura como um mecanismo de freio às
opressões do patrão, bem como de equilíbrio
à relação trabalhador e empregador, sendo,
portanto, indispensável à compensação da hipossuficiência do obreiro, podendo se prestar
a solucionar conflitos trabalhistas de caráter
econômico, político e social (DELGADO,
2007). Dessa forma, a greve poderá ser exercida sempre que sejam suprimidos direitos
trabalhistas ou com vistas a alcançar melhorias
nas condições de trabalho, assegurando-se o
fundamento da reivindicação da parede nos
princípios constitucionais, gerais e especiais.
Entretanto, dispõe a lei que a greve deverá
ser exercida somente em ultima ratio, devendo
os sindicatos, antes da deflagração do movimento, buscar solucionar o litígio por outros
meios, tais como a negociação coletiva.
Assim, no que concerne às normas reguladoras das relações coletivas no direito do
trabalho, a greve mostra-se como exemplo
latente da forte intervenção estatal nas relações
individuas e coletivas, por meio da estrutura
normativa que regula e disponibiliza balizas e
requisitos a serem atendidos pelos sindicatos,
40
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ou seja, o fato de se estabelecer a greve como
mecanismo a ser acionado em última instância,
restringiu um direito constitucional e social do
trabalhador, definindo quanto à oportunidade
e legalidade de sua efetividade. Desse modo, o
modelo regulador legislado realmente restringe
a liberdade sindical do trabalhador.
O art. 9o da Carta Magna, que instituiu
o direito de greve, é uma norma de eficácia
limitada que necessita ser regulamentada por
lei que disponha sobre seus requisitos e aplicabilidade fática, para que haja a produção de
seus efeitos. Com isso, o legislador constituinte
originário restringiu a efetivação desse direito
à regulamentação por uma legislação infraconstitucional, que estabeleceu restrições, mais
acentuadas no caso da greve nos serviços essenciais, balizando a conduta dos trabalhadores e,
no caso de reputados abusos legais, passíveis
de responsabilização nos termos da mesma lei.
Analisando o mencionado artigo constitucional, Amador Paes de Almeida (2003, p. 27) ressalta
que, “na prática, a faculdade do Ministério do
Trabalho de intervenção nos sindicatos, com
nomeação de interventores, culminou por
esvaziar o movimento sindical e, consequentemente, na redução sensível das greves”.
A premissa apontada pelo autor reporta
à estrutura do modelo regulador legislado
adotado pelo Brasil, o qual investe ao Estado
intenso controle e fiscalização legislativa, por
parte dos Poderes Legislativo e Judiciário e
acaba por retirar dos sindicatos parte de sua
força de representatividade e liberdade de
organização e atuação, situação essa muito
diferente da incipiente intervenção estatal
defendida pelo modelo regulador negocial do
civil law, como já mencionamos.
A Lei de Greve n. 7.783, de 1989, é composta
por dezenove artigos e dispõe sobre a parede
no setor privado, abrangendo os serviços
essenciais e proibindo sua deflagração por militares. Seus dois primeiros artigos reafirmam
a legitimidade estrita dos trabalhadores para
deflagrarem o movimento paredista e definem
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a natureza coletiva, temporária e pacífica dessa
ação. Os demais artigos definem os requisitos
para seu exercício.
Para Renato Saraiva (2010), a necessidade
de regulamentação do direito de greve por lei
ordinária trata apenas quanto à sua prática,
sendo o direito, per si, impassível de restrição.
Assim, quanto ao momento do seu exercício
pelos trabalhadores, a lei regulamentadora
jamais poderá abordá-la, competindo tal valoração apenas aos obreiros.
Ademais, resta pacificado na jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho acerca da
valoração do trabalhador quanto à oportunidade de praticar o direito de greve:
DISSÍDIO COLETIVO. GREVE. ABUSIVIDADE. MOTIVAÇÃO. PRETENSÕES DE
CARÁTER TRABALHISTA. 1. A Constituição
da República de 1988 (art. 9o, caput) elevou a
greve à estatura de direito social, cabendo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de
exercê-la e sobre os interesses que devam por
meio dela defender. 2. Se se cuida de pretensão
de natureza trabalhista, contrastável ante o
empregador, a greve não se afigura abusiva, no
tocante à motivação. 3. Recurso ordinário interposto pela Empresa Suscitante a que se nega
provimento, no particular. [TST-RODC - 8530015.2005.5.15.0000 – (Ac. SDC) – rel. Min. João
Oreste Dalazen – DJU 25.11.1994, p. 32.389.]

No entanto, para que seja atribuída licitude
ao movimento grevista no Brasil, faz-se necessário que previamente sejam preenchidos
alguns requisitos, também denominados de
pressupostos de validade, que em caso de
inobservância resulta em um ilícito trabalhista,
passível de responsabilização civil, trabalhista e
penal de seus autores, sendo a greve considerada abusiva (CORTEZ, 2010).
Acerca dos requisitos legais, a jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho preconiza
que esses deverão ser atendidos para a greve
não ser declarada abusiva e ilegal.
GREVE ABUSIVA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS. Dissídio coletivo de greve — Abusividade — Embora garantido constitucionalmente,
não é absoluto, irrestrito e ilimitado o direito
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de greve. Ao contrário, deve observar os limites,
pressupostos e requisitos legais para ser regular e
não abusivamente exercido. In casu, desatendido
o preceito legal estabelecido no caput do art. 4o e
seu parágrafo único, da lei n. 7.783/89, declara-se abusiva a greve. Recurso ordinário provido.
[TST-RODC 733338/2001 – (As. SDC) – rel.
Min. Vantuil Abdala – DJ 10.8.2001.]

São três os requisitos legais que antecedem a
deflagração de uma greve, ordenados articuladamente e de modo a pautar possibilidades de
ações gradativas de negociação, mas com força
de, se não evitar a paralisação, poder limitar
seu raio de ação quando pressupõe o interesse
geral da sociedade. Nesse caso, outro requisito
é exigido dos trabalhadores que atuam nos
serviços essenciais.
O exaurimento da negociação coletiva é o
primeiro requisito que deverá ser observado,
demandando que haja a tentativa de acordo
entre trabalhadores e empregador, somente
sendo possível o exercício do direito de greve,
consoante o art 3o da lei, após “frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de
recursos via arbitral”.
A Assembleia Geral apresenta-se como
segundo requisito a ser atendido pelos trabalhadores, após frustrada tentativa de negociação
com o patronato. Para tanto, a entidade sindical — sindicato, federação ou confederação
— deverá convocar, na forma do seu estatuto,
uma assembleia geral, que deliberará a respeito
da possibilidade de deflagração do movimento
paredista, da pauta reivindicatória e da duração
do movimento.
A notificação prévia ao empregador da intenção de deflagração do movimento grevista
constitui o terceiro requisito a ser atendido. É
uma formalidade indispensável, devendo ser o
empregador avisado, no mínimo, com 48 horas
de antecedência, para as atividades privadas
comuns e, de 72 horas, para as atividades essenciais, aviso que deve ser também direcionado
à população usuária. A concretização desse
requisito visa possibilitar ao patrão que este
possa se organizar enquanto perdurar a greve.
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Há um quarto requisito especial, destinado
ao movimento grevista realizado no setor das
atividades essenciais, qual seja, a necessidade
de atendimento das necessidades inadiáveis da
sociedade. Estas consideradas na forma da Lei
n. 7.783/89, art. 11, parágrafo único, como
“aquelas que, não atendidas, coloquem em
perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população”.
A greve nos serviços essenciais é restringida pelo caput do citado artigo, por dispor
que: “(...) os sindicatos, os empregadores e
os trabalhadores ficam obrigados, de comum
acordo, a garantir, durante a greve, a prestação
dos serviços indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade.” Isso
implica que não poderá ocorrer ampla paralisação nesse setor, devendo existir sempre uma
contrapartida materializada na forma de sua
prestação, a ser pactuada no âmbito da justiça,
enquanto durar o movimento paredista, evidenciando mais uma limitação legal imposta
pelo modelo legislado.
Raimundo Simão de Melo (2009) agrupa
os deveres que devem ser respeitados pelos
obreiros, para que a greve não seja tida por
ilícita, devendo ser preenchidos ao longo do
movimento, como: a) exercer coletivamente
a paralisação, não sendo admitida a greve
solitária; b) comportamento pacífico durante
a greve, inclusive na persuasão dos companheiros que não aderiram, implicando na
proibição do dano à propriedade e à pessoa;
c) liberdade de trabalho para os que não
aderiram ao movimento; d) manter em funcionamento o maquinário e equipamentos da
empresa que não podem permanecer parados,
como o caso dos fornos de altas temperaturas;
e) paralisação imediata do conflito após a solução
do litígio seja via judicial, mediante acordo ou
convenção entre os sindicatos.
Outra coação estatal legislativa, com vistas
a controlar a greve, retirando parte de sua força, é o fato de ser considerada como causa de
suspensão do contrato, não sendo legalmente
devida aos trabalhadores a remuneração dos
42
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dias paralisados, consoante preceitua a Lei de
Greve em seu art. 7o. Sobre a regência das relações de trabalho durante a greve, bem como
da hipótese de suspensão contratual, afirma-se que “a participação em greve suspende o
contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo
acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão
da Justiça do Trabalho”.
Há controvérsias quanto à aplicabilidade
desse postulado, com correntes doutrinárias
contrárias e a favor. Dessa forma, a caracterização da greve como uma suspensão do contrato
individual de trabalho vai depender do caso
concreto, devendo a concessão ou não da remuneração ser tratada por acordo, convenção
coletiva ou sentença judicial (MELO, 2009).
Nesse contexto, evidencia-se entendimento
doutrinário e jurisprudencial mais brando, que
admite a possibilidade de acordo entre os sindicatos acerca do pagamento dos dias parados.

5. A flexibilização do sistema
regulador legislado pela
aplicabilidade dos princípios
Ante a função informadora, hermenêutica e
normativa dos princípios, abarcamos a possibilidade de emprego dos axiomas orientadores
do ordenamento de modo a flexibilizar a rigidez das normas cogentes, do qual apontamos
alguns dos princípios justrabalhistas mais
empregados, com vistas à adequação do direito
trabalhista à realidade econômica e social.
Para essa discussão, partimos do Direito
do Trabalho, de sua orientação com base no
princípio protecionista. Em assim sendo, será
com a conjugação de “suas regras, institutos,
princípios e presunções próprias, uma teia de
proteção à parte hipossuficiente na relação
empregatícia — o obreiro —, visando retificar
(ou atenuar), no plano jurídico, o desequilíbrio
inerente ao plano fático do contrato de trabalho” (DELGADO, 2007, p. 197-198).
Especificadamente, para Mauricio Godinho
Delgado (2007, p. 1.302), os princípios de natureza
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coletiva “constroem-se, desse modo, em torno
da noção de ser coletivo e das prerrogativas e
papéis assumidos por tais sujeitos no contexto
de suas relações recíprocas e em face dos interesses que representam”.
Apesar de os princípios justrabalhistas
possuírem conotação individual, estes são
aplicáveis ao direito coletivo. Mas, em razão
da particularidade do sentido coletivo desse
ramo do direito, faz-se necessária a aplicação
de princípios mais específicos, com vistas a
viabilizar a organização sindical, dispondo
sobre os parâmetros assecuratórios da conduta
coletiva.
É com o emprego dos axiomas que o ordenamento jurídico pode se tornar mais completo
e justo, sendo a medida flexibilizadora capaz
de amenizar a rigidez da norma positiva, permitindo a participação do próprio indivíduo
interessado, coletivizado, na elaboração e
disposição de seus direitos, deveres e garantias.
Para efeito deste trabalho, alinhamos a
discussão sobre alguns princípios de natureza
coletiva que entendemos por aplicáveis, a fim
de flexibilizar o sistema regulador legislado: a)
princípio da liberdade associativa e sindical;
b) princípio da interveniência sindical na normatização coletiva; c) Princípio da criatividade
jurídica da negociação coletiva; e d) princípio
da adequação setorial negociada.

Princípio da liberdade associativa e
sindical
O princípio da liberdade associativa e
sindical garante o direito de associação aos
trabalhadores de uma mesma categoria, para se
organizarem e desenvolverem práticas políticas
de forma permanente, em razão de seus interesses particulares. Pressupõe a capacidade dos
trabalhadores de assim organizados poderem
articular negociações coletivas, com enfoque
na promoção e defesa de suas necessidades
e no combate às condições de trabalho que
se apresentem degradantes, insalubres e/ou
exorbitantes. Nesse processo, fica implícito
o confronto de interesses entre patronato e
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trabalhadores, a formulação de estratégias e
práticas distintas, porquanto orientadas por
esses interesses antagônicos.
Sobre os efeitos da aplicabilidade desse
preceito, Mauricio Godinho Delgado (2007,
p. 1.305) assevera que para o mundo social
os resultados se revelam fundamentais, pois:
(...) assegura consequência jurídico-institucional a qualquer iniciativa de agregação
estável e pacífica entre pessoas, independentemente de seu segmento social ou dos
demais temas causadores da aproximação.
Não se restringe, portanto, à área e temáticas
econômico-profissionais (onde se situa a
ideia de liberdade sindical).
Desse modo, ao visar garantir ao trabalhador
o direito de se agregar aos semelhantes em
torno dos seus interesses, mediante permanente
articulação de ideias e práticas, a liberdade
sindical possibilita que estes avancem na
construção de proteções e na valorização do
trabalho. Considerando o campo desigual
em que trava a luta com o patronato, a força
coletiva, política e juridicamente asseguradas,
configura-se certamente como algo concreto
que permite aos trabalhadores melhores condições de pressão e negociação.
No entanto, considerando o disposto na
Constituição Federal, em seu art. 8o, inciso V,
a liberdade associativa sindical pode ser tanto
positiva quanto negativa, quando comparada
com a liberdade de escolha individual. O que
prevalece nesse sentido é o fundamento liberal
que tem no indivíduo a base organizadora da
vida social. No caso, cabendo exclusivamente
a ele optar por se associar ou não, não sendo,
portanto, ninguém obrigado a filiar-se junto a
um sindicato, do mesmo modo que ninguém
poderá ser impedido de fazê-lo (DELGADO,
2007). O enunciado aludido também pode ser
visto no artigo constitucional 5o, inciso XX.
Partindo desse ordenamento preconizado
constitucionalmente acerca da garantia de
liberdade de associação sindical, é vedado ao
poder público interferir em sua fundação e
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organização, ficando assim estabelecida a autonomia sindical. Por outro lado, constitucionalmente também ficou determinada a proibição
de se criar mais de uma unidade sindical na
mesma base territorial, de modo a resguardar
a unicidade mediante a existência de apenas
uma representação político-organizativa de
cada categoria ou atividade econômica.
Acerca da unicidade sindical é importante
destacar que se trata de uma questão polêmica
que divide trabalhadores, centrais sindicais,
doutrinadores e políticos, sendo por muitos
autores considerada uma autoritária herança
getulista, como forma de exercer maior controle
sobre a movimentação política dos trabalhadores. Sua contrapartida, a pluralidade sindical,
por sua vez, é vista por alguns doutrinadores
como base concreta para o efetivo exercício
da liberdade sindical, expressando-se na livre
organização e escolha sindical a possibilidade
de se constituir a unidade sindical, a unidade de
forças políticas, como deliberadas pelos próprios trabalhadores e suas representações políticas e não uma unicidade imposta legalmente
(NASCIMENTO, 1989; DELGADO, 2007).
Desse modo, o princípio da liberdade associativa e sindical revela a dimensão política da
ação dos trabalhadores em prol de seus interesses, da preservação e da valoração da força
de trabalho. Permite uma atuação pautada
por instrumentos legais que, se não suprime
os dilemas e a coerção advindas do poder econômico e político contra o qual se insurgem os
trabalhadores, poderá favorecer na disposição
da luta e de seus resultados.

Princípio da interveniência sindical na
normatização coletiva
Com relação ao princípio da interveniência
sindical na normatização coletiva, dessa maneira, podemos destacar que este se presta
a garantir a presença e a atuação sindical na
elaboração da norma negocial coletiva, estando
disposto no art. 8o, incisos III e VI, da Constituição
44
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vigente. Nesses dispositivos, encontra-se definido o papel do sindicato em relação à defesa
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria e na participação exclusiva nas
negociações coletivas de trabalho. Somente
esta instituição pode se arvorar como representativa dos interesses dos trabalhadores,
não cabendo, portanto, qualquer participação
individualizada à margem desse processo de
natureza coletiva.
Doutrina Mauricio Godinho Delgado (2007,
p. 1.314) que:
Assumido pela Carta Constitucional de
1988 (art. 8o, III e VI, CF/88) o princípio
visa assegurar a existência de efetiva equivalência entre os sujeitos contrapostos, evitando
a negociação informal do empregador com
grupos coletivos obreiros estruturados
apenas de modo episódico, eventual, sem a
força de uma institucionalização democrática como a propiciada pelo sindicato (com
garantias especiais de emprego, transparência
negocial, etc.).
O reconhecimento da instância sindical
como ente representativo exclusivo das partes
em conflito, seja ela originária de uma categoria
profissional ou de uma atividade econômica,
demarca, dessa maneira, a institucionalização
do processo de negociação que deve ocorrer
sob a ótica coletiva. Assim, resultados que emanem apenas de negociações entre empregador
e trabalhador individualizado importam em
mera cláusula contratual aderente, não tendo
o estatuto de norma jurídica e nem reverte
coletivamente à categoria, obedecendo tal cláusula ao princípio da inalterabilidade contratual
lesiva (GODINHO, 2007).
Ademais, no que cabe à elaboração de
normas no âmbito coletivo de trabalho, provenientes dos Acordos e Negociações Coletivas,
visualiza-se a possibilidade de confrontar
proposições, mas, também, de negociação sob
a perspectiva de atuação sindical, reforçando
sua legitimidade política.
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Princípio da criatividade jurídica da
negociação coletiva
No tocante ao princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva, encontramos na
literatura posições que o conceituam e o aplicam
como a possibilidade de produção normativa
proveniente da negociação coletiva com a
atuação dos sindicatos ao lado da produção
normativa estatal, ou seja, desse processo de
negociação resultam produtos como convenções,
acordos e contratos coletivos e estes representam norma jurídica, elaboração que irá reger a
conflitiva relação em questão, criando direitos
novos e resguardando os já presentes no ordenamento jurídico especializado.
Mauricio Godinho Delgado (2007, p. 1.319),
ao analisar o referido axioma, ressalta a essência
dos objetivos perseguidos, informando que:
Tal princípio, na verdade, consubstancia
a própria justificativa da existência do
Direito Coletivo do Trabalho. A criação
de normas jurídicas pelos atores coletivos
componentes de uma dada comunidade
econômico-profissional realiza o princípio
democrático de descentralização política
e de avanço da autogestão social pelas
comunidades de descentralização política
e de avanço da autogestão social pelas comunidades localizadas.
Ressalta ainda o autor ser a garantia desse
princípio a evidência da condição democrática
do país, revertendo outra realidade normativa
proveniente dos períodos ditatoriais, com raízes
no fascismo e no modelo corporativista de
produção normativa de origem e controle
exclusivamente estatal, situação somente encerrada com a Carta Magna de 1988 (artigo 7o, VI
e XIII; artigo 8o, I, III, VI; artigo 9o).
É importante destacar a dimensão política
flexibilizadora dos princípios apontados, por
garantir a atuação sindical na produção da
legislação coletiva do trabalho, harmonizando-a com o regramento, ao passo em que
serão promulgados direitos e deveres abstratos
e gerais que serão aplicados a toda a categoria.
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Princípio da adequação setorial
negociada
Quando considerado o princípio da
adequação setorial negociada, entendemos
que este é abordado como a necessidade de
harmonização das normas de cunho coletivo
emanadas da negociação sindical com a produção legislativa estatal. Embora garantida a
produção normativa coletiva sindical, consoante o princípio da criatividade jurídica,
esta, no entanto, deve se orientar com base
nos direitos e deveres previamente garantidos
pela legislação justrabalhista, ou seja, a norma
coletiva negociada deve estar em consonância
com a norma estatal, inerente ao direito individual do trabalho.
Mauricio Godinho Delgado (2007, p. 1.319),
acerca do aludido axioma, informa que:
Este princípio trata das possibilidades e
limites jurídicos da negociação coletiva.
Ou seja, os critérios de harmonização entre
as normas jurídicas oriundas da negociação coletiva (através da consumação do
princípio de sua criatividade jurídica) e as
normas jurídicas provenientes da legislação
heterônoma estatal. (...) Reside, em síntese,
na pesquisa e aferição sobre os critérios de
validade jurídica e extensão de eficácia das
normas oriundas de convenção, acordo
ou contrato coletivo do trabalho em face
da legislação estatal imperativa, que tanto
demarca o ramo justrabalhista individual
especializado.
Na realidade, trata-se de uma questão premente, que coloca em relevo as possibilidades e
os limites da norma coletiva negociada perante
a norma estatal, ou seja, até que ponto aquela
pode se insurgir contra esta última, de modo
que não confronte direito de proteção trabalhista historicamente consagrado.
Nesse sentido, ainda que sugira inibir a
liberdade sindical de tratar coletivamente
sobre direitos e deveres dos sindicalistas, o
princípio da adequação setorial negociada
cuida de garantir aos próprios trabalhadores
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que sindicatos e empresas não disponham
sobre direitos e garantias absolutas, que não
admitem transação entre particulares e também por proibir que a norma jurídica coletiva
trate sobre direitos relativos de modo a reduzir
sua eficácia ou a restringir sua proteção, sendo admitida a produção de norma coletiva
apenas que vise ampliar direito previamente
garantido, não ferindo, assim, o princípio da
indisponibilidade dos direitos trabalhistas
(DELGADO, 2007).

6. Ponderações finais
Sob o prisma desse debate, não há como
desconsiderar o fundamental alicerce contido
nos ordenamentos jurídicos ocidentais, que
ocupam posição de destaque por constituir
a base normativa da legislação, podendo os
princípios ser expressos ou se apresentarem na
forma de axioma norteador do direito (LIMA,
2010). Considerando o que aqui foi abordado,
é inspirador para todos nós a ideia de os referidos postulados serem diretrizes utilizadas
para a elaboração da norma, bem como sua
interpretação e adequação ao caso concreto,
além de regularem os contratos individuais e
coletivos de trabalho.
Nas condições objetivas vigentes, a função dos princípios tem um peso primordial,
quais sejam, de informar, de interpretar e de
normatizar o direito. Constitui o norte para
elaboração da lei, sua interpretação ou aplicação, não podendo essa fonte formal do direito
ser ignorada. E, mais ainda, mostra-se como
premissa capaz de amenizar o rigor das normas
jurídicas, fruto do modelo regulador legislado,
permitindo uma aproximação do particular
coletivizado à elaboração e promoção de seus
direitos e interesses.
No que se refere às discussões em torno
dos axiomas fundamentadores da regulação
coletiva de trabalho, ressaltamos que neste
trabalho buscamos aproximações teóricas e
normativas capazes de colocar em perspectiva
como se configura a realidade nacional nesse
quesito, ciente de que esta temática representa
46
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um permanente e fecundo campo discursivo
do direito. Compreendemos também que
contemporaneamente a ação sindical enfrenta
enormes dificuldades em razão das condições
estruturais problemáticas que atingem o
mundo do trabalho e limita a organização e
representação política dos trabalhadores.
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A eticidade como princípio básico
no Código Civil de 2002: a manifestação
da boa-fé, como uma resposta às
aspirações de uma sociedade imersa
em crise de valores
Carolina Feitosa Cruz Cabral(*)

Resumo:
f O presente trabalho expõe o Princípio da Eticidade, como um símbolo primordial do
Código Civil de 2002 e o da Boa-fé, como base para os avanços do Direito Civil e a sua
importância na vida diária e nas relações jurídicas. O Novo Código Civil, como assinala
Miguel Reale, constitui “a Constituição do homem comum”, e seu processo de edificação
seguiu algumas diretrizes, principalmente, a alteração relacionada aos considerados valores
essenciais, tais como a Eticidade, a Sociabilidade e a Operabilidade. Em destaque, pelo
Princípio da Eticidade, procurou-se superar o apego ao formalismo jurídico do Código
Civil de 1916, fruto do trabalho empírico dos glosadores quanto ao tecnicismo do Direito
Romano, visto que, com a constante modificação da sociedade, observou-se a indeclinável
participação da ética no ordenamento jurídico, sem a qual é inviável imaginar um futuro
com paz e justiça. Nesse ínterim, a opção pelas cláusulas gerais, visando a criar modelos
jurídicos hermenêuticos, fundamenta a contínua atualização dos preceitos legais. Por
fim, o trabalho destaca que a boa-fé objetiva é imprescindível, para reger os negócios
jurídicos, e, assim, aliada à probidade, promoverá o respeito à dignidade humana e aos
valores sociais, exigências da Constituição brasileira.
Palavras-chave:
f Princípio da Eticidade — Ética — Boa-fé — Cláusulas gerais.
Abstract:
f Ethicality as the basic principle in the Civil Code of 2002: the manifestation of good
faith, as a response to the aspirations of a society immersed in a crisis of values — The
present works presents the Principle of Ethicality as a primordial symbol of the Civil
(*) Pós-graduada em Direito Constitucional – Universidade Anhanguera – UNIDERP. Bacharela em Ciências Jurídicas
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB/2010). Advogada inscrita na OAB/PB. Ex-monitora de Direito Civil pela
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ex-monitora de língua portuguesa do Curso de Zarinha – Centro de Cultura/PB.
E-mail: <carolfcc@hotmail.com>.
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Code of 2002 and one of good faith, as a basis for the advancement of civil law, and its
importance in our daily lives and juridical relations. The New Civil Code is, as Miguel
Reale designates it, ‘the Constitution of the ordinary man’ and its process of development
followed some guidelines, in specific, the change related to values deemed essential, like
ethicality, sociability and operability. Worthy of note is that, by means of the principle
of ethicality, an attempt was made to overcome the attachment to juridical formality of
the Civil Code of 1916; this was the fruit of the empirical work of legal pundits (glossators) and the technicality of Roman Law, after having considered that, with the constant
changes in society, the undeniable participation of ethics in the juridical order became
evident. Without its presence, a future with peace and justice would be unimaginable. In
the meantime, the choice of general clauses — having the intention of creating statutory
interpretation models — forms the basis for a continuous actualization of legal precepts.
Finally, this work stresses that objective good faith is indispensable to govern juridical
affairs, and, thus, together with rectitude, promotes respect to human dignity and social
values, both requisites of the Brazilian Constitution.
Keywords:
f Principle of ethicality — Ethics — Good faith — General clauses.
1. Introdução
O Código Civil de 1916 nasceu sob a influência política da Revolução Francesa, a qual
destacou, como valores centrais, a autonomia
da vontade e a sua livre manifestação. Como
consequência, o Código de 1916 apresentou
feições egoísticas, patriarcais e autoritárias.
Ocorre que, quando da promulgação deste
Código, os seus fundamentos já estavam deficientes, para regular as novas relações de uma
sociedade, que se desenvolvia, erigida com o
rápido desenvolvimento industrial e sob os
efeitos advindos da primeira e segunda guerra
mundiais.
A Constituição Federal de 1988 nasce extremamente caracterizada pela valorização do ser
humano, como ser social, e de sua dignidade,
esta alicerçada sob os valores de justiça, de lealdade, de confiança, de igualdade material e de
bom-senso. Esta Constituição influencia o surgimento do direito civil constitucionalizado.
O atual Código Civil ficou marcado, assim,
por três princípios basilares: o da sociabilidade — que preserva a coletividade, o da
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operabilidade — que investe na efetivação
do Direito e o da eticidade — que defende o
valor da pessoa humana como fonte de todos
os demais valores.
Esses princípios são decorrentes da necessidade de se garantir novos valores éticos e sociais, desenvolvidos pela experiência legislativa
e jurisprudencial.
A partir daí, realçou-se, no Código de 2002,
o modelo das cláusulas gerais, que carregam
conteúdo propositadamente indeterminado,
exigindo, para tanto, um trabalho judicial,
prévio e com origem na própria regra concreta
do caso. São ferramentas legislativas que apresentam alto grau de valor, delegando aos textos
jurídicos mais funcionalidade, sendo estas o
mecanismo utilizado pelo legislador.
Dessarte, o princípio da eticidade surge em
meio à necessidade e à concretização de novas
premissas, ideologias, que serão interpretadas
em sintonia e à luz da Constituição Federal
de 1988, inspiradas na boa-fé objetiva, que
apresenta grande relevância e aplicabilidade
no atual ordenamento civil brasileiro.
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2. A constitucionalização do direito civil
2.1. O Código Civil de 1916 e o de 2002
No século XIX, iniciou-se a elaboração do
Código Civil Brasileiro, mais precisamente do
que seria conhecido como o Código Civil de
1916. Este se formou e se estruturou, em meio
a uma dogmática que apartava o Direito Público do Direito Privado, envolto nos ideais do
liberalismo e individualismo, em um contexto
pós a primeira Revolução Industrial de 1750,
de Revolução Francesa de 1789 e da política
econômica de Adam Smith. Esse era o cenário
Europeu na época.
Dessa feita, é de se asseverar que a Revolução Francesa contribuiu com a ideia de limitação do poder político, mediante elaboração
de regras e de autonomia dos indivíduos,
econômica e patrimonialmente, com amparo
nos ideais de igualdade, meramente formal,
liberdade, totalmente sem limites, e fraternidade, sem reflexos jurídicos relevantes. A
mesma burguesia revolucionária francesa
ainda enfatizava que o homem seria o centro
do mundo e capaz, com a sua vontade e a com
a sua razão, de ordená-lo.
E, então, surgiu um Direito extremamente
positivista, de apego excessivo à letra da norma,
como explica Arruda Alvim: “a burguesia, ao
assumir o poder após a Revolução Francesa,
viu-se diante de um grave dilema: a desconfiança dos juízes, pois a maioria deles era
egressa da antiga nobreza, ou seja, da antiga
classe dominante.”(1)
Ainda ratificando as palavras de Arruda
Alvim, Renan Lotufo, explana:
O Direito Francês, com toda a sua influência, foi exatamente aquilo que o revolucionário quis, ou seja, o juiz é a boca da lei, o
escravo da lei. Não pode interpretá-la, deve
seguir um raciocínio puramente dedutivo
e aplicar estritamente o que está na lei.(2)
(1) ALVIM, Arruda. A função social dos contratos no
novo Código Civil. In: Revista dos Tribunais, ano 92,
v. 815, p. 19-20, set. 2003.
(2) LOTUFO, Renan. Da oportunidade da codificação civil.
Revista do Advogado, ano XXII, n. 68, p. 23, dez. 2002.
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Nesse diapasão, por receber forte influência
do direito europeu, o ordenamento jurídico
brasileiro de 1916 se caracterizou por um
extremo rigor formal, de modo que tudo se
solucionava pelos preceitos normativos expressos, tendo tido a aquiescência da sociedade,
apegada aos ideais do capitalismo liberal e da
não intervenção do Estado, que dever-se-ia
manter afastado da dinâmica social e das relações econômicas da vida privada dos cidadãos,
com o intuito de livre disposição das relações
contratuais e de crescimento industrial.
À época da feitura do Código, o Brasil
exportava matéria-prima e importava produtos industrializados. Os fazendeiros se
responsabilizavam pela exportação, enquanto
os comerciantes, pela importação. A classe
média, a despeito sua pouca força expressiva,
mantinha-se na esfera burocrática do poder(3).
Por sua vez, no plano político, os cargos
ocupados pela “elite intelectual urbana da classe
média” eram apoiados por grandes fazendeiros, que, por meio de uma política clientelista
“praticamente nomeavam os legisladores e
governadores, em farsas eleitorais”(4). Como
diz Guerreiro Ramos, “[...] a classe média teve
de ser necessariamente a classe eminentemente
política”(5).
Desse modo, a burguesia mercantil ansiava
pelo pleno liberalismo econômico, porém a
burguesia agrária não concordava com tal
ideia, já que tinha temor de ser por ele atingido. Os grandes proprietários, por outro viés,
estavam tranquilos, já que detinham o poder
político, além do que a filosofia liberal não
chegava à grande camada da população, que
era “miserável e inculta”, fato que impediria
sua proliferação(6).
(3) GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do
Código Civil brasileiro. São Paulo: Martins Fontes,
2003. p. 25.
(4) Ibidem, p. 27-28.
(5) RAMOS, Guerreiro. Introdução crítica à sociologia
brasileira. Rio de Janeiro: Andes, 1957. p. 46.
(6) GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do
Código Civil brasileiro. São Paulo: Martins Fontes,
2003. p. 29-30.
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Assim, o Código Civil de 1916 se formou em
meio a uma sociedade brasileira essencialmente agrária e patrimonialista, tendo sido produto
de uma simbiose, cuja autoria deve-se à classe
média que tentou fixar um modelo “liberal e
progressista”, mas que encontrou como barreira o conservadorismo dos fazendeiros(7).
Dessa feita, o Código Civil de 1916 era um
código de sua época, elaborado a partir da realidade típica de uma sociedade colonial, traduzindo uma visão do mundo condicionado pela
circunstância histórica, física e étnica em que
se revela, sendo a cristalização axiológica das
ideias dominantes e dos detentores do poder
político e social da época, determinados, ou
condicionados, pelos elementos econômicos,
políticos e sociais(8).
O grande problema, todavia, do Código
Civil de 1916 foi o vasto tempo que decorreu
entre a sua elaboração e a sua promulgação.
Perpassou um lapso de quase um século, mais
precisamente noventa e dois anos de elaboração, restando, pois, quando entrado em vigor,
ligeiramente atrasado e obsoleto para a época
vigente.
Não se pode desmerecer, contudo, a obra
do jurista Clóvis Bevilacqua, que foi, ademais,
considerada como o maior monumento de
codificação jurídica da América. Tanto que
pensar em modificar o seu conteúdo seria
incutir a ideia de destruir um patrimônio
cultural e literário. Entretanto, a realidade
se impôs, imperiosamente; por conseguinte,
os fatos não podiam nem deveriam ficar
vinculados a esquemas legais, que a eles não
correspondiam(9).
Sobreleva-se, por oportuno, que quando o
Código Civil entrou em vigor, no ano de 1917,
essa realidade já estava em crise, tendo em vista

a enorme quantidade de demandas sociais que
exigiam a intervenção estatal. O voluntarismo
puro não mais se enquadrava no cenário que
ora se apresentava.
A esse respeito, o professor César Fiúza
ilustra:
O Código Civil foi elaborado sob a inspiração do Estado Liberal burguês, do século
XIX. Não se adequava, evidentemente, às
aspirações do emergente Estado social, instalado no Brasil já no início do século XX.(10)
O formalismo jurídico não se sustentava
mais, pois a igualdade formal da época fadou-se
ao insucesso, tendo em vista a dominação da
classe burguesa sobre as camadas mais desmerecidas e fracas economicamente, que geraram
desequilíbrios nas relações econômicas.
A eclosão, em 1914, da Primeira Guerra e a
crise econômica mundial de 1929, conhecida
como a Grande Depressão foram determinantes para a intervenção do Estado, nas relações
privadas, iniciando-se um processo de socialização do Estado, conhecido como o Estado
do Bem-Estar Social.
No Brasil, o Welfare State surge a partir de
decisões autárquicas e sob o viés, marcadamente, político, controlando aspectos relativos
à organização dos trabalhadores assalariados
dos setores modernos da economia e da burocracia.
A promulgação da Constituição Federal de
1988 e a instauração do Estado Democrático de
Direito em nossa República foram fundamentais para o ciclo de transformações sofridas
no ordenamento jurídico, que adquiriu novas
feições durante todo o último século(11).
Desfraldada pelos ventos desse roteiro
evolucionista, a Constituição Federal de 1988,

(7) Ibidem, p. 31.
(8) AMARAL, Francisco. Introdução ao Direito Civil. 5. ed.
rev., atual. e ampl. de acordo com o novo Código
Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 131.
(9) DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro
— Teoria geral do direito civil. v. 1, 19. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002. p. 49-50.

(10) FIÚZA, César. Novo Direito Civil. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 30.
(11) RODRIGUES, Renata de Lima. As tendências do Direito Civil brasileiro na pós-modernidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 655, 23 abr. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/6617>
Acesso em: 29 mar. 2012.
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segundo José Camacho dos Santos, promoveu
sensível metamorfose no Direito substantivo
e, atendendo à grita das camadas sociais mais
desvalidas, fixou planilha axiológica de cunho
socioprotetivo, incorporando cariz social(12).
Devem ser postos em relevo os valores que
norteiam a Constituição (...). Vale, assim, uma
palavra, ainda que brevíssima, ao Preâmbulo
da Constituição, no qual se contém a explicitação dos valores que dominam a obra
constitucional de 1988 (...). Não apenas
o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça,
mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme
como uma comunidade fraterna, pluralista
e sem preconceitos (...). E, referindo-se, expressamente, ao Preâmbulo da Constituição
brasileira de 1988, expunha José Afonso da
Silva que ‘O Estado Democrático de Direito
destina-se a assegurar o exercício de determinados valores supremos. ‘Assegurar’, tem,
no contexto, função de garantia dogmático-constitucional; não, porém, de garantia dos
valores abstratamente considerados, mas
do seu ‘exercício’. Este signo desempenha,
aí, função pragmática, porque, com o objetivo de ‘assegurar’, tem o efeito imediato
de prescrever ao Estado uma ação em favor
da efetiva realização dos ditos valores em
direção (função diretiva) de destinatários
das normas constitucionais que dão a esses
valores conteúdo específico’ (...). Na esteira
destes valores supremos explicitados no
Preâmbulo da Constituição brasileira de
1988 é que se afirma, nas normas constitucionais vigentes, o princípio jurídico da
solidariedade(13).
(12) SANTOS, José Camacho. O novo Código Civil brasileiro em suas coordenadas axiológicas do liberalismo à socialidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 6,
n. 59, out. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.
com.br/doutrina/texto.asp?id=3344> Acesso em:
23 mar. 2012.
(13) ADI n. 2.649, voto da rela. Mina. Cármen Lúcia, julgamento em 8.5.2008, Plenário, DJE de 17.10.2008.
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Com o nascimento da Lei Maior, a concepção
individual e patrimonialista do direito restou
esmaecida, enfatizando-se a importância dos
direitos e garantias fundamentais, que são hoje
pilares de um Estado de Direito.
Dessa feita, a Constituição Federal, ao elevar a dignidade da pessoa humana ao status
de valor constitucional e de fundamento da
República, traz o ser humano para o centro
de sua tutela jurídica. Pelo entendimento de
Alexandre de Moraes:
A dignidade é um valor espiritual e moral
inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente
e responsável da própria vida e que traz
consigo a pretensão ao respeito por parte
das demais pessoas, constituindo-se um
mínimo invulnerável que todo estatuto
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a
necessária estima que merecem todas as
pessoas enquanto seres humanos.(14)
A Constituição assume um papel interventor
nas relações humanas e na esfera privada, não
apenas invalidando qualquer norma privada,
que deve obediência aos ditames da Lei Maior,
como também vedando o retorno ao individualismo.
Conforme afirma Marília Ávila e Silva Sampaio:
As mudanças das relações entre o Direito
Privado e o Direito Constitucional expressam uma transformação nas tarefas, na
qualidade e nas funções de cada um dos
setores jurídicos. A relação entre ambos os
ramos do Direito alterou-se de uma inicial
autonomia para uma complementaridade
e dependência.(15)
(14) MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13. ed.
São Paulo: Atlas, 2003. p. 50.
(15) SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares e a
boa-fé objetiva. 2006, p. 89-90.
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O professor Cézar Fiúza nos adianta o tema,
em mais de uma de suas sínteses:
Vive-se hoje, no Brasil, os alvores do Estado
Democrático de Direito. Este é o momento
da conscientização desse novo paradigma.
Só agora assumem a devida importância os
princípios e os valores constitucionais por
quais se deve pautar todo o sistema jurídico.
Constitucionalização ou publicização do
Direito Civil entram na temática do dia. O
Código Civil não seria mais o centro do
ordenamento civil, seu lugar ocupa a Constituição, seus princípios e valores. Diz-se que
os pilares de sustentação do Direito Civil,
família, propriedade e autonomia da vontade,
deixaram de sê-lo. O único pilar que sustenta
toda a estrutura é o ser humano, a dignidade
da pessoa, sua promoção espiritual, social
e econômico. Este pilar está, por sua vez,
enraizado na Constituição.(16)
Com efeito, a Constituição Federal veio para
elevar, ao plano constitucional, os princípios
fundamentais, que assumiram uma feição rica
em valores sociais, como os éticos e os sociais.
Com isso, o Direito Civil, após a Constituição Federal de 1988, adquiriu novos contornos
e seus institutos basilares foram repaginados.
E mais importante: deixaram de ser basilares.
O alicerce passou a ser o ser humano e sua
dignidade, como ditado. Todo o resto deve
estar funcionalizado para promoção do desenvolvimento daquele, em todos os seus aspectos.
Nasceu, então, um novo diploma civil, que
daria efetividade às novas diretrizes constitucionais,
superando de vez o individualismo, que
condicionara as fontes inspiradoras do
Código vigente; reconhecendo-se cada vez
mais que o Direito é social em sua origem
e em seu destino, impondo a correlação
concreta e dinâmica dos valores coletivos
com os individuais, para que a pessoa
humana seja preservada sem privilégios e

exclusivismos, numa ordem global de comum participação, não podendo ser julgada
temerária, mas antes urgente e indispensável, a renovação dos códigos atuais, como
uma das mais nobres e corajosas metas de
governo.(17)
Portanto, o novo Código Civil assumiu
um viés ético, social e operável, enfatizando
os valores sociais nele presentes, que passam
a constituir e nortear todo o seu ordenamento,
tornando-os aplicáveis no caso concreto por meio
de técnicas, como as cláusulas gerais, presentes
em todo o Código.

(16) FIÚZA, César. Novo Direito Civil. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 29.

(17) REALE, Miguel. O Direito como experiência. São
Paulo: Saraiva, 1968. p. 63.
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2.2. A técnica das cláusulas gerais
No século XIX, prevalecia a técnica da legislação casuística; as leis eram imensas, porque
o legislador queria descrever tudo. Ocorre que
tal atividade é impossível, haja vista a rápida
evolução da sociedade, e o que fora previsto
outrora, com o tempo, fica obsoleto. Deve-se
manter o casuísmo no que for essencial.
Então, para dar efetividade a essas normas
sociais, adotaram-se técnicas conceituadas
como cláusulas gerais, que se caracterizam pela
elasticidade de interpretação de suas normas,
aptas a oferecer uma maior mobilidade ao
sistema, diferentemente do Código anterior.
Em verdade, estas cláusulas são textos normativos. De uma cláusula geral, podem-se
extrair normas que são princípios ou regras.
Normalmente, princípios são interpretações
destas cláusulas.
Segundo Judith Martins-Costa:
Considerada do ponto de vista da técnica legislativa, a cláusula geral constitui,
portanto, uma disposição normativa que
utiliza, no seu enunciado, uma linguagem
de tessitura intencionalmente “aberta”, “fluída” ou “vaga”, caracterizando-se pela ampla
extensão do seu campo semântico, a qual é
dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um
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mandato (ou competência ) para que, à
vista dos casos concretos, crie, complemente
ou desenvolva normas jurídicas, mediante o
reenvio para elementos cuja concretização
pode estar fora do sistema; estes elementos, contudo, fundamentarão a decisão,
motivo pelo qual, reiterados no tempo os
fundamentos da decisão, será viabilizada a
ressistematização destes elementos originariamente extrassistemáticos no interior do
ordenamento jurídico.(18)
Nesse sentido, as cláusulas gerais propiciam ao aplicador da lei uma maior liberdade,
quando do julgamento do processo, vez que se
utiliza delas, a fim de decidir, de forma mais
consentânea, o caso que se erige, elaborando
decisões mais justas, coerentes e seguras e atendendo, alfim, à finalidade do Direito.
Neste contexto: de pleno acesso à informação e de livre manifestação de pensamento,
erige-se uma sociedade mais crítica, conhecedora dos seus direitos e, portanto, sedenta por
mudanças reais.
Tem-se, por sua vez, o Direito como a tábua
de salvação, para solver as problemáticas decorrentes deste turbilhão de novos fatos, que
desorganizam e comprometem as relações
humanas, sendo este o recurso em que a sociedade busca amparo e esperança. Assim relata
Cristina Tereza Gaulia:
A modernidade jurídica nascida da Constituição de 1988 requer juízes que sejam
criadores do Direito e livres intérpretes da
lei, tendo por objetivo a busca da justiça a
ser aplicada em benefício da paz social.(19)
Para Cappelletti:
Toda interpretação é criativa, sendo inevitável um mínimo de discricionariedade na
(18) COSTA, Judith Martins. Diretrizes teóricas do novo
Código Civil brasileiro/Judith Martins-Costa e Gerson
Branco. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 40.
(19) GAULIA, Cristina Tereza. A interpretação das leis
principiológicas e a convicção político-ideológica
do magistrado. In: Revista da Associação dos Magistrados Brasileiros, ano 5, n. 11, p. 142-152, 2. sem.
2001.
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atividade jurisdicional. Vale dizer, haverá
mais espaço para discricionariedade, e
assim criatividade, quanto mais vaga e imprecisa for a norma a ser interpretada.(20)
Novamente, assegura Judith Martins-Costa
que:
As cláusulas gerais teriam as seguintes funções: permitir a criação de normas jurídicas
com alcance geral pelo juiz; atuar como
elementos de conexão para utilização de
precedentes; permitir à doutrina operar a
integração intra e intersistemática entre as
disposições contidas nas várias partes do
Código Civil.(21)
Paulo César de Carvalho, conclui, sabiamente, que as cláusulas gerais não prescrevem
norma de conduta, mas definem parâmetros
de interpretação. A adoção destas revela uma
atualização em termos de técnica legislativa,
exigindo cuidado especial do intérprete, especialmente do juiz, que tem a acentuada missão
de fundamentar suas decisões, pois, quando
diante de tais cláusulas, tem que demonstrar
o motivo que o levou a alicerçar tal solução
para o problema, evitando eventuais conflitos
de direitos fundamentais.(22)

2.3. Conceito de princípios
O Código Civil de 2002, guiado pelo Professor Miguel Reale, originou-se sob influência
direta do Código Alemão — BGB, estando fundado em três princípios basilares, são eles o da
socialidade, o da operabilidade e o da eticidade.
Princípio é o mandamento nuclear de um
sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes
(20) CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre. Sergio A. Fabris, 1993. p. 42.
(21) COSTA, Judith Martins. Diretrizes teóricas do novo
Código Civil brasileiro/Judith Martins-Costa e Gerson
Branco. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 32.
(22) CARVALHO, Paulo César de. Cláusulas gerais no
novo Código Civil. Boa-fé objetiva, função social do
contrato e função social da propriedade. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=8077> Acesso em: 21 mar. 2012.
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normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão
e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo,
no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
jurídico.(23)
Os princípios são valores postos, reconhecidos e seguidos pelas sociedades, aptos a guiar
determinadas condutas. São levados em conta, na apreciação jurídica de uma infinidade
de fatos e situações possíveis. Os princípios
jurídicos fundamentais, dotados também de
dimensão ética e política, apontam a direção
que se deve seguir, para tratar de qualquer
ocorrência, segundo o direito em vigor.
A professora Teresa Negreiros também leciona
que:
Os princípios seriam guias, formas de
orientação, normas providas de alto grau
de generalidade e indeterminação, numa
posição elevada de hierarquia, atuando
como vetor para todo o sistema jurídico,
valores essenciais à perpetuação do Estado
de Direito.(24)
Ruy Samuel Espíndola destaca, ainda, que a
noção de princípio, em sentido lato, ou mesmo
a sua conceituação, independentemente de
qual seja o campo do saber, designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos
ou normas, por uma ideia mestra, por um
pensamento chave, por uma baliza normativa,
donde todas as mesmas ideias, pensamentos
ou normas derivam, reconduzem-se e/ou
subordinam(25).
Enfim, os princípios são encontrados em
todo o sistema, como seu fundamento último
de legitimidade.
(23) MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de
direito administrativo. São Paulo: RT, 1980. p. 230.
(24) NEGREIROS, Teresa. Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio da boa-fé. 1. ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 62-163.
(25) SPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios
constitucionais. 2. ed. São Paulo: RT, 2002. p. 53.
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2.3.1. O Princípio da Socialidade
O princípio da socialidade é fruto de um
trabalho que visa a dar um novo enfoque ao
individualismo do Código anterior, conhecido
como um individualismo extremo, embasado
em uma liberdade em que ao indivíduo era
permitido agir como lhe fosse conveniente,
já que a felicidade coletiva seria atingida pela
vontade livre de cada um, pois a união de todos
os bens individuais consagraria o bem comum
da sociedade(26).
Almeja-se, com este princípio, albergar o
conceito de um individualismo focado nos
interesses da sociedade como um todo, como
uma contribuição para o bem comum, para o
desenvolvimento do povo inserido em dada
sociedade.
O direito subjetivo individual não pode lesionar as expectativas coletivas que o rodeiam.
Todo poder de agir é concedido à pessoa, para
que seja realizada uma finalidade social; caso
contrário, a atividade individual padecerá de
ilegitimidade e não será aceita pelo Direito(27).
Maria Celina Bodin de Moraes assevera que:
Ao direito de liberdade da pessoa será
sopesado o dever de solidariedade social,
não mais reputado como um sentimento
genérico de fraternidade que o indivíduo
praticará na sua autonomia, mas como um
verdadeiro princípio que se torna passível
de exigibilidade. Destarte, a solidariedade
é a expressão mais profunda de sociabilidade que caracteriza a pessoa humana. No
contexto atual, a lei maior determina, ou melhor, exige que nos ajudemos, mutuamente,
a conservar nossa humanidade, porque a
construção de uma sociedade livre, justa e
solidária cabe a todos e a cada um de nós.(28)
Impende salientar que se tem a falsa impressão da preponderância, no atual Código,
(26) FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Obrigações.
3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
(27) Idem.
(28) MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da solidariedade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
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da sociabilidade sobre o individual, como se
o Código fosse hierarquizado, caracterizando-se por extremos, antes individualista e hoje
coletivo. Mas o correto é perceber que o nosso
ordenamento introduziu mais um valor, o social, para conviver com o individual, devendo
ter este limitações em face daquele, trazendo
sentidos sociais aos valores fundamentais da
pessoa humana.
Assim, a socialidade e o individualismo hão
sempre de ser cotejados em extensa magnitude,
“impondo a relação concreta e dinâmica dos
valores coletivos com os individuais, para que
a pessoa humana seja preservada sem privilégios e exclusivismos, numa ordem global de
comum participação”(29).

2.3.2. O Princípio da Operabilidade
O princípio da operabilidade traz a característica da efetividade. Torna-se a norma
aplicável, “dando a cada um o que é seu”, na
medida de suas necessidades, tornando o
direito operável, mediante técnicas, como
as cláusulas gerais, que agilizam a prestação
jurisdicional.
Os elementos de fato e de valor devem
sempre ser levados em consideração, na enunciação e na aplicação da norma, facilitando
ao juiz dizer o direito, em cada caso concreto.
Enfim, “o princípio da operabilidade
importa na concessão de maiores poderes
hermenêuticos ao magistrado, verificando, no
caso concreto, as efetivas necessidades a exigir
a tutela jurisdicional”(30).
A operabilidade incluiu-se, no ordenamento, dando possibilidade de a tutela jurisdicional
atuar como efetivo fator de pacificação social,
dependendo fundamentalmente da perfeita
compreensão a respeito de inúmeras situações da vida sobre o que o provimento surtirá
(29) REALE, Miguel. O Projeto do Novo Código Civil. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 1999. p. 7.
(30) GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Curso de Direito Civil: parte geral. vol. I. 9. ed. São
Paulo: Saraiva, 2007. p. 51.
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efeito. Somente, assim, poderá o processualista
prever tutelas adequadas ao escopo da função
jurisdicional(31).
Como pontua Bobbio, o século XX foi a
“era dos direitos”, e o século XXI pretende-se
como a “era da efetividade dos direitos”(32).
As normas devem, sim, ser compreensíveis e
aplicáveis.

2.3.3. O Princípio da Eticidade
Conforme entendimento de Miguel Reale:
A ética é uma ciência normativa dos comportamentos humanos, não apenas comportamentos valiosos, mas obrigatórios, estando,
então, presente o sentido imperativo da
norma ética, a expressão do dever-ser. A
ética seria tudo aquilo que limitasse a atuação comportamental do homem dentro
da sociedade, sendo através de punição,
coação, sendo através do próprio sentido
de erro, com o objetivo de permitir uma
convivência pacífica e harmônica entre os
semelhantes.(33)
A ética originada do grego ethos, que significa costume, surge para estudar e investigar os
princípios e as normas de comportamento que
regem as condutas humanas de determinada
sociedade. Esta sempre permeou o sistema
jurídico. Os princípios éticos evoluem segundo
valores morais que se modificam no decorrer de
mudanças econômicas, tecnológicas e sociais.
Estabelecem-se prioridades, mudam-se os
parâmetros.
Para Adolfo Vazquéz:
Os princípios éticos evoluem devido à
necessidade de relacioná-los com as condições sociais, as quais se referem com as
aspirações e interesses que os inspiram e
(31) BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 20.
(32) BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alla funzione.
Edizione di comunitá. 1984.
(33) REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 25.
ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 393.
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com o tipo concreto de relações humanas
que pretendem regulamentar.(34)
Os princípios éticos sempre permearam
o sistema jurídico. O Código Civil de 1916,
patrimonialista e individualista, por exemplo,
foi marcado pelo rigoroso formalismo e apego
à letra da norma.
Decidir, naquela época, tendo como propósito atingir fins éticos e justos era decidir de
acordo com o formalismo jurídico. Os juízes
julgavam, conforme os mandamentos, o que
estava escrito na lei pura.
Davam-se soluções, em grande parte, que
iam de encontro com o propósito do Direito,
com a realidade imperante e com sua necessidade. Esse tipo de interpretação mostrou-se
falha e carente, não alcançando a efetiva justiça.
A nova realidade normativa não mais aceita
o estudo do princípio da eticidade sob a ótica
do liberalismo, pois o Novo Código Civil determina que a aplicação de suas normas siga
rigorosamente os valores éticos, no sentido
de serem instaurados relacionamentos entre
cidadãos, pautados na absoluta igualdade entre
prestação e contraprestação, entre o que se dá
e o que se recebe, servindo como real instrumento regulador dos fatos da vida individual
e social do homem.
Logo, introduz Miguel Reale:
[...] que a nova lei Civil se distingue da
anterior pela frequente referência de seus
dispositivos aos princípios da equidade,
de boa-fé, de equilíbrio contratual, de
correção, de lealdade, de respeito aos usos
e costumes do lugar das convenções, de interpretação da vontade tal como é consubstanciada, sempre levando em conta a ética
da situação, sob cuja luz a igualdade deixa
de ser vista in abstracto, para se concretizar
em uma relação de proporcionalidade.(35)
(34) VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. p. 12.
(35) REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 25.
ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 393.
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Depreende-se que a ética não é estanque, ela
amadurece, forma novos conceitos. Com isso,
valores, princípios éticos e de boa-fé devem ser
interpretados pelo Direito, na medida em que
tragam a solução mais adequada com a época
em se vive e com o que a sociedade realmente
necessita.
O que se busca, enfim, é um Direito inspirado na ética. Oportunamente, é mister destacar,
ademais, que os princípios éticos não se confundem com as leis. Agir conforme aqueles não
significa agir conforme as leis. “Ética e Direito
são reinos vizinhos, mas não coincidentes”,
assim trata Eurípedes Alcântara(36).
A norma ética, para ser cumprida, não precisa vir prescrita em lei, até porque, esta, nem
sempre, abrange-a. A própria personalidade,
a educação ou a religião do indivíduo conduzem-no a um comportamento honesto e leal,
independente de qualquer regra positivada.
Impossível pensar o Direito como algo pronto
e acabado (tal qual supunham os modelos
analítico-conceitualista e positivista). Ao
contrário, tem de ser visto como um sistema
em construção, móvel, aberto, permeável
e sensível à natural evolução dos fatos e
às constantes mutações axiológicas. Aí a
imprescindibilidade de se considerar
a realidade social contemporânea na edição
da norma e, sobretudo, a vigente. Somente
assim se poderão compreender seus porquês e objetivos, com vistas a empreender
a mais coerente e adequada interpretação,
ou até mesmo a eventual substituição do
preceito.(37)
Assim, o princípio da eticidade, no novo
diploma civil, veio para oferecer uma resposta à
sociedade que propõe a prevalência de valores
sociais, de justeza, de probidade e de veracidade, ressaltando a responsabilidade não apenas
(36) ALCÂNTARA, Eurípedes. Revista Veja, Editora Abril,
2063. ed., ano 41, n. 22, p. 66, 4 jun. 2008.
(37) PELUSO, Antônio Cezar. A nova leitura da Súmula
n. 380 do Supremo Tribunal Federal. In: Revista do
Advogado, São Paulo, n. 41, set. 1993.
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do poder público, mas da comunidade, pela
existência de cada um de nós, sem abandonar,
contudo, a técnica jurídica que, com este princípio, deve se compatibilizar(38).
Pamplona ressalta que “o princípio da eticidade consiste na busca de compatibilização dos
valores técnicos conquistados na vigência do
código anterior, com a participação de valores
éticos no ordenamento jurídico”(39).
O Novo Código exige, para a aplicação de
suas normas, uma valorização do seu conteúdo
ético, sendo a boa-fé o parâmetro central de
qualquer interpretação do aplicador do direito.

3. A boa-fé no Código Civil de 2002
3.1. Histórico
A ideia de boa-fé, no Direito, tem origem
romana, em que a fides evoluiu de um simples cumprimento da palavra dada ao valor
da palavra dada, ou seja, à cobrança de uma
conduta honesta — bona fides. Nessa época,
já se começava a identificar as duas facetas da
boa-fé: a subjetiva e a objetiva(40).
Significa, então, que os romanos entendiam
a fides como poder e como promessa de respeito à palavra dada, levando à ideia posterior
de ética. Igualmente, a bona fides traduzia-se
pela ampla margem que era dada ao julgador
para a decisão no caso concreto, de tal modo
que, nos juízos de boa-fé, o juiz era livre, para
condenar o demandado àquilo que um homem
íntegro faria no caso, por si só(41).
Na Idade Média, o direito canônico traduzia
a boa-fé como sendo o oposto da má-fé. Era a
crença incutida, no ser humano, interiormente,
(38) VON GEHLEN, Gabriel Mena Barreto. O chamado
direito civil constitucional. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002. p. 175.
(39) GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Curso de Direito Civil: parte geral. vol I, 9. ed.
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 51.
(40) LÔBO, Paulo Luiz Netto; Eduardo Messias Gonçalves de Lira Junior. A teoria do contrato e o novo Código Civil. 1. ed. Recife: Nossa Livraria, 2003. p. 27.
(41) DUARTE, Ronnie Preuss. Boa-fé, abuso de direito e
o novo Código Civil brasileiro. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 92, v. 817, nov. 2003.
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de estar se portando segundo os mandamentos
divinos, “é a consciência íntima e subjetiva da
ausência de pecado, isto é, de se estar agindo
corretamente, de não estar lesando regra jurídica
ou direito de outrem”(42).
Com o advento do capitalismo e dos ideais
liberais, superada a Idade das Trevas, o homem
emergiu para o centro de tudo. O ideário de
justiça se alicerçava na autonomia da vontade
e no liberalismo.
Nesse contexto, do século XIX ao XX,
desenvolveram-se as codificações, o instituto
da boa-fé objetiva ficou mitigado, pois estes
ordenamentos se caracterizavam pelo extremo
formalismo. Por serem bastante fechados e
completos, não admitiam integração.
Com a constitucionalização do direito civil,
enfim, maximizaram-se os princípios da
solidariedade social, da prevalência do bem
comum, da igualdade, da justiça, da liberdade,
da dignidade da pessoa humana e da proteção
da confiança, de onde se extrai o princípio da
boa-fé.

3.2. A boa-fé no Brasil
No Brasil, a primeira alusão à boa-fé é visualizada no Código Comercial de 1850, em seu
art. 131, que ordena a necessidade de interpretação das cláusulas dos contratos, sobre
as bases da inteligência simples e adequada,
mais conforme à boa-fé, ao verdadeiro espírito e à natureza do negócio, devendo sempre
prevalecer a rigorosa e restrita significação das
palavras. Entretanto, conforme registra Ruy
Rosado de Aguiar Júnior, “permaneceu letra
morta, por falta de inspiração da doutrina e
nenhuma aplicação pelos tribunais”(43).
Posteriormente, o Código Civil de 1916 faz
menção à boa-fé, de modo claro, mas somente
sob o seu aspecto subjetivo.
(42) COSTA, Judith Martins. A boa-fé no direito privado.
1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 131.
(43) AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. A boa-fé na relação
de consumo. In: Revista de Direito do Consumidor,
São Paulo, RT, p. 20-27, abr./jun. 1995.
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O Código de Defesa do Consumidor tornou-se um elo significativo entre as relações
negociais privadas e o conteúdo constitucional,
estreitando a relação dos arts. 5o, XXXII e 170
da Constituição Federal com o art. 4o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, referente
à política nacional das relações de consumo.
Por sua vez, o art. 51, IV, do Código do Consumidor fundamenta a nulidade de cláusula
contratual, inserindo a boa-fé objetiva como
regra de conduta, para a preservação e mantença do contrato com a lealdade, a verdade e
a justiça necessárias.
A boa-fé objetiva teve a sua consolidação
no atual Código Civil de 2002, pois este, por
meio das cláusulas gerais, instituía, como uma
obrigação expressa, em muitas normas, agir
segundo os mandamentos da boa-fé.
O Código Civil de 2002 conquistou soluções
hermenêuticas inovadoras, submetidas ao conteúdo normativo da Constituição, fazendo com
que a sua tutela seja dinâmica e participativa,
em qualquer relação jurídico-contratual(44).
Isso afastou o formalismo que, atualmente, é
considerado uma barreira à rapidez e à viabilidade das negociações(45).
Introduziu-se, assim, a boa-fé objetiva,
como princípio impregnado em todo o texto
civil de 2002, regulamentando as relações sociais, equilibrando os almejos da coletividade,
dentro dos moldes de funcionalidade dos
contratos(46).

3.3. Conceito de boa-fé
O princípio da eticidade, um dos pilares
do novo Código Civil brasileiro, é enraizado
ao princípio geral da boa-fé, que é valorizada
(44) LÔBO, Paulo Luiz Netto; LIRA JÚNIOR, Eduardo
Messias Gonçalves de. A teoria do contrato e o novo
Código Civil. 1. ed. Recife: Nossa Livraria, 2003. p. 12.
(45) MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. vol. 5, 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 8.
(46) LÔBO, Paulo Luiz Netto; LIRA JÚNIOR, Eduardo
Messias Gonçalves de. A teoria do contrato e o novo
Código Civil. 1. ed. Recife: Nossa Livraria, 2003. p. 12.
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em todo o sistema jurídico brasileiro civilista
de 2002.
A boa-fé tem vários sentidos. Etimologicamente, vem de fides, do latim, que denota
honestidade, lealdade, fidelidade, confiança.
“É, por si só, um conceito essencialmente ético,
que se pode definir como o entendimento de
não prejudicar outras pessoas.”(47)
Nos ensinamentos de Ruy Rosado de Aguiar
Júnior, a boa-fé:
É um princípio geral de Direito, segundo o
qual todos devem comportar-se de acordo
com um padrão ético de confiança e lealdade. Gera deveres secundários de conduta,
que impõem às partes comportamentos
necessários ainda que não previstos expressamente nos contratos, que devem ser
obedecidos a fim de permitir a realização
das justas expectativas surgidas em razão
da celebração e da execução da avença.(48)
O professor e doutor em Direito Civil, Dilvanir José da Mota, pela Universidade Federal
de Minas Gerais, afirma que:
A boa-fé constitui uma das mais destacadas
cláusulas gerais ou aberturas com que o direito moderno supera o sistema hermético
dos códigos tradicionais, com previsões
casuísticas. Obriga as partes a agir com
lealdade na contratação e na execução das
obrigações recíprocas. Não podendo cooperar, não devem dificultar a realização das
mesmas. Além disso, orienta o intérprete
diante das omissões das leis e das convenções, integrando-as. Probidade e boa-fé na
conclusão e na execução do contrato são
as novas regras dos contratos, positivadas
no art. 422 do novo código. O agir com
surpresa, abuso de confiança, mudança
(47) MARTINS, Flávio Alves. A boa fé objetiva e sua formalização no direito das obrigações brasileiro. São
Paulo: Lumen Juris, 2000. p. 7.
(48) AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. A boa-fé na relação
de consumo. In: Revista de Direito do Consumidor,
São Paulo, RT, p. 20-27, abr./jun. 1995.
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de comportamento usual são exemplos de
condutas maliciosas.(49)
Enfim, o princípio geral da boa-fé é impregnado e carregado de valores éticos e sociais,
valores estes que se adaptam às circunstâncias
do meio, mantendo sempre viva a sua força.

3.4. Espécies de boa-fé
O conceito de boa-fé engloba duas facetas:
a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva.
Maria Helena Diniz entende a boa-fé subjetiva como um:
Estado de espírito em que uma pessoa, ao
praticar ato comissivo ou omissivo, está
convicta de que age de conformidade com
a lei; uma convicção errônea da existência
de um direito ou da validade de um ato ou
negócio jurídico. Trata-se da ignorância
desculpável de um vício ou da nulidade de
um ato, o que vem a atenuar o rigor da lei,
acomodando-o à situação e fazendo com
que se deem soluções diferentes conforme
a pessoa esteja ou aja de boa ou má-fé,
considerando a boa-fé, acrescida de outros
elementos, como produtora de efeitos jurídicos na seara das obrigações, das coisas,
no direito de família e até mesmo no direto
das sucessões.(50)
André Luiz Menezes Azevedo Sette afirma
ainda que “boa-fé subjetiva é situação de aparência, composta por dados ‘internos interiores
e psicológicos’, que induz à crença de que o
sujeito é detentor de um direito quando, na
realidade, não é”(51).
Judith Martins-Costa ao conceituar a boa-fé
subjetiva afirma que:
(49) MOTA, Dilvanir José da. Inovações Principais do
Novo Código Civil. In: Revista dos Tribunais, ano 91,
n. 796, p. 44, fev. 2002.
(50) DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro.
v. 3. Teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 17. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2002. p.
422.
(51) SETTE, André Luiz Menezes Azevedo. Direito dos
contratos: seus princípios fundamentais sob a ótica
do Código Civil de 2002. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. p. 21-23.
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A expressão boa-fé subjetiva denota “estado
de consciência”, ou convencimento individual de obrar a parte em conformidade ao
direito sendo aplicável, em regra, ao campo
dos direitos reais, especialmente em matéria
possessória. Diz-se subjetiva justamente
porque, para sua aplicação, deve o intérprete
considerar a intenção do sujeito da relação
jurídica, o seu estado psicológico ou íntima
convicção. Antitética à boa-fé subjetiva,
está a má-fé, também vista, subjetivamente,
como a intenção de lesar a outrem.(52)
Daniela Wendt Toniazzo compreende o seu
sentido como sendo um estado de ignorância
sobre a relação jurídica constituída, que implica
lesão de direitos, mas tal ignorância há que ser
necessariamente desculpável(53).
Noronha adverte que:
[...] a situação aparência gera um estado
de confiança subjetiva, relativa à estabilidade
da situação jurídica, que permite ao titular
alimentar expectativas, que crê legítimas.(54)
Para Lucinete Cardoso de Melo:
A boa-fé subjetiva, [...] denota estado de
consciência, a intenção do sujeito da relação
jurídica, seu estado psicológico ou íntima
convicção. Para sua aplicação, analisa-se
a existência de uma situação regular ou
errônea aparência, ignorância escusável
ou convencimento do próprio direito.(55)
Enfim, a boa-fé subjetiva espelha o estado
psicológico do indivíduo. Segundo o seu fundamento, este pressupõe agir em conformidade
(52) COSTA, Judith Martins-. A boa-fé no direito privado:
sistema e tópica no processo obrigacional. 1. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 411.
(53) CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes.
Da boa-fé no direito civil. Lisboa: Almedina, 2001. p.
516.
(54) NORONHA, Fernando. O Direito dos contratos e
seus princípios fundamentais: autonomia privada,
boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994.
p. 132.
(55) MELO, Lucinete Cardoso de. O princípio da boa-fé objetiva no Código Civil. 2004. Jus Navigandi.
Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/
texto.asp?id=6027> Acesso em: 10 mar. 2012.
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com o direito, repousando, muitas vezes, em
uma crença errônea, denotando-se, desse
modo, uma ideia de ignorância.
No tocante à boa-fé objetiva, ressalta Ruy
Rosado de Aguiar:
A inter-relação humana deve pautar-se por
um padrão ético de confiança e lealdade,
indispensável para o próprio desenvolvimento normal da convivência social. A
expectativa de um comportamento adequado
por parte do outro é um componente indissociável da vida de relação, sem o qual ela
mesma seria inviável.(56)
Destaca Teresa Negreiros em sua definição
que “a boa-fé objetiva demanda um dever de
conduta contratual ativo, significando a obrigação do agente do dever-fazer consciente de
obrar com boa-fé”(57).
Cláudia Lima Marques assevera que:
[...] a boa-fé objetiva é um standard, um
parâmetro objetivo geral, que não está a depender da má-fé subjetiva do fornecedor A
ou B, mas de um patamar geral de atuação,
do homem médio, do bom pai de família
que agiria de maneira normal e razoável
naquela situação analisada.(58)
Judith Martins-Costa partilha do semelhante pensamento acima exposto, ao definir
o conceito de boa-fé objetiva partindo do
Código Civil alemão, no seu § 242: [...] modelo de conduta social, arquétipo ou standard
jurídico, segundo o qual “cada pessoa deve
ajustar a própria conduta a esse arquétipo,
obrando como obraria um homem reto: com
honestidade, lealdade, probidade”(59).
(56) AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. A boa-fé na relação
de consumo. In: Revista de Direito do Consumidor,
São Paulo, RT, p. 20-27, abr./jun. 1995.
(57) NEGREIROS, Teresa Paiva de Abreu Trigo de. Fundamentos para uma interpretação constitucional do
princípio da boa-fé. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 15.
(58) MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de
Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999. p. 106.
(59) COSTA, Judith Martins-. A boa-fé no direito privado:
sistema e tópica no processo obrigacional. 1. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 411.
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Cláudia Marques define ainda que a boa-fé,
analisando sob um viés contratual, é:
[...] uma atuação “refletida”, uma atuação
refletindo, pensando no outro, no parceiro
contratual, respeitando seus interesses legítimos, seus direitos, respeitando os fins do
contrato, agindo com lealdade, sem abuso
da posição contratual, sem causar lesão ou
desvantagem excessiva, com cuidado com a
pessoa e o patrimônio do parceiro contratual, cooperando para atingir o bom fim das
obrigações, isto é, o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses
legítimos de ambos os parceiros. Trata-se
de uma boa-fé objetiva, um paradigma de
conduta leal, e não apenas da boa-fé subjetiva, conhecida regra de conduta subjetiva
do art. 1.444 do CCB. Boa-fé objetiva é um
standard de comportamento leal, com base
na confiança, despertando na outra parte cocontratante, respeitando suas expectativas
legítimas e contribuindo para a segurança
das relações negociais.(60)
Sílvio de Salvo Venosa ainda esclarece que:
O intérprete parte de um padrão de conduta comum, do homem médio, naquele
caso concreto, levando em consideração os
aspectos sociais envolvidos. Desse modo,
a boa-fé objetiva se traduz de forma mais
perceptível como uma regra de conduta, um
dever de agir de acordo com determinados
padrões sociais estabelecidos e reconhecidos. Em qualquer situação, porém, não deve
ser desprezada a boa-fé subjetiva, dependendo seu exame sempre da sensibilidade
do juiz. (61)
Arrebata o professor Desembargador Luiz
Roldão de Freitas Gomes:
O princípio da boa-fé significa que todos
devem guardar “fidelidade” à palavra dada
(60) MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de
Defesa do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2001. p. 106.
(61) VENOSA, Sílvio de Salvo. Teoria geral das obrigações
e dos contratos. Editora Jurídico Atlas, 1995. p. 379.
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e não frustrar ou abusar daquela confiança
que constitui a base imprescindível das
relações humanas, sendo, pois, mister que
procedam tal como deve esperar-se que o
faça qualquer pessoa que participe honesta e
corretamente ao tráfego jurídico, no quadro
de uma vinculação jurídica especial.(62)
Na boa-fé objetiva, espera-se um comportamento reconhecível no mundo social, que
retrate um modelo ideal, típico de um homem
probo, leal, honesto, sendo, portanto, incompatível qualquer conduta abusiva e desleal. É
necessário agir com boa-fé objetiva, embora
isso não necessariamente signifique que esteja
também de posse da boa-fé subjetiva.

3.5. A boa-fé como cláusula geral
Além da própria positivação do princípio,
a boa-fé objetiva também foi consagrada no
modo de cláusula geral. Apesar de nem toda
cláusula geral trazer em si um princípio, a cláusula geral de boa-fé é consagradora do princípio da boa-fé objetiva, ordenando uma conduta
ética nas relações contratuais, influenciando-se
também pelos princípios da equidade e justiça,
inerente aos pactos celebrados, para a proteção
das legítimas expectativas das partes e na preservação e manutenção da igualdade material
nos contratos, mostrando-se em um benefício
para os acordantes(63).
Destaca Ruy Rosado de Aguiar que:
A boa-fé é uma cláusula geral cujo conteúdo
é estabelecido em concordância com os
princípios gerais do sistema jurídico (liberdade, justiça e solidariedade, conforme
está na Constituição da República), numa
tentativa de concreção em termos coerentes
com a racionalidade global do sistema.(64)
(62) GOMES, Luiz Roldão de Freitas. Curso de Direito
Civil. Contratos. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2000. p. 49.
(63) GOMES, Luiz Roldão de Freitas. Contrato. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999.
(64) AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. A boa-fé na relação
de consumo. In: Revista de Direito do Consumidor.
São Paulo, RT, p. 20-27, abr./jun. 1995.
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A utilização da cláusula geral de boa-fé
depende da análise e da valoração do caso
concreto, da comparação de hipóteses semelhantes, da busca das normas cabíveis dentro
do ordenamento jurídico, para só, então,
sistematizar e aplicar tal princípio ao fato(65).
A cláusula geral de boa-fé permite a melhor
adaptação do ordenamento aos casos concretos e às demandas sociais, que estão em
constante mudança diante da letra rígida da
lei. Assim, possibilita a oxigenação do direito
e uma melhor resposta às novas e sucessivas
demandas apresentadas pelos cidadãos.

4. Conclusão
Conforme mencionado anteriormente, o
Código Civil de 1916 foi marcado pelo forte
apego ao formalismo jurídico e pelo caráter
patrimonial e individualista, tornando-se,
com passar do tempo, e com o surgimento da
Constituição Federal de 1988, ultrapassado
para o século XX.
Era mister submeter o Estado brasileiro a
uma ordem baseada em valores reais e atuais,
em que a justiça social fosse o fim último da
norma, em que houvesse uma ação estatal
efetiva, inclusive com a instituição de prestações positivas e concretas por parte do Poder
Público, para a fruição pela sociedade dos
direitos assegurados.
O advento do Novo Código Civil recodificou o Direito Privado no Brasil, na medida em
que o conectou à nova ordem constitucional,
com o claro objetivo de dar efetividade às suas
diretrizes.
O Novo Código Civil inseriu, em sua estrutura, como princípios máximos, a socialidade,
a eticidade e a operabilidade
Os valores éticos e de boa-fé insertos no Código Civil devem ser interpretados pelo Direito, na escala de valores da sociedade, ao passo
(65) OLIVEIRA, Ubirajara Mach de. Princípios informadores do sistema de direito privado: a autonomia
da vontade e a boa-fé objetiva. In: Revista do Direito
do Consumidor, São Paulo, RT, n. 23/24, p. 68-69,
jul./dez. 1997.
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que tragam a solução mais consentânea com
a época em que se vive e com o que realmente se
almeja e necessita, sempre com o devido respeito
ao ser humano e à sua dignidade.
O instituto da boa-fé inserto como cláusula
geral tem a função precípua de permitir, em
um sistema jurídico de direito escrito e fundado na separação das funções estatais, a criação
de normas jurídicas com alcance geral pelo
juiz, normas interpretadas à luz constitucional,
mas permitindo que o Código acompanhe a
velocidade das mudanças sociais que ocorrem
diariamente em nosso país, mantendo-o sempre
atualizado.
Não fosse assim, seria indispensável um
sistema legislativo exaustivo para todas as situações do mundo, culminando no engessamento
do ordenamento jurídico e inviabilizando
qualquer espaço para sua complementação,
adaptação e desenvolvimento.
Enfim, a boa-fé, atualmente, deve ser o
código de conduta de todo ser humano, pois
indispensável se faz uma atuação no decorrer da
vida, pessoal ou profissional, proba, correta,
leal e honesta, pois, certamente, assim, contribuiremos para que os dias sejam mais bonitos
e melhores.
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Proteção jurídica do teletrabalho(**)
Francisco Hirllen de Oliveira Mendonça(*)

1. Introdução
A inserção de novas tecnologias no âmbito
empresarial trouxe consigo significativas mudanças nas relações de trabalho. Tal perspectiva
propiciou o nascimento de uma inovadora
modalidade de trabalho: o teletrabalho.
O teletrabalho é um fenômeno típico da
globalização da economia, se caracterizando
pela mais moderna forma de trabalho, uma
vez que todas as tarefas podem ser exercidas
em qualquer local (desde que fora do ambiente físico da empresa), pelo uso de meios
telemáticos.
Dessa forma, percebe-se que a inovação trazida a partir da introdução da Lei n. 12.551/11,
que instituiu o teletrabalho na legislação brasileira, foi capaz de flexibilizar diversos pontos
da relação de trabalho clássica, melhorando o
desempenho das empresas, além de permitir
o trabalho em níveis transregional, transnacional e transcontinental.
O presente estudo visa apresentar, além
dos aspectos introdutórios, a sua classificação,
regulação e proteção no nosso ordenamento
jurídico, observando-se os preceitos contidos
na nossa Constituição e na legislação infraconstitucional, que assegure um mínimo de
proteção ao teletrabalhador, e à existência
de um meio ambiente laboral equilibrado e
saudável, para a realização do trabalho digno.
Finalmente, aponta os novos desafios que
se apresentam na seara trabalhista, ante as
(*) Aluno da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba, Pós-Graduação Lato Sensu em Direito
Material e Processual do Trabalho.
(**) Trabalho apresentado à disciplina de Direito Individual do Trabalho I, como requisito à obtenção de
nota final da referida disciplina, em 2012.
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dificuldades expostas de conciliar a realidade
prática do teletrabalho com o efetivo dever
jurídico de proteção ao tema, apresentando
alguns dilemas.
A análise do tema proposto se desenvolveu,
predominantemente, com base em pesquisas
bibliográficas tradicionais, utilizando-se,
paralelamente, das fontes formais de direito,
tais como as principais legislações atinentes
à matéria.

2. Teletrabalho — realidade
contemporânea
2.1. Conceito de teletrabalho
Atualmente, conceituar “teletrabalho” é
uma tarefa difícil, pois as suas definições são
diversas e encontram-se constantemente em
evolução.
Todavia, com a introdução da Lei n. 12.551/11,
alguns pontos controvertidos em relação às
características intrínsecas desse novo instituto
foram devidamente esclarecidos.
Partindo de uma análise sucinta, teletrabalho significa “trabalho a distância”. Dessa
forma, considera-se Teletrabalho as tarefas
executadas a distância, mediante o uso de
qualquer um dos meios telemáticos (internet,
linhas telefônicas, correio eletrônico, videoconferência entre outros meios) e em local
diverso do estabelecimento da empresa.
Nesse diapasão, também é importante observar a periodicidade bem como a quantidade
de horas despendidas na atividade laboral fora
da sede da empresa, especialmente para que
não haja a confusão entra “teletrabalho” com
“trabalho em domicílio”.
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Nesse sentido, Alice Monteiro de Barros
(2006)(1) ensina que:
[...] o teletrabalho distingue-se do trabalho
tradicional não só por implicar, em geral, a
realização de tarefas mais complexas do que as
manuais, mas também porque abrange setores diversos como: tratamento, transmissão
e acumulação de informação; atividade
de investigação; secretariado; consultoria,
assistência técnica e auditoria; gestão de
recursos, venda e operações mercantis em
geral. Desenho, jornalismo, digitação, redação, edição, contabilidade, tradução, além
de utilização de novas tecnologias, como
informática e telecomunicações, geralmente
afetas ao setor terciário.
A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) define Teletrabalho como sendo “o trabalho efetuado distante dos escritórios centrais
ou das oficinas de produção, porém os trabalhadores mantêm-se conectados com alguns de
seus colegas por meio das novas tecnologias”.
Para SILVA (2012)(2), o teletrabalho pode ser
conceituado como:
Uma modalidade especial de prestação de
serviços subordinados no qual o empregado
o executa a distância do empregador, com
contato por meio eletrônico ou telemático; ou seja, o trabalho é prestado fora do
estabelecimento ou do âmbito do controle
físico do empregador, mas não pessoal
como se verá. A origem etimológica da
palavra tele(distância) indica a realidade do
trabalho prestado nesta condição específica.
Para ESTRADA (2007)(3):
O teletrabalho poderá ser entendido como
um modo flexível de trabalho, cobrindo
várias formas de atividade, em que os trabalhadores podem desempenhar as suas
funções remotamente a partir de caso ou
(1) BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho.
2. São Paulo: LTr, 2006. p. 304.
(2) SILVA, Paulo Antônio Maia e. Breves anotações sobre
o teletrabalho no direito do trabalho brasileiro, p. 3.
(3) ESTRADA. Manuel Martín Pino. Do teletrabalho ao
trabalho em rede.
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de um local de trabalho (telecentro), numa
determinada percentagem dos seus horários
de trabalho.
Partindo dessa premissa, pode-se dizer que
teletrabalho é uma forma flexível de organização de trabalho e, para a sua caracterização, é
irrelevante o fato de o trabalhador estar realizando o trabalho na sua casa, escritório, ou
em qualquer outro lugar que não seja a sede
da empresa.
Nesse caso, o importante é preencher os
pressupostos caracterizadores da relação de
emprego, aliado ao fato de o trabalhador fazer
o uso dos meios telemáticos para a concretização de seu trabalho, mesmo que a ordem de
execução dos serviços seja emanada de forma
remota, não havendo a necessidade para tanto
da presença física do empregador.
Nesse contexto, podemos dizer que o computador e a internet exercem uma importante
função quando se fala de teletrabalho, haja
vista muitos profissionais usarem esses tipos
de ferramentas como meio de trabalho e os
tomadores de serviços, como instrumento de
supervisão e controle quando da realização das
tarefas por eles determinadas.
Sendo assim, presentes os requisitos do
art. 3o da CLT que caracterizam o empregado,
quais sejam a pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e onerosidade, mesmo que o trabalhador esteja trabalhando a distância, o mesmo
será considerado empregado.
Nesse sentido, BRAMANTE(4) faz uma
reflexão à luz do art. 3o da CLT, esboçando a
seguinte ideia:
Considera-se teletrabalhador subordinado
toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob
a dependência deste e mediante salário,
em local descentrado e ou externalizado e,
mediante a utilização dos instrumentos da
telemática.
(4) BRAMANTE, Ivani Contini. Teletrabalho — teledireção, telesubordinação e teledisposição. Revista LTr,
76-04/391, vol. 76, n. 04, p. 402.
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Dessa forma, para a caracterização do teletrabalho, é necessário que os elementos configuradores desse tipo de relação de trabalho
estejam presentes, ou seja, que o trabalho se
realize a distância, fora das dependências da
empresa, utilizando-se dos meios telemáticos
(computador, internet) para a concretização de
suas tarefas, com a devida supervisão de seu
superior, por meio das ferramentas de controle
disponíveis a essa modalidade.

2.2. Regulamentação do teletrabalho
no Brasil
A partir da evolução das tecnologias da
informação, bem como com a modernização
das ferramentas da comunicação, o universo
do trabalho sofreu significativas influências.
Com efeito, diante das mutações ocorridas no ambiente de trabalho moderno com
a inserção de tecnologia de ponta, surgiu a
necessidade de modificar as leis juslaborais
com o fito de adequá-las à nova realidade
nas relações de trabalho, buscar meios de
regular a situação de muitos trabalhadores
que prestavam serviços fora dos centros de
trabalhos tradicionais das empresas, mediante
uso de meios telemáticos, mas sem deixar
de se enquadrar nos paradigmas típicos da
relação de emprego.
A regulamentação no Brasil se deu a partir da promulgação da Lei n. 12.551/11, que
modificou o art. 6o da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), ao introduzir o parágrafo
único, passando a conter a seguinte redação:
Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado
a distância, desde que estejam caracterizados os
pressupostos da relação de emprego.
Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se
equiparam, para fins de subordinação jurídica,
aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.(grifou-se)

Resta claro que a referida lei equiparou os
meios telemáticos e informatizados aos meios
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pessoais e direitos de comando e supervisão do
trabalho, preconizados na Consolidação das
Leis Trabalhistas.
Nesse sentido, BRAMANTE(5) reforçou que:
(...) não há distinção entre o trabalho
presencial, realizado no estabelecimento
do empregador, e o trabalhado a distância,
executado no domicílio do empregado ou
em outro lugar fora do estabelecimento da
empresa; que as novas tecnologias alteram
a morfologia do poder direito patronal e
renovam e ampliam os indícios e traços
da subordinação jurídica. Assim, surgem
os novos paradigmas na relação de emprego: a teledireção, a telessubordinação e a
teledisposição; a presencialidade pode ser
flexibilizada e que o poder direito patronal
pode ser exercido pelos meios telemáticos
(telecomunicação e informática).
De fato, houve uma grande evolução no que
diz respeito à subordinação, no sentido de que,
a partir da introdução da Lei n. 12.551/11, o
poder de comando e supervisão do empregador,
nos casos de teletrabalho, não é necessário o
contato direto entre o empregador e o empregado.
Quanto à competência, no Brasil, existe
o § 2o do art. 651 da CLT, que se estende
aos dissídios ocorridos em agência ou filial
no estrangeiro, desde que o empregado seja
brasileiro e não haja convenção internacional
dispondo em contrário.
O § 3o do artigo supra, nos mostra que,
em se tratando de empregador que promova
realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado
apresentar reclamação no foro da celebração
do contrato ou no da prestação dos respectivos
serviços.
Em se tratando de conflitos de leis trabalhistas no espaço, observa-se o Enunciado n.
207, do TST, que aplica o princípio da lex loci
executionis, qual seja, que a relação jurídica
(5) Op. cit., p. 395.
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trabalhista é regida pelas leis vigentes no país
da prestação de serviços e não por aquelas do
local da contratação.
Deve-se observar, ainda, que as regras quanto
à competência em razão do lugar são disciplinadas pelo artigo e enunciado citados supra e não
pelo art. 9o da LICC, que dispõe: “Para qualificar
e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país
em que se constituírem”, tampouco pelo art.
12 da mesma, que preconiza: “É competente a
autoridade judiciária brasileira, quando for o
réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser
cumprida a obrigação.” Isto é, pelo fato de que
não existe omissão referente a esse assunto da
CLT, tendo em conta o art. 769 da mesma nos
diz que: “Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito
processual do trabalho, exceto naquilo em que
for incompatível com as normas deste Título.”
Relativamente ao controle de jornada, para
muitos empregadores, visto como um dos aspectos mais preocupantes quando se fala em
teletrabalho, vez que com a evolução tecnológica os empregados enviam e recebem e-mails
a todo instante, bem assim, têm acesso quase
irrestrito às redes corporativas da empresas,
podem evidenciar, assim, uma sobrejornada.
No entanto, com o avanço da própria
tecnologia, os empregadores se apossaram
de amplas ferramentas capazes de controlar a
jornada de trabalho dos empregados, pelo uso
de sistemas que travam os e-mails corporativos
da empresa, barrando, dessa forma, o envio ou
recebimento de mensagens fora do horário
comercial, ou o acesso à rede corporativa, não
havendo, desse modo, como o teletrabalhador
alegar sobrejornada, o que, de alguma maneira,
gera certa segurança para o empregador.
Ressalta-se que esse novo panorama empresarial permite que o trabalhador possa
laborar fora das dependências da empresa,
porém, diretamente interligado ao seu superior
hierárquico pelo uso da internet, o que se pode
chamar de poder diretivo virtual.
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Caso o empregador designe tarefas suplementares fora da jornada de trabalho do
teletrabalhador, pelos meios telemáticos, este
terá direito ao recebimento de horas extraordinárias, uma vez que há indícios de que o
trabalhador está à disposição do empregador
e, conforme previsão do art. 4o da CLT, “considera-se como de serviço efetivo o período
em que o empregado esteja à disposição do
empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente
consignada”.
Dessa forma, resta claro que o teletrabalhador
está sujeito às mesmas regras de trabalho do
trabalhador comum, estando ele submetido às
regras de duração de trabalho estabelecidas na
Consolidação das Leis Trabalhistas, inclusive
tendo direito ao recebimento de adicional noturno, caso trabalhe no horário estabelecido no
art. 73, § 2o, da CLT, intervalos interjornada e
intrajornada, além de outros direitos alusivos
à duração do trabalho, não podendo haver
distinção entre um trabalhador que labore nas
edificações da empresa e do teletrabalhador que
preste os mesmos serviços em outro lugar que não
na sede da empresa.
Outro ponto que se destaca diz respeito ao
meio ambiente de trabalho em que será desenvolvido o teletrabalho.
Embora o art. 7o, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988 assegure a todos os
trabalhadores — urbanos e rurais — o direito
à “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e segurança”,
verifica-se que tutelar direitos que visem garantia a saúde e segurança do trabalhador, como
forma de proporcionar-lhe um ambiente de
trabalho equilibrado e sadio, totalmente desprovido de agentes nocivos e insalubres, nem
sempre se constitui tarefa fácil, tendo em vista
as recorrentes inovações das atividades produtivas e das diversas modalidades de trabalho
presentes na realidade brasileira.
Produzir um ambiente totalmente isento de
riscos é um desejo utópico, o que não invalida
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a busca de medidas voltadas para a eliminação
dos riscos na origem.
Nesse diapasão, denota-se que a Carta Magna
em vigor, refletindo as preocupações com a
qualidade de vida da pessoa humana trabalhadora, positivou uma série de normas destinadas
a regular e proteger a saúde e a segurança no
meio ambiente laboral.
De acordo com o disposto no art. 1o, incisos
III e IV(6), da referida Norma, a valorização
social do trabalho, juntamente com a dignidade
da pessoa humana, são dois dos principais
fundamentos da República Federativa do Brasil
a serem enfatizados neste estudo, tendo em
vista que, diante da inobservância dos preceitos
destinados ao cumprimento do direito a um
meio ambiente laboral saudável, dificilmente
se alcançará a existência em uma vida digna.
Além destas garantias fundamentais constitucionais, importante registrar a existência
de um vasto arcabouço infraconstitucional
destinado a proteger o ambiente de trabalho.
Com efeito, verifica-se que a Consolidação das
Leis do Trabalho, Título II, Capítulo V, mais
especificamente nos seus arts. 154 a 201(7),
apresenta uma série de dispositivos protetivos
extremamente relevantes destinados à prevenção de possíveis infortúnios laborais, bem
como estabelece penalidades em face do seu
descumprimento, in verbis:
Art. 154. A observância, em todos os locais de
trabalho, do disposto neste Capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras
disposições que, com relação à matéria, sejam
incluídas em código de obras ou regulamentos
sanitários dos Estados ou Municípios em que
se situem os respectivos estabelecimentos, bem
(6) Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos: [...] III – a dignidade
da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa [...].
(7) BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho: Decreto-lei
n. 5.452, de 1o de maio de 1943. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/del5452.htm>
Acesso em: 17 jul. 2012.
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como daquelas oriundas de convenções coletivas
de trabalho.
Art. 201. As infrações ao disposto nesse Capítulo
relativas à medicina do trabalho serão punidas
com multa de 30 a 300 vezes o valor de referência
previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n.
6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes
à segurança do trabalho com multa de 50 a 500
vezes o mesmo valor.
Parágrafo único. Em caso de reincidência, embargo de artifício ou simulação com objetivo
de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu
valor máximo.

Nesse compasso, nota-se que a proteção
assim exposta pela Consolidação das Leis do
Trabalho visa assegurar e resguardar o exercício do trabalho em plenas condições de saúde
e segurança, de forma a garantir o bom rendimento diário da prestação laboral, bem como
a qualidade de vida do trabalhador.
Não se pode deixar de citar a regulamentação do teletrabalho na esfera internacional. A
Organização Internacional do Trabalho, criada
pelo Tratado de Versalhes, em 1919, apresenta,
atualmente, uma série de convenções acerca do
assunto, tendo como objetivo maior garantir
a uniformização e desenvolvimento das relações de trabalho, no âmbito internacional do
Direito do Trabalho em todos os países, de
modo a propiciar uma evolução harmônica das
normas de proteção ao trabalhador e alcançar
a universalização da justiça social.
Nesse sentido, no que diz respeito à matéria
de saúde e segurança dos trabalhadores no
meio ambiente laboral, apontamos a presença
de três importantes convenções ratificadas pelo
Brasil e, portanto, incorporadas no ordenamento jurídico pátrio, a saber(8):
Convenção n. 148 – que tem como área de
atuação as atividades florestais e de agricultura,
incluindo a criação de animais e o processamento primário de produtos agrários e animais,
assim como o uso e manutenção de máquinas,
(8) Disponível em: <www.mte.gov.br/seg_sau/pub_cne_
convencoes_oit.pdf > Acesso em: 18 jul. 2012.
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equipamentos, ferramentas e instalações e
qualquer processo, operação, armazenamento
ou transporte realizado em instalações agrícolas
e diretamente relacionados à produção agrária;
Convenção n. 155 – que visa o dever dos estados-membros de formular e pôr em prática uma política nacional coerente em matéria de segurança
e saúde dos trabalhadores e meio ambiente de
trabalho, para prevenção de acidentes e danos
à saúde consequentes ao trabalho, que guardem
relação com a atividade laboram ou sobrevenham durante o trabalho, reduzindo ao mínimo
as causas dos riscos existentes no meio ambiente
de trabalho, em síntese;
Convenção n. 161 – que visa o dever dos estados-membros de formular e aplicar política nacional
coerente que estabeleça progressivamente serviços
de saúde no trabalho para todos os trabalhadores,
incluindo os do setor público e membros das
cooperativas de produção; com a obrigação
dos empregadores de prestar informações aos
trabalhadores acerca de possíveis alterações ou
risco à saúde na execução do trabalho, bem assim
que sejam comunicadas as ausências ao trabalho
por motivos de saúde.
Convenção n. 177 – criada em 1996, visando
regulamentar o trabalho a domicílio, definindo
os cuidados que os empregados e empregadores
deveriam ter para evitar problemas de segurança
e saúde, todavia não foi ratificada pelo Brasil.

Importa ressaltar que, além das convenções
apontadas, identificam-se, também, inúmeras
outras convenções editadas pela OIT e ratificadas pelo Brasil destinadas a proteger e
a regular o meio ambiente do trabalho em
determinados setores de atividades, como é
o caso, por exemplo, do Trabalho Portuário
(Convenção n. 137).
Afora os ditames legislativos ordinários
citados que visam a proteção ao trabalhador,
destaca-se ainda uma carga principiológica
constitucional para enfrentamento dessa realidade de inovações tecnológicas, particularmente, o teletrabalho que, expressamente, nos
remetem a essa diretriz, como se pode inferir
do termo constitucional “automação”, conforme arts. 5o e 7o da nossa Carta Constitucional
e, art. 8o da CLT:
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CF:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
§ 2o Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou
dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:
XXVII – proteção em face da automação, na
forma da lei; (...)
CLT:
Art. 8o As autoridades administrativa e a Justiça
do Trabalho na falta de disposições legais ou
contratuais decidirão, conforme o caso, pela
jurisprudência, por analogia, por equidade e
outros princípios e normas gerais do direito,
principalmente do direito do trabalho, e, ainda,
de acordo com os usos e costumes, o direito
comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça
sobre o interesse público.

Podemos dizer que aqui, no Brasil, embora
tardiamente, foi dada a largada legislativa para
a regulamentação do teletrabalho (tele-emprego),
buscando-se, com a Lei n. 12.551/11, alhures
mencionada, trazer os teletrabalhadores subordinados para o âmbito da velha CLT.
Entretanto, a garantia de regramento celetista não enfrenta adequadamente essa nova
realidade, posto que as mudanças estruturais
da relação de trabalho, o teletrabalho (tele-emprego), já mencionadas, com as mudanças
drásticas nas essências espaço-temporais, cria-se
novas necessidades, novas valorações. São fatos
novos. Novos direitos a proteger. São os fatos e
valores necessitando de normas, confirmando-se, mais uma vez, a tridimensionalidade do
Direito, como doutrina MIGUEL REALE(9).
(9) REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002.
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Que direitos novos são esses que surgem?
Que proteção requerem? Que dificuldades
apresentam?
Os questionamentos são muitos. As respostas
virão da doutrina, da jurisprudência, do legislador, bem como dos operadores do direito,
ao se debruçarem sobre os problemas que se
apresentarão durante o avanço do teletrabalho
(tele-emprego). Citemos alguns que começam
a se apresentar:
I) DIREITO AO TRABALHO FTF — FACE TO
FACE — que é o convívio no mesmo espaço de
trabalho, isto é, valorização da interação social
do trabalhador com seus pares, não sendo suficiente a interação on-line; cuida-se da sua higidez
mental, em consonância com o direito ao meio
ambiente laboral saudável (Art. 7o, inc. XXII,
CF. Art. 170, caput, CF. Arts. 189 a 197 da CLT);
II) O DIREITO À DESCONEXÃO – é o contato
com os meios virtuais, diuturnamente ensejador
dessa categoria de direito. Em verdade, trata-se
do direito ao repouso e ao afastamento do ambiente laboral para recuperação de suas energias
e higienização mental;
III) O DIREITO À VIDA PRIVADA – ou à
intimidade, nas novas modalidades de relações
de trabalho criadas pela era da informação,
diferentemente da revolução industrial, os
bens a proteger mudam. Numa época em que a
dignidade humana do trabalhador é consagrado
constitucionalmente, todos se obrigam à sua
conservação;
IV) QUAL O PAPEL DOS ENTES DE DEFESA
COLETIVA DOS TELETRABALHADORES:
SINDICATOS, MTE, MPT e CIPA – tais órgãos
de proteção enfrentarão dificuldades devidos
às incertezas concernentes ao tratamento dado
a essa nova forma de trabalho. Por exemplo, a
dificuldade à proteção ao meio ambiente laboral,
acima considerado, ao indagarmos como será a
atuação das CIPAs e DRTs quando o ambiente
laboral do teletrabalhador (tele-empregado)
for a sua residência, isto ante a possibilidade
do conflito gerado entre a inviolabilidade do
domicílio da pessoa e a necessidade de se cumprir as normas de higiene, segurança e saúde
do trabalhador.
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3. Conclusões
Percebeu-se que o instituto do teletrabalho
permanece cada vez mais implantado e explorado pelas empresas no nosso País, que buscam
nesta nova modalidade uma alternativa para a
prestação laboral a partir de qualquer ponto
geográfico do mundo, diante da falta de uma
regulamentação específica no sistema jurídico
trabalhista brasileiro, que venha estabelecer
parâmetros mínimos necessários para a resolução de possíveis controvérsias futuras,
beneficiando, desta forma, não apenas os teletrabalhadores e as entidades empreendedoras,
como também a sociedade, que experimenta,
igualmente, as inúmeras consequências positivas/negativas advindas de sua prática.
Ademais, o teletrabalho é um tema em constante expansão, assim como se expande a tecnologia e os meios telemáticos, constatando-se
que o meio ambiente do trabalho nas relações
de teletrabalho deve oferecer, assim como em
qualquer relações laborais, condições mínimas
necessárias para o adequado desenvolvimento
da atividade contratada, ou seja, que estejam
em consonância com as normas de saúde,
higiene e segurança e, ainda, que seja capaz
de proporcionar ao teletrabalhador, enquanto pessoa portadora de direitos e deveres, a
existência em uma vida digna em todos os
seus aspectos.
Posteriormente, inexistindo legislação no
país que vise regular e dar outras providências à qualidade, saúde e segurança no meio
ambiente laboral nas relações de teletrabalho,
entendeu-se doutrinariamente a possibilidade
de se estender e aplicar ao teletrabalhador
determinados diplomas legais que vigoram
no âmbito normativo brasileiro, bem como
as diferentes convenções relacionadas ao tema
proposto.
De toda sorte, a adoção de medidas preventivas, como a fiscalização, se apresenta
como a melhor saída para evitar ou reduzir
a ocorrência de eventuais danos que possam
vir a prejudicar a integridade física e psíquica
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do teletrabalhador. No mesmo sentido, está
evidente que a proteção à saúde e segurança
do teletrabalhador não dependem exclusivamente do empregador, cabendo, também, ao
primeiro, zelar e contribuir para a qualidade
e manutenção do hábitat laboral.
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A distribuição dinâmica do ônus da
prova e sua aplicabilidade prática
no processo do trabalho à luz do
que consta do projeto do Novo CPC
George Falcão Coelho Paiva(*)

1. Introdução
Com o desafio de resgatar a crença no
Judiciário e tornar realidade a promessa constitucional de uma justiça pronta, célere, ainda
mais instrumental e mais rente às necessidades
sociais, o novo Código de Processo Civil vem
sendo pensado por juristas de renome nacional
e sendo trabalhado para entrar em vigor no
ano de 2014, possivelmente.
Como a parte processual da CLT é insuficiente e lacunosa, esse novo processo civil
ainda pendente de confirmação e vigência,
considerando a leitura do art. 769 da CLT(1),
alterará sobremaneira o processo trabalhista.
Não custa lembrar, todavia, que algumas das
novas regras previstas no anteprojeto original do novo Codex Processual Civil foram
inspiradas em normas aplicadas no processo
laboral. A título de exemplo, podemos elencar a diminuição do número de recursos; a
previsão, como regra, de comparecimento de
testemunhas para depor independentemente
de intimação; a unificação dos prazos recursais, à exceção dos embargos declaratórios, e
o desaparecimento da figura do agravo retido, o
que denota a irrecorribilidade imediata em
(*) Especialista em Direito Processual Civil pelo Unipê.
Juiz Federal do Trabalho da 21a Região.
(1) Art. 769. Nos casos omissos, o direito processual
comum será fonte subsidiária do direito processual do
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível
com as normas deste Título.
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relação às decisões proferidas antes da sentença, ficando essa possibilidade de discussão
postergada para quando da interposição do
recurso de apelação (no processo do trabalho,
vale registrar, as decisões interlocutórias são
irrecorríveis, somente podendo ser discutidas
quando da interposição do recurso ordinário).
O presente ensaio possui, todavia, objeto
mais específico. Com efeito, uma das questões
que mereceram atenção por parte dos elaboradores da nova ordem jurídico-processual civil
está relacionada ao ônus da prova e à busca,
por meio dos novos paradigmas propostos, por
uma verdade ainda mais próxima possível da
real. Por via oblíqua, tais paradigmas também
proporcionarão alterações substanciais nas
regras aplicadas no processo do trabalho no
que diz respeito ao referido tema, não restando dúvidas de que a rotina das audiências
e decisões prolatadas no âmbito judicial do
trabalho poderá se alterar ainda mais, caso o
projeto original do novo CPC prevaleça. E é
justamente sobre esse tema e suas nuanças que
nos debruçaremos aqui.

2. Dos objetivos que orientaram a
elaboração de um novo Código de
Processo Civil
De acordo com o consta da exposição
de motivos do anteprojeto do novo Código de
Processo Civil, cinco objetivos orientaram,
de forma precípua, a sua elaboração, quais sejam:
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1) estabelecer expressa e implicitamente
verdadeira sintonia fina com a Constituição
Federal; 2) criar condições para que o juiz
possa proferir decisão de forma mais rente
à realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e reduzindo
a complexidade de subsistemas, como, por
exemplo, o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo
considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez
este último objetivo parcialmente alcançado
pela realização daqueles mencionados antes,
imprimir maior grau de organicidade ao
sistema, dando-lhe, assim, mais coesão.(2)
Destes, ao menos o de número 2 (“criar condições para que o juiz possa proferir decisão de
forma mais rente à realidade fática subjacente
à causa”) tem ligação direta com a mudança
empreendida na questão do ônus da prova.

Por fim, incumbe conceituar, ainda de
forma meramente preliminar e igualmente
sucinta, os sentidos subjetivo e objetivo do
ônus da prova. Senão vejamos:

3. Relembrando algumas informações
preliminares acerca da prova
Com fins apenas didáticos, se faz necessário,
mesmo que de forma breve, trazer aqui alguns
conceitos importantes e prejudiciais ao estudo
e entendimento das questões relacionadas ao
ônus da prova e suas nuanças.
Juridicamente falando, o vocábulo “prova”
pode ser enquadrado como ato de provar
(àquele que alega um fato cabe fazer sua prova);
meio de prova (prova testemunhal, pericial,
documental, confissão etc.); e resultado dos
atos ou meios de prova produzidos (efetivamente fazer prova dos fatos alegados)(3).
Prova, segundo ensinamentos de Carlos
Henrique Bezerra Leite, é, nos domínios do
direito processual civil, “o meio lícito para demonstrar a veracidade ou não de determinado

a) subjetivamente, ônus da prova é uma
regra dirigida às partes e que lhes dá acesso
à orientação em relação às suas respectivas
atividades e responsabilidades probatórias
no processo de formação da convicção
judicial. Sob este viés, o ônus da prova
deve ser tido como regra de instrução (de
procedimento; de atividade). Simplificando,
nas lições de Alexandre Freitas Câmara,
sob o aspecto subjetivo do ônus, busca-se
responder à seguinte pergunta: “quem deve
provar o quê?”(6);
b) objetivamente, ônus da prova é uma
regra dirigida ao julgador da causa —
aplicável tão somente quando nos autos
não existirem provas suficientes ao seu
regular julgamento — e apta à orientação
deste, quando da prolação da sentença, em

(2) Exposição de Motivos do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.
senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.
pdf>.
(3) DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão
judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da
tutela. v. 2, 7. ed. Salvador: Juspodium, 2012. p. 43.

(4) LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito
processual do trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 2008.
p. 554.
(5) Há previsão correspondente no projeto do novo
CPC no art. 264, inalterada, inclusive, em relação ao
código atual.
(6) CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
p. 378.
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fato com a finalidade de convencer o juiz acerca
da sua existência ou inexistência”(4).
Constituem, por outro lado, objeto da prova
os fatos relevantes (que tenham relação ou
conexão com a ação ajuizada), controvertidos
(sobre os quais não pairem controvérsias) e
determinados (apresentados com características
suficientes à distinção de outros assemelhados).
E, na dicção do que consta do art. 334 do
CPC vigente, independem de prova os fatos
notórios; afirmados por uma das partes e
confessados pela outra; incontroversos; e em
cujo favor milita presunção legal de existência
ou veracidade(5).
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relação a quem deverá suportar os riscos
decorrentes do seu sucesso ou não na
atividade probatória. Já sob este prisma,
o ônus da prova é técnica de julgamento,
sendo certo ainda que, aqui, a pergunta a
ser respondida é: quem deve, quando do
julgamento, arcar com as consequências da
falta ou insuficiência de provas produzidas
no decorrer da instrução?
A prevalência (ou não), todavia, de um ou
outro dos sentidos acima elencados para ônus
probatório será mais adiante analisada.

4. Da distribuição do ônus da prova
4.1. Da teoria estática para a teoria
dinâmica do ônus da prova no processo civil — Bases legais e
doutrinárias
4.1.1. Como funciona hoje?
Atualmente, nosso processo civil, em relação ao tema “ônus da prova”, é disciplinado
pelas regras constantes do art. 333 do CPC e
seus incisos I e II. Segundo eles: ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos de seus
direitos e ao réu a prova dos fatos impeditivos,
modificativos e extintivos dos direitos do autor(7). Essa é uma regra que já se faz presente
em nosso ordenamento desde o Código de
Processo de 1939, sendo mantida, embora com
outros termos tecnicamente mais adequados,
no código vigente. Consagra-se, pois, o que
a doutrina chama de distribuição estática do
ônus da prova, em que o ônus da prova é distribuído previa e abstratamente, sem observância
às peculiaridades do caso concreto.
(7) Fatos constitutivos são aqueles que fazem nascer o
direito afirmado pelo autor em juízo (noutros dizeres,
são fatos que, enquadrados na lei, constituem as relações jurídicas de que o autor assevera ser titular);
fatos impeditivos, por outro lado, são aqueles que
obstam que os fatos constitutivos produzam efeitos
e, por via de consequência, a existência do pretenso direito; fatos modificativos são aqueles que, a despeito
de reconhecer a existência da relação jurídica discutida em juízo, buscam alterá-la; e fatos extintivos são
aqueles que retiram a eficácia do fato constitutivo,
pondo fim à relação jurídica deduzida no processo.
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Simplificando: se o réu, ao se defender, nega
o fato alegado pelo autor, pondo em prática o
que a doutrina chama de defesa direta, se
exime do qualquer encargo probatório; se este
mesmo réu, entretanto, realiza defesa indireta,
suscitando fatos novos de natureza impeditiva,
modificativa ou extintiva, passa a atrair para si
o ônus probatório.
A professora Suzana Santi Cremasco posiciona a previsão de ser possível às partes — por
meio de convenção firmada antes ou no curso
do processo — distribuir o ônus da prova de
forma diversa da prevista em lei (parágrafo
único do art. 333 do CPC), como um indicativo de que, pelo sistema processual vigente, o
encargo probatório não se mostra totalmente
imutável e inflexível(8).
E, apesar da vigente legislação processual civil
não conter regra expressa adotando a teoria
da distribuição dinâmica do ônus da prova, a
doutrina e a jurisprudência já vêm — embora
timidamente, se considerarmos a totalidade de
decisões proferidas na comunidade jurídica —
acolhendo-a e aplicando-a. E o fazem por uma
interpretação sistemática de nossa legislação
processual.
No entanto, o que significa essa distribuição
dinâmica do ônus da prova (também chamado
de aptidão para a prova)? Significa a atração
do ônus da prova àquela parte que detém
melhores condições de produzi-la, sopesadas
as peculiaridades do caso concreto(9). Como
(8) CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do
ônus da prova. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009. p. 63.
(9) A professora Suzana Santi Cremasco, nas páginas
69 e 71 da obra indicada na nota de rodapé anterior,
destaca o nascedouro da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova como sendo na Alemanha,
pelo BGB, quando, já no início do século passado,
passou a utilizar expressamente a nomenclatura
beweisumkehr que, por sua vez, significa trânsito cambiante (ou em sentido contrário) da prova.
Igualmente, registra que a sistematização dessa teoria
ocorreu no final do século XX, na Argentina, e acrescenta haver notícias da aplicação da dinamização do
ônus probante no ordenamento espanhol há considerável tempo. Cita também alguns exemplos práticos de aplicação dessa teoria. Senão vejamos: em
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bem simplificam Fred Diddier Júnior, Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira, “prova quem
pode”. Para eles, ainda: “Esse posicionamento
justifica-se nos princípios da adaptabilidade
do procedimento às peculiaridades do caso
concreto, da cooperação e da igualdade.”(10)
Eis, ainda, alguns outros entendimentos
e argumentos defendidos pela doutrina e
jurisprudência — que guardam, inclusive,
semelhanças entre si — a fim de embasar a
aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova:
a) a distribuição do ônus da prova é uma
questão diretamente vinculada ao exercício
dos direitos fundamentais e à Constituição,
sequer necessitando de integração legislativa
para ser flexibilizada(11);
1957, na Argentina, o Tribunal impôs a um funcionário
público a prova da ilegitimidade de seu enriquecimento, “por entender que ele estaria em melhores condições que o Estado de produzir a prova respectiva”;
em 1997, também na Argentina, em um caso envolvendo responsabilidade civil por erro médico, “impôs o ônus da prova quanto à adequação e correção dos procedimentos utilizados durante a cirurgia
ao cirurgião e ao hospital no qual ela se realizou, por
entender que teriam melhores condições de produzir a prova quanto a este aspecto”. Assevera, todavia,
que, a despeito da ampla aceitabilidade de aplicação
da teoria de las cargas probatórias dinámicas, não há
previsão expressa sobre a teoria no Código Argentino de Procedimiento Civil y Comercial para la Nación. A mesma professora, citando o jurista argentino
Jorge W. Peyrano e traduzindo seus ensinamentos,
bem coloca, ainda: “A chamada doutrina das cargas
probatórias dinâmicas pode e deve ser utilizada pelos
órgãos jurisdicionais em determinadas situações,
nas quais não funcionem adequada e valiosamente as previsões legais que, como norma, repartem
os esforços probatórios. A mesma importa em um
deslocamento do onus probandi, segundo forem
as circunstâncias do caso, em cujo mérito aquele
pode recair, verbi gratia, na cabeça de quem está em
melhores condições técnicas, profissionais ou fáticas
para prodizi-las, para além de seu posicionamento
como autor ou réu, ou tratar-se de fatos constitutivos,
impeditivos, modificativos ou extintivos.”
(10) DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria da prova,
direito probatório, teoria do precedente, decisão
judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da
tutela. v. 2, 7. ed. Salvador: Juspodium, 2012. p. 96.
(11) É uma das ideais defendidas pelo Promotor de Justiça Robson Renault Godinho em artigo intitulado A
distribuição do ônus da prova na perspectiva dos
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b) há de existir um equilíbrio substancial
entre as partes (decorrência do princípio da
igualdade, insculpido no art. 5o, caput, da
CF19/88), devendo estas atuar em paridade
de armas, o que somente se mostra possível
com a adoção da já referida teoria dinâmica;
c) a adoção da teoria dinâmica do ônus da
prova proporciona um processo com resultados mais justos e equânimes e materializa,
de forma mais eficaz, os princípios do
devido processo legal e do acesso à justiça;
d) a distribuição dinâmica do ônus probatório é também decorrência dos princípios
da lealdade, boa-fé e veracidade, pois as
partes não podem deixar de se valer de alegações de fato e de prova esclarecedores, de
forma proposital e artificiosa, com o objetivo
deliberado de prejudicar seus oponentes;
e) as partes têm o dever de, em matéria de
prova, colaborar com o juiz na busca por
uma verdade o mais próxima possível da
real, consolidando, assim, o que a doutrina
chama de “visão solidarista do ônus da
prova” em superação aos paradigmas individualistas e patrimonialistas(12).

4.1.2. Como será?
A previsão expressa na legislação vindoura
representa todo o esforço integrativo e interpretativo acima delineado.
Nesse sentido, o projeto do novo Código
Processual Civil, logo em seu art. 7o, prevê:
É assegurada às partes paridade de tratamento
em relação ao exercício de direitos e faculdades
processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos
deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório. (grifamos)
direitos fundamentais. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/26760/
distribuicao_onus_prova_perspectiva.
pdf?sequence=1> Acesso em: 5 nov. 2012.
(12) DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: Teoria da prova,
direito probatório, teoria do precedente, decisão
judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da
tutela. v. 2, 7. ed. Salvador: Juspodium, 2012. p. 99.
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O comando acima transcrito já evidencia,
dentre outras situações jurídicas, a vontade
legislativa de priorizar, às partes, um tratamento igualitário no que concerne aos seus
ônus dentro do processo, inclusive os ônus
probatórios. E para que essa igualdade se
mostre possível é imprescindível a utilização
de normas mais flexíveis em relação aos ônus
probatórios, tratando-se os iguais de forma
desigual na medida de suas desigualdades e,
por consequência, atribuindo, em cada caso
concreto, o ônus probatório a quem detém
melhores condições de suportá-lo.
Já nos arts. 357 e 358 encontramos as seguintes
disposições(13):
Art. 357. O ônus da prova, ressalvados os poderes
do juiz, incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Art. 358. Considerando as circunstâncias da
causa e as peculiaridades do fato a ser provado,
o juiz poderá, em decisão fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso
o ônus da prova, impondo-o à parte que estiver
em melhores condições de produzi-la.
(13) O Senador Adelmir Santana, por meio da Emenda
n. 31, propôs, quando da discussão do projeto do
novo CPC no Senado, a supressão do comando
que prevê a aplicação da teoria das cargas probatórias dinâmicas por considerar que o dispositivo
respectivo utiliza expressões genéricas, criando
benefícios excessivos sob o pretexto de eliminar
desigualdades e transferindo ao magistrado um
poder que tem sido prudentemente reservado ao
legislador. Sustentou a violação dos princípios da
legalidade e da segurança jurídica, sendo que, na
sua ótica, o atual sistema de distribuição do ônus
da prova é mais consentâneo com as garantias do
contraditório e da ampla defesa. A emenda, todavia,
foi rejeitada ao argumento de que a proposta do
projeto coaduna-se com a vanguarda do processo
civil, sendo certo que as regras sobre a inversão do
ônus da prova, transferido à parte que se encontre
em melhores condições de produzi-la, de acordo
com as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, por meio de decisão
fundamentada e com respeito ao contraditório,
constituem um inegável avanço no direito processual brasileiro, e seria um retrocesso retirá-las do
projeto.
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§ 1o Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova
de modo diverso do disposto no art. 357, deverá
dar à parte oportunidade para o desempenho
adequado do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A inversão do ônus da prova, determinada
expressamente por decisão judicial, não implica
alteração das regras referentes aos encargos da
respectiva produção.

É de ver-se, portanto, que as regras tradicionais em relação ao ônus da prova, previstas
no art. 357 acima transcrito, ainda prevalecem
na ordem jurídico-processual e probatória,
sendo igualmente correto interpretar as regras
dispostas no art. 358 como excetivas, aplicáveis
a depender das circunstâncias da causa e das
peculiaridades do fato a ser provado. Haverá,
assim, uma verdadeira coexistência entre os
dois sistemas de aplicação do ônus probatório:
o estático e o dinâmico.
Por conseguinte, a regra geral será a aplicação
da concepção estática do ônus da prova, nos
moldes previstos no código processual hodierno,
e a exceção a aplicação da teoria dinâmica do
ônus da prova, sendo, todavia, imprescindível
para a utilização desta o preenchimento de
certos requisitos, quais sejam:
a) o caso concreto em que se aplicará a
concepção dinâmica do ônus da prova deve
ser peculiar, ou seja, deve conter especificidades que o distanciem e diferenciem das
situações habituais postas ao crivo judicial
(requisito da peculiaridade);
b) o juiz, a fim de observar o princípio do
contraditório, quando optar por aplicar
a teoria dinâmica, deverá fundamentar
sua decisão, o que possibilitará à parte
onerada com a decisão judicial conhecer
as razões que levaram o juiz à sua decisão
e, oportunamente (em sede recursal) e se
for de seu interesse, discuti-la (requisito da
fundamentação);
c) a decisão que aplica a teoria dinâmica e
seus fundamentos devem ocorrer durante a
instrução, a fim de que a parte sobre a qual
recairá o ônus probatório possa produzir
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suas provas (requisito do procedimento
prévio).
Sistematizando, vê-se, pois, que a nova
ordem jurídico-processual probatória, pela
vontade legislativa, passará a conviver com
as concepções objetiva e subjetiva do ônus da
prova. A regra, assim, será a aplicação da concepção objetiva (como regra de julgamento)
e a exceção a da concepção subjetiva (como
técnica de instrução ou procedimento).

5. Da plena aplicabilidade e
compatibilidade das novas regras
ao processo do trabalho
No tocante às provas, é entendimento majoritário o de que a aplicação pura do art. 818 da
CLT não satisfaz às necessidades das demandas
postas ao crivo do judiciário trabalhista, necessitando este da aplicação subsidiária das regras
previstas no CPC em relação à prova (hoje,
como já visto, constantes do art. 333, incisos I e
II, do CPC e, amanhã, as constantes dos arts. 357
e 358 do novo CPC)(14).
(14) No entanto, segundo a juíza do trabalho Daniela
Monteiro Santos, em artigo publicado na Revista
Eletrônica da Escola Judicial do TRT da 1a Região,
intitulado Distribuição e inversão do ônus da prova
no processo do trabalho: “há outra corrente doutrinária menos expressiva, apoiada por juristas de
renome, como Manoel Antonio Teixeira Filho, que
desautoriza a aplicação subsidiária das normas
processuais civis ao Processo Laboral, no tocante
às provas, por inexistir lacuna normativa (art. 769
da CLT) e ainda, por considerar haver colisão nas
regras expostas nos artigos 333 do CPC e 818 da
CLT. Explicamos: a negativa pelo réu de fato alegado pelo autor, diferentemente do direito processual
comum que imputaria o ônus probatório ao reclamante (art. 333, I do CPC), importa em atribuir
ao reclamado/réu o encargo de provar a “alegação
relevante” e “substitutiva” da afirmativa do autor,
vez que, determina o mencionado artigo celetista
que “A prova das alegações incumbe à parte que
as fizer”. Não se trata aqui de inversão do ônus da
prova, tampouco de oposição de fato impeditivo
ou extintivo do direito do autor e sim, de mera adoção
do dispositivo celetista supracitado. Tampouco há
falar em imputar ao réu o ônus de produção de
prova negativa, ao invés disso, caberia ao reclamado
demonstrar a observância dos limites legais no trato
com o trabalhador.”
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A CLT, todavia, possui regra que, embora
conste da sessão intitulada “Do procedimento
sumaríssimo”, autoriza o juiz a dirigir o
processo “com liberdade para determinar as
provas a serem produzidas, considerado o
ônus probatório de cada litigante, podendo
limitar ou excluir as que considerar excessivas,
impertinentes ou protelatórias, bem como
para apreciá-las e dar especial valor às regras de
experiência comum ou técnica” (art. 852-D da
CLT). Essa mesma regra, segundo pensamos,
não se limita, todavia, ao processo sumaríssimo,
devendo ser aplicada também nos processos
que correm sob os ritos sumário (causas de
até 2 salários mínimos) e ordinário (causas
superiores a 40 salários mínimos). E o motivo é
simples: os valores dados às causas não alteram,
por si sós, a complexidade destas e as eventuais
dificuldades encontradas por uma das partes
em relação à produção de provas. Há, ainda,
a previsão do art. 765 da CLT no sentido de
que “os Juízos e Tribunais do Trabalho terão
ampla liberdade na direção do processo e velarão
pelo andamento rápido das causas, podendo
determinar qualquer diligência necessária ao
esclarecimento delas”.
Tanto o art. 852-D quanto o 765 da CLT,
somados às novas regras procedimentais constantes do novo CPC em relação ao ônus da
prova (arts. 357 e 358 do NCPC), constituem
fontes legais a dar suporte à aplicação do princípio da aptidão para a prova (ou distribuição
dinâmica do ônus da prova) no processo do
trabalho.
Justifica-se ainda mais a aplicabilidade das
novas regras sobre ônus da prova no processo
do trabalho porque, como regra (que, obviamente, comporta exceções), é o empregador
quem dispõe de maior facilidade probatória,
já que detentor natural das provas a serem
apresentadas, mormente as documentais, o
que revela uma desigualdade substancial na
relação processual entre empregado e empregador, perfeita à aplicação da teoria dinâmica
do ônus da prova(15).
(15) Comungamos do entendimento de que o art. 6o,
VIII, do CDC não pode ser tido como base jurídica
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Perguntamo-nos, todavia: qual será o momento ideal para que o juiz, preenchidos os
requisitos legais, aplique o princípio da aptidão
para a prova?
Em consonância com as previsões constantes do novo CPC, que trata a regra da
distribuição dinâmica do ônus da prova como
técnica de instrução ou procedimental, e feitas
as devidas adequações procedimentais em relação ao processo do trabalho, entendemos que
o momento exato para que juiz indique quem
detém determinado ônus probatório é, considerando a inexistência de despacho saneador
no processo trabalhista, na audiência, mais
especificamente no seu início, após a colheita
da defesa e quando da fixação dos pontos controvertidos para a produção da prova oral(16).

6. Da aplicação prática da distribuição
dinâmica do ônus da prova na
jurisprudência trabalhista — alguns
exemplos elucidativos
Mesmo que ainda não exista previsão legal
expressa autorizando a aplicação do princípio
da aptidão para a prova, são inúmeras as decisões que fazem uso e menção a este princípio.
a fundamentar a aplicação do princípio da aptidão
para a prova no processo do trabalho, seja porque
o simples fato de constatar-se ser o trabalhador a
parte hipossuficiente da relação jurídica não legitima
a aplicação da inversão do ônus da prova se não
há verossimilhança em suas alegações; seja porque
nem sempre o trabalhador é a parte hipossuficiente
da relação travada (embora na esmagadora maioria
dos casos o seja); seja porque há casos em que
é justamente a parte hipossuficiente quem detém
melhores condições de produzir determinada prova.
(16) Segundo a aqui já citada professora Suzana Santi
Cremasco (p. 89 e 90 da obra indicada na nota de
rodapé de n. 8), considerando que o ônus da prova
tem por escopo também orientar e embasar a atividade das partes no curso da instrução e que sua
distribuição dinâmica constitui medida excetiva, a
intenção de repartição dos encargos deve ser claramente enunciada e expressamente definida antes
do início da fase probatória, no despacho saneador
e quando da fixação dos pontos controvertidos e
determinação das provas a serem produzidas, de
forma a possibilitar o seu conhecimento e, sobretudo, o seu cumprimento por parte dos litigantes.
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O avanço é, sem sombra de dúvidas, notório
e contemporiza com o processo de constitucionalização do processo.
Vejamos, pois, alguns exemplos práticos em
que se aplicou, por fundamentos variados, o
princípio da aptidão para a prova em processos
trabalhistas:
Exemplo 1:
Em sentença proferida pelo juiz do trabalho
Luciano Athayde Chaves (Processo n. 6550060.2011.5.21.0020), colega atuante no TRT do
Rio Grande do Norte, assim restou decidido:
É princípio elementar em Direito Processual do
Trabalho que o ônus da prova incumbe à parte
que fizer as alegações em Juízo, tanto assim que
a CLT, em dispositivo específico, agasalhou tal
norma, no art. 818. Por certo que se trata de uma
abordagem dinâmica, que pode receber cores
diferentes de acordo com as circunstâncias do
caso concreto. Disso se ocupa o denominado
princípio da aptidão da prova.

Na decisão acima indicada, nos parece bem
delineado que, na ótica de quem a proferiu, o
art. 818 da CLT é aberto e permite uma variabilidade interpretativa que se amolda à noção
dinâmica do ônus da prova, dispensando, até
mesmo, a utilização subsidiária dos dispositivos
constantes do CPC vigente.
Exemplo 2:
Já em decisão de minha lavra (Processo n.
00075-2011-025-03-00-1), prolatada quando
ainda atuava no TRT mineiro, tive a oportunidade de apreciar situação peculiar em que se
fez necessária a aplicação da teoria dinâmica
do ônus da prova, todavia, em desfavor do empregado, autor da ação e parte hipossuficiente
do processo. Sucintamente, passo a relatar o
interessante caso:
O autor da ação requereu rescisão indireta
de seu contrato de trabalho alegando que,
após o surgimento de determinada doença,
vinha sendo impedido de trabalhar, mesmo
estando apto para tanto, conforme atestara
o INSS.
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A ré, por sua vez, asseverou que em nenhum
momento o reclamante foi impedido de
assumir suas funções, nem pela empresa,
nem pelo serviço médico da empresa; que
um mês após a admissão, o reclamante passou
a apresentar vários atestados médicos e passou a faltar ao serviço em decorrência de uma
doença hemorroidária”; que diante dessa
situação resolveu encaminhar o reclamante
ao INSS (o que se mostrou incontroverso);
que, no entanto, o INSS negou o pedido de
auxílio-doença ao autor por este não possuir
o período de carência exigido pela lei; que os
relatórios elaborados pelos médicos do SUS
e o agendamento de avaliação do Sistema
Central de Internação deram conta de que
o reclamante possuía doença hemorroidária
grau III; que o reclamante afirmou, perante
o médico do trabalho, não ter a menor condição de exercer qualquer atividade; e que o
serviço médico da empresa, fundamentado
nas declarações do autor, não teve outra
alternativa senão devolvê-lo ao INSS.
Das alegações apresentadas pela defesa,
apenas as duas últimas não restaram, de
plano, provadas.
A ré, então, trouxe a juízo um dos médicos
que atendeu o reclamante (e que faz parte do
serviço médico que a atende). Este, por sua
vez, disse que chegou a atender o reclamante
por duas vezes. Igualmente disse, embasado
no art. 73 do Código de Ética Médica, que
não poderia dizer se o reclamante tinha ou não
condições de trabalho quando o atendeu,
por questões de sigilo médico.
Esse comando legal, em contrapartida,
possibilita ao médico prestar informações
em juízo. Isso, todavia, só se tornaria possível se o reclamante tivesse o autorizado a
prestá-las.
O autor, indagado pelo juiz, não autorizou
que o médico prestasse as necessárias informações.
Assim, chegamos ao entendimento que o
caso requeria a aplicação do princípio da
80
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aptidão para a prova, mormente levando
em conta que a produção de prova, por
parte da ré, com relação às informações do
médico que atendeu o reclamante, se mostrou
impossível (prova diabólica). Ponderamos que
só o reclamante poderia obter do médico,
que lhe atendeu por duas vezes, informações necessárias para que o juízo pudesse
ter conhecimento de seu quadro clínico
específico. Portanto, deveria ter aproveitado
a oportunidade e produzido contraprova
da alegação defensiva no sentido de que
sempre teria afirmado ao serviço médico da
empresa que não tinha condições físicas de
exercer qualquer atividade.
Ora, não tendo o autor aproveitado a
oportunidade que lhe foi dada, tomamos
por verdadeiras as alegações defensivas no
sentido de que o reclamante afirmou, perante o médico do trabalho, não ter a menor
condição de exercer qualquer atividade e de
que o serviço médico da empresa, fundamentado nas declarações do autor, não teve
outra alternativa senão devolvê-lo ao INSS.
Por fim, não reconhecemos a pretendida
rescisão indireta do contrato de trabalho
por ausência de falta grave praticada pelo
empregador suficiente o bastante a gerar a
impossibilidade da permanência do vínculo
laborativo celebrado.
Exemplo 3:
No Processo AIRR n. 51200-45.2006.5.05.0463,
julgado em 17.10.2012 e que teve como relator
o Ministro Emmanoel Pereira, da 5a Turma do
TST, há menção à decisão do TRT de origem,
que, por sua vez, aplicou a teoria da aptidão
para a prova, nos seguintes termos:
“A demonstração da falta de observância, ‘in
locu’, das normas de ergonomia e de saúde
ocupacional, ou seja, da culpabilidade do
empregador no caso, pode ser resolvida pela
teoria da distribuição dinâmica do ônus
da prova e do princípio da aptidão para a
prova, que impõe ao reclamado o dever de
comprovar a total obediência as normas
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de ergonomia e segurança do trabalho,
máxime no período em que o reclamante
laborou como motorista de ônibus intermunicipal. Nesse passo, considerando que o
autor sempre trabalhou nesta função e que
o expert constatou que o trabalho contribuiu
para o surgimento precoce das lesões degenerativas na coluna, forçoso presumir-se que o
ambiente de trabalho não foi adequadamente
preparado, admitindo-se, portanto, a inversão
do ônus probatório.” (grifamos)
Exemplo 4:
J á n o Pro ce s s o A I R R n . 1 4 5 3 4 0 88.2000.5.01.0044, julgado em 28.4.2010, e
que teve como Relator o Ministro Renato de
Lacerda Paiva, da 2a Turma do TST, igualmente
se fez referência à decisão regional que modificou, no caso concreto, as regras tradicionais
em relação ao ônus da prova:
“Frise-se que era do réu e não do autor o
ônus da prova, no particular. É que a aplicação do princípio da aptidão para a prova, em
determinadas circunstâncias, é essencial para
se chegar à justa composição da lide. O I. Juiz
José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, em
trabalho publicado na Revista LTr, de junho
de 2004, p. 692, citando Carnelutti, ressalta
a necessidade de se verificar a ‘conveniência
de atribuir a prova à parte que esteja mais
provavelmente em situação de dá-la, e assim, com base numa regra de experiência,
a qual estabelece qual das duas partes esteja
em condições melhores para fornecer a
prova do fato... Unicamente assim o ônus
da prova constitui um instrumento para
alcançar o escopo do processo, que é não a
simples composição, mas a justa composição da lide. No caso vertente, somente o réu
dispõe dos relatórios gerenciais mensais que
possivelmente justificariam as diferenças das
importâncias recebidas pelo autor e paradigmas.” (grifamos)
Exemplo 5:
No Processo RR n. 16840-59.2007.5.23.0007,
cujo Relator foi o Mjnistro Guilherme Augusto
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Caputo Bastos, da 7a Turma do TST, e julgado
em 12.5.2010, assim consta:
“Quanto à lucratividade, por ser fato constitutivo do direito da reclamante, caber-lhe-ia, em
tese, comprová-la, nos termos do disposto
nos arts. 333, I do CPC e 818 da CLT, não
fossem, no entanto, as peculiares circunstâncias da hipótese vivenciada nestes autos.
Convém ressaltar que tais normas cuidam
da distribuição do us probandi em situações
onde os litigantes atuam em igualdade
de condições no que concerne à produção de
provas. Essa igualdade, porém, não é verificada no caso ora trazido a juízo, mormente
quanto à comprovação dos lucros atingidos
pela empresa e avaliação de que tais lucros são
suficientes para o deferimento dos benefícios,
pois somente a empresa poderia ter acesso a
informações como o número de funcionários
que fazem jus às progressões e o montante
necessário para o adimplemento das diferenças salariais decorrentes do deferimento
de tais benefícios.
O caso pede, portanto, a aplicação do princípio
da aptidão para a prova, segundo o qual o
ônus probante deve recair sobre a parte
que tenha mais condições de provar o fato
controvertido.
(...)
Caberia à reclamada, portanto, comprovar
que o lucro porventura atingido era insuficiente para o deferimento das progressões
funcionais à empregada, de molde que, não
procedendo desta maneira, presume-se a
lucratividade da empresa.”
(...)
“Em contestação, a reclamada alegou, ainda,
que há um outro obstáculo à concessão das
promoções funcionais aos seus empregados,
o qual estaria disposto no art. 1o, inciso IV
da Resolução n. 09, de 8.10.96, do Conselho
de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais — CCE, in verbis:
‘Art. 1o Estabelecer que os dirigentes das empresas públicas, sociedade de economia mista e
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suas controladas e quaisquer outras entidades
controladas, direta ou indiretamente pela União,
promovam alterações nos seus regulamentos
internos de pessoal e planos de cargos e salários,
ressalvados os direitos adquiridos na forma da
legislação vigente, com vistas a:
(...)
IV – limitar a 1% (um por cento) da folha salarial
o impacto anual com as promoções por antiguidade e por merecimento;

Tendo a ré apresentado tal fato impeditivo
do deferimento das progressões, a ela caberia demonstrar em que ponto esse requisito
deixou de ser preenchido. Convém destacar,
num primeiro plano, que sequer trouxe
aos autos qualquer elemento que pudesse
comprovar a alteração do seu regulamento
interno de molde a atender à determinação
do CCE. Ademais, não colacionou aos autos
nem produziu qualquer prova no sentido de
demonstrar que o impacto salarial decorrente da concessão das promoções aos seus
funcionários seria superior ao estipulado na
resolução acima transcrita.
Na mesma esteira de raciocínio deve ser
resolvida a lide quanto às progressões por
merecimento pleiteadas. Segundo consta
do PCCS, no item 8.2.10.9, tal modalidade
de progressão ‘será concedida pela Empresa
ao empregado que se destacar em seu trabalho, consoante o modelo ou indicadores
de Avaliação de Desempenho funcional
que for aprovado pela Diretoria Colegiada
da Empresa, mediante proposta da área
de Recursos Humanos e em consonância
com os princípios e diretrizes fixados neste
PCCS’ (fl. 56).
O caso requer, mais uma vez, a aplicação do
princípio da aptidão para a prova. Caberia
à reclamada, visto ser ela a responsável pela
avaliação do desempenho dos seus funcionários, provar analiticamente quais foram
os resultados atingidos pela autora e quais
eram as metas exigidas para que ela fizesse
jus à progressão por mérito.” (grifamos mais
uma vez)
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Observando as decisões veiculadas, extraem-se as seguintes conclusões:
a) nelas, o princípio da aptidão para a prova
foi aplicado como regra de julgamento e não
como técnica de instrução;
b) o novo CPC, tratando a distribuição
dinâmica do ônus da prova como técnica
de instrução, vem justamente aperfeiçoar
a aplicação dessa regra no ordenamento
jurídico processual.

7. Conclusões
Por tudo que até aqui se expôs, é possível
afirmar com elevado grau de segurança que:
a) dos cinco objetivos que orientaram a
elaboração do Novo Código de Processo
Civil, o de “criar condições para que o juiz
possa proferir decisão de forma mais rente
à realidade fática subjacente à causa”, tem
ligação direta com a mudança empreendida
na questão da distribuição do ônus da prova
e do seu viés dinâmico;
b) subjetivamente, ônus da prova é uma
regra dirigida às partes e que lhes dá acesso
à orientação em relação às suas respectivas
atividades e responsabilidades probatórias
no processo de formação da convicção
judicial. Sob este viés, o ônus da prova
deve ser tido como regra de instrução (de
procedimento; de atividade);
c) objetivamente, ônus da prova é uma regra
dirigida ao julgador da causa — aplicável
tão somente quando nos autos não existirem provas suficientes ao seu regular julgamento — e apta à orientação deste, quando
da prolação da sentença, em relação a quem
deverá suportar os riscos decorrentes do seu
sucesso ou não na atividade probatória. Já
sob este prisma, o ônus da prova é técnica
de julgamento;
d) atualmente, nosso processo civil, em relação ao tema “ônus da prova”, é disciplinado
pelas regras constantes do art. 333 do CPC
e seus incisos I e II. Segundo eles: ao autor
incumbe a prova dos fatos constitutivos
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de seus direitos e ao réu a prova dos fatos
impeditivos, modificativos e extintivos dos
direitos do autor, consagrando-se, pois,
o que a doutrina chama de distribuição
estática do ônus da prova (o ônus da prova
é distribuído prévia e abstratamente, sem
observância às peculiares do caso concreto);
e) a distribuição dinâmica do ônus da prova
(também chamado de aptidão para a prova)
consiste na atração do ônus da prova àquela
parte que detém melhores condições de
produzi-la, sopesadas as peculiaridades do
caso concreto;
f) o projeto do Novo Código Processual Civil
encampou a teoria da distribuição dinâmica
do ônus da prova (art. 358 do NCPC), sem
deixar, todavia, de abarcar, como regra, a
teoria estática; noutros dizeres, as regras
tradicionais em relação ao ônus da prova, previstas no art. 357 do NCPC, ainda
prevalecem na ordem jurídico, processual
e probatória, sendo igualmente correto
interpretar as regras dispostas no art. 358
como excetivas, aplicáveis a depender das
circunstâncias da causa e das peculiaridades
do fato a ser provado;
g) haverá, assim, uma verdadeira coexistência entre os dois sistemas de aplicação do
ônus probatório: o estático e o dinâmico;
h) para a aplicação da teoria dinâmica do
ônus da prova, é imprescindível o preenchimento de certos requisitos, quais sejam:
o caso concreto em que se aplicará a concepção dinâmica do ônus da prova deve
conter especificidades que o distanciem e
diferenciem das situações habituais postas
ao crivo judicial (requisito da peculiaridade); o juiz, a fim de observar o princípio
do contraditório, quando optar por aplicar
a teoria dinâmica, deverá fundamentar
sua decisão, o que possibilitará à parte
onerada com a decisão judicial conhecer
as razões que levaram o juiz à sua decisão
e, oportunamente (em sede recursal) e se
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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for de seu interesse, discuti-la (requisito
da fundamentação); a decisão que aplica a
teoria dinâmica e seus fundamentos deve
ocorrer durante a instrução, a fim de que a
parte sobre a qual recairá o ônus probatório
possa produzir suas provas (requisito do
procedimento prévio);
i) tanto o art. 852-D quanto o 765 da CLT,
somados às novas regras procedimentais
constantes do Novo CPC em relação ao
ônus da prova (arts. 357 e 358 do NCPC),
constituem fontes legais a dar suporte à
aplicação do princípio da aptidão para a
prova (ou distribuição dinâmica do ônus
da prova) no processo do trabalho;
j) justifica-se ainda mais a aplicabilidade
das novas regras sobre ônus da prova no
processo do trabalho porque, como regra
(que, obviamente, comporta exceções), é
o empregador quem dispõe de maior facilidade probatória, já que detentor natural
das provas a serem apresentadas, mormente
as documentais, o que revela uma desigualmente substancial na relação processual
entre empregado e empregador;
k) preenchidos os requisitos legais, o momento ideal a fim de que o juiz do trabalho
aplique o princípio da aptidão para a prova
e indique quem detém determinado ônus
probatório sobre determinada questão
controvertida é — em consonância com as
previsões constantes do Novo CPC e feitas
as devidas adequações procedimentais
em relação ao processo do trabalho — na
audiência, mais especificamente no seu
início, após a colheita da defesa e quando
da fixação dos pontos controvertidos para a
produção da prova oral, mormente considerando a inexistência de despacho saneador
no processo do trabalho;
l) a utilização das novas regras processuais
em relação à distribuição do ônus da prova
prestigiará, enfim, os princípios da segurança
jurídica, da paridade de armas, do devido
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processo legal, do acesso à justiça, da lealdade
e boa-fé processuais, da colaboração das
partes para com o juiz e, concomitantemente, evitará críticas em relação a eventual
subjetivismo judicial excessivo.
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Resumo:
f Partindo da inserção sociolaboral da pessoa humana, especialmente o trabalho decente
como afirmação da cidadania, este artigo pretende analisar concepções de liberdade, cidadania e direitos humanos. Tendo caráter reflexivo, o presente texto aborda os seguintes
aspectos: concepções de liberdade; o sentido de “ação” para Hannah Arendt; cidadania
grega e moderna; cidadania para Marshall como conjunção de direitos civis, políticos e
sociais; Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948; gerações ou dimensões de
direitos fundamentais; indivisibilidade dos direitos humanos; a Declaração da Organização
das Nações Unidades de 1986; inclusão sociolaboral; Declaração de 1998 da Organização
Internacional do Trabalho e o denominado trabalho decente.
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Abstract:
f Starting with social and labor insertion of the human, especially the decent work being as
affirmation of citizenship, this paper aims to analyze conceptions of freedom, citizenship
and Human rights. The present text has a reflexive approach and addresses the following
topics: freedom conceptions; Hannah’s Arendt meaning of “action”; greek and modern
citizenship; Marshall’s citizenship as a conjunction of civil, political and social rights;
the 1948’s Universal Declaration of Human Rights and indivisibility of human Rights;
generations or dimensions of fundamental rights; indivisibility of Human rights; social
and labor inclusion.; the 1998’s Declaration of International Labor Organization and the
denominated decent work.
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1. Introdução
Não há como falar em cidadania sem considerar a liberdade, a “ação” e os direitos humanos. Estes são elementos essenciais daquela.
O presente artigo visa a demonstrar que pela
inserção sociolaboral(1) da pessoa humana,
especialmente pelo trabalho decente, o trabalhador, na condição de agente transformador,
transcenderá e gozará das demais liberdades
e direitos fundamentais(2). Assim, como caso
específico, trata-se da relação entre liberdade,
cidadania, direitos humanos, inserção sociolaboral e trabalho decente. O presente artigo
está subdividido em três blocos, a seguir sumariado:
Na primeira seção, analisar-se-ão as concepções de liberdade. Enfatizando a liberdade
negativa, positiva, individual, pública, dos
antigos e dos modernos. Outrossim, a complementaridade entre todas elas.
Em seguida, a relação cidadania/direitos
humanos será observada mediante um breve
apanhado histórico da cidadania grega e moderna, cuidando, outrossim, da importância
da “ação” para Hannah Arendt. Tratando
das nuanças da cidadania, será comparada a
evolução da cidadania britânica e a brasileira,
(1) A noção de inclusão sociolaboral do trabalhador é
vinculada à dignidade da pessoa humana. Tal denominação eleita pela professora Maria Aurea Baroni
Cecato (2009, p. 84) pretende denominar condições
amplas de bem-estar, tanto no que se refere à realização do labor como no que respeita à vida do
obreiro fora do ambiente laboral. A aludida expressão considera, portanto, o trabalhador incluído não
apenas no ambiente de trabalho, mas no mundo. Tal
expressão, apesar de conter a palavra “labor”, não se
remete à visão de Hannah Arendt (2007), cuja significação será ofertada no ponto 2.2 do presente texto.
(2) No presente texto, as expressões “direitos humanos”
e “direitos fundamentais” são indistintamente utilizadas. Apesar da semelhança em âmbito material, para
alguns doutrinadores, os referidos direitos não são
verdadeiramente sinônimos. Segundo Sarlet (2004,
p. 33), os primeiros são atributos reconhecidos por
documentos do direito internacional e os segundos
são os que foram reconhecidos e positivados no
direito constitucional de determinado Estado. Tratando-se, portanto, como assevera Cecato (2009) de
distinção formal, e não material.
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perpassando pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, bem como a indivisibilidade dos respectivos direitos.
Finalmente, o terceiro tópico abordará a
inserção sociolaboral, e esta, como veículo
de participação política. Observar-se-ão as
diferenças entre o crescimento econômico
e o desenvolvimento, aliado ao prisma do
trabalhador como sujeito ativo e agente livre.
Analisar-se-ão as nuanças do denominado trabalho decente pela Organização Internacional
do Trabalho e a importância para a afirmação
da cidadania.

2. Liberdade: algumas concepções
Definir liberdade é tarefa impossível, haja
vista ser um conceito indefinível. Como bem
elucida a escritora Cecília Meirelles (2008):
“liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e
ninguém que não entenda.” Sem pretensões
de conceituar ou finalizar o debate acerca
do tema, o presente artigo pretende analisar
diferentes concepções de liberdade.
Isaiah Berlin (2006) analisa a liberdade por
dois prismas: negativo e positivo. Entende, o
filósofo político que o sentido principal da liberdade reside em seu caráter negativo, ou seja,
liberdade como capacidade dos indivíduos de
decidir ou realizar seus anseios sem restrição
ou interferência externa. Já a liberdade positiva
é entendida como presença de condições para
que os seres humanos ajam de modo a atingir
seus objetivos.
A liberdade negativa ou de não interferência
externa é próxima da liberdade individual.
Esta, para Hayek (2006), é a liberdade de não se
submeter à vontade arbitrária de outrem, bem
como não sofrer coação. De outra sorte, com
a liberdade positiva, pode-se desenvolver um
paralelo com a liberdade política. Esta, assentada no ideal da participação, cujas palavras de
Hayek (2006, p.35) sintetizam: “a participação
dos homens na eleição do seu próprio governo, no processo de legislação e no controle da
administração.”
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Igualmente, essencial é citar a distinção
proposta por Benjamin Constant (1985) sobre a
liberdade dos antigos comparada à dos modernos.
O autor mencionado faz a seguinte analogia:
a liberdade dos antigos está relacionada à
liberdade política, enquanto a liberdade dos
modernos com a liberdade individual.
A liberdade para os antigos coincidia com
a soberania em debater questões públicas, por
exemplo, decidindo sobre a guerra e a paz.
Logo, era uma liberdade dotada de participação ativa e constante do poder coletivo. Já a
liberdade moderna, fruto do individualismo,
é caracterizada pela segurança dos privilégios
privados. Todavia, Constant (1985, p. 03) alerta
que o perigo da liberdade moderna está em
que “absorvidos pelo gozo da independência
privada e na busca de interesses particulares,
renunciemos demasiado facilmente a nosso
direito de participar do poder político”.
Outrossim, importante ressaltar que não
cumpre renunciar à determinada liberdade e
escolher a outra. É preciso aprender a combiná-las. Para Constant (1985), a liberdade
pessoal é impensável na ausência de liberdade
política. Uma é o complemento da outra. Daí
resulta a importância da liberdade política,
para que os seres humanos rompam a inércia e
imperceptibilidade, e ganhem voz, por meio de
participação, podendo assim, cobrar a defesa e
a representação dos seus interesses.
Nessa esteira de pensamento, Amartya Sen
(2005, p. 55) considera os seguintes tipos de
liberdades instrumentais: “liberdades políticas,
facilidades econômicas, oportunidades sociais,
garantias e transparências, e ainda, segurança
protetora.” Essas liberdades possuem o efeito
de complementar umas às outras, ou seja, um
tipo de liberdade pode contribuir imensamente para promover liberdades de outros tipos.

3. Cidadania clássica e moderna
Etimologicamente, a palavra cidadania se
origina do latim (civitas), que significa cidade.
No transcorrer da história da humanidade, a
palavra cidadania ganhou diferentes sentidos
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e entendimentos. Desde a Grécia Antiga até os
dias hodiernos, tal denominação vem sendo
construída e convém analisar sua conceituação,
mutação histórica e perspectivas.
A cidadania, diferentemente de nacionalidade(3), para Fredys Orlando Sorto (2009, p. 61)
“[...] só é possível nos regimes que favoreçam
a liberdade, tais como os democráticos. Visto
que a liberdade é pressuposto para o exercício
dos direitos que ela compreende”. Há de ser
entendida, portanto, a liberdade, como pilar
da cidadania(4). Analisar-se-á a liberdade como
pilar da cidadania, e, esta, como a conjunção
indivisível dos direitos civis, políticos e sociais.

3.1. Cidadania grega
A cidadania grega era elitista e excludente,
deixando à margem, mulheres, escravos,
crianças, estrangeiros, etc. Na cidadania grega,
apenas eram considerados cidadãos os homens
livres e virtuosos “[...] que pelas suas qualidades
e posição social se encontram em condições de
tomar parte diretamente da gestão dos assuntos
políticos”, como ratifica Benito Aláez Corral,
citado por Fredys Orlando Sorto (2009, p. 44).
A pólis era um lugar político, ou seja, o
homem adulto, tido como cidadão grego, era
liberado das amarras domésticas para deliberar diretamente sobre assuntos comuns.
Diferentemente de Karl Marx, que sustentava
que o presente lançava luz sobre o passado(5),
(3) Cidadania é o sentimento de pertencer a uma comunidade política com direitos e obrigações, não
se confundindo, portanto, com nacionalidade, que
é o vínculo jurídico com determinado Estado. Como
esclarece Fredys Orlando Sorto (2009, p. 61): “A cidadania pode ser observada de modo escalonado
desde o Município até estruturas mais complexas,
como a União Europeia; já a nacionalidade é típica
apenas do Estado soberano.”
(4) No Brasil, a cidadania é inserida na Constituição Federal de 1988 no patamar de fundamento do Estado
Democrático de Direito, em seu primeiro artigo, ao
lado da dignidade da pessoa humana, soberania,
valores sociais do trabalho, da livre-iniciativa e do
pluralismo político.
(5) Segundo Eugênia Sales Wagner (2002), enquanto
para Karl Marx a sociedade moderna era o estágio
mais avançado entre as sociedades que tinham en-
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Hannah Arendt (2007), entendia que o passado
iluminava o presente, e por isso, foi à pólis(6)
grega resgatar a maneira como os antigos se
organizavam politicamente e a diferenciação
entre as três atividades componentes da vita
activa (labor, trabalho e ação).
Na Grécia Antiga, os espaços públicos e
privados eram bastante delimitados. Na esfera
particular, para Arendt (2007, p. 48), “quem
quer que vivesse unicamente uma vida privada
[...] não era inteiramente humano”. E, ainda, o
domínio da esfera privada significava domínio
das necessidades vitais, assim sendo, liberava
o homem, chefe de família, para a cidadania
grega (mundo comum), enquanto a mulher, as
crianças e os escravos ficavam na privatividade
do lar.
Logo, todos que não fossem cidadãos restavam
apartados da cidadania, pois não pertenciam
ao mundo comum, a eles, só sobejava a privatividade da esfera privada. Não podiam,
segundo Eugenia Sales Wagner (2002, p. 48)
ter “[...] acesso ao mundo comum: o espaço
capaz de permitir a transcendência da própria
existência”.

3.2. Ação para Hannah Arendt
Foi na pólis grega que Hannah Arendt
(2007, p. 90) buscou entender a condição
humana e então recuperou os elementos formadores da denominada vita activa, dentre
eles: o labor, o trabalho e a ação. Entre labor
e trabalho, cabe trazer a lume a seguinte diferenciação da autora mencionada: “O labor
de nosso corpo e o trabalho de nossas mãos”.
Os termos hodiernos atribuídos a tal atividade (labor ou trabalho) são usados como
sinônimos; todavia, Arendt traz à tona essa
contrado lugar na História, baseado na Teoria da Evolução de Darwin, Hannah Arendt não via o homem
moderno como um exemplar mais evoluído perante
o homem grego e nem a sociedade moderna como
um estágio superior em relação à pólis grega.
(6) Para Hannah Arendt (2007), a cidade-estado (localizada
intramuros, correspondendo ao espaço físico-geográfico) e a pólis (relacionada com a alma, ou seja, a
convivência entre os homens) não eram coincidentes.
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importante diferenciação. A atividade do labor
é o metabolismo do homem com a natureza,
tirando desta, os meios de sua subsistência. A
condição humana do labor é a própria vida.
Para Hannah Arendt (2007, p. 95): “o animal
laborans é, realmente, apenas uma das espécies
animais que vivem na terra — na melhor das
hipóteses a mais desenvolvida.”
Já o trabalho, cuja condição humana é a
mundanidade, é atividade associada às mãos.
O homo faber ao contrário do animal laborans,
não se encontra submetido a processos circulares implacáveis, ele é o senhor e “mestre de si
mesmo e de seus atos” (WAGNER, 2002, p. 68).
O terceiro elemento é a ação, cuja condição
humana é a pluralidade. Agir, afirma Hannah
Arendt (2007, p. 189) é a “paradoxal pluralidade dos seres singulares” e ainda:
[...] no sentido mais geral do termo, significa tomar iniciativa, iniciar (como o indica
a palavra grega archein, “começar”, “ser o
primeiro” e, em alguns casos, “governar”),
imprimir movimento a alguma coisa (que
é o significado original do termo latino
agere). (2007, p. 191)
No pensamento de Hannah Arendt (2007),
a ação está condicionada ao nascimento. Logo,
existem dois tipos de nascimento: biológico e
político. Um ser humano pode nascer apenas
biologicamente, todavia, nunca ter a oportunidade do nascimento para política. Logo, se
para Karl Marx o trabalho é fundamental e
a violência é a forma de mudar a sociedade,
para Hannah Arendt, o fundamental é a ação,
ou seja, a revolução é alcançada por meio do
nascimento para a política.
Para Eugênia Sales Wagner (2002, p. 73), a
ação é o início do imprevisível, um ímpeto na
direção do novo, não condicionada, portanto,
por qualquer acontecimento anterior; vendo
dessa forma, não é senão, a própria liberdade.
Dessa maneira, o pensamento de Hannah
Arendt apresenta a pluralidade (ação) em
contraponto ao conformismo e a adaptação
do homem à lógica do mercado prevista por
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Hayek (2011). Assim, há urgência na ação e o
reino da liberdade só pode ser alcançado no
espaço público e democrático.

3.3. Cidadania moderna
Atualmente, o conceito de cidadania é atrelado
ao surgimento da Modernidade, datada do
surgimento do Estado-nação e da Revolução
Francesa. Thomas Humphrey Marshall (1967,
p. 63) dividiu o conceito de cidadania em três
partes, cuja divisão fora “ditada mais pela
história do que pela lógica”. Os três elementos
foram chamados de civil, político e social.
Logo, cidadão pleno seria aquele titular dos
três elementos (direitos).
Marshall (1967, p. 64) dividiu os referidos
momentos de uma cidadania plena em a) civil: direitos necessários à liberdade individual
(liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa,
pensamento e fé, direito à propriedade e de
conclusão de contratos, e o direito à justiça);
b) político: o direito de participar no exercício
do poder político como um membro de um
organismo investido da autoridade política
ou como um eleitor dos membros de tal organismo; e c) social: do direito a um mínimo de
bem-estar econômico e segurança ao direito
de participar por completo na herança social
e levar a vida de um ser civilizado de acordo
com os padrões da sociedade.
Ao dividir a cidadania em elementos seguindo a ordem cronológica e lógica, Marshall
previu apenas o percurso inglês de surgimento
dos direitos. Para José Murilo de Carvalho
(2002), o ideal de cidadania plena, pelo menos
no Ocidente, pode ser relativamente semelhante.
No entanto, o percurso foi distinto e nem sempre seguiu a mesma linha reta britânica. Cada
país seguiu seu próprio caminho, a exemplo
do Brasil. Para o citado autor brasileiro, as
duas principais diferenças na construção da
cidadania inglesa e brasileira são: maior ênfase
nos direitos sociais no Brasil e alteração na sequência em que os direitos foram adquiridos.
A pirâmide brasileira dos direitos inerentes à
cidadania restou invertida em comparação
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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à inglesa, ficando os direitos sociais na base da
estrutura pátria.
Cite-se, como exemplo, a conjuntura de
1930, em que enorme legislação trabalhista
fora consubstanciada, sem a respectiva expansão dos direitos políticos. Os respectivos
direitos sociais eram vistos não como fruto
das lutas dos movimentos sociais, mas, sim,
pelo revés, como favor do governo em troca
de gratidão e lealdade da população.
Nas palavras de José Murilo de Carvalho
(2002, p. 126): “a cidadania que daí resultava
era passiva e receptora antes que ativa e reivindicadora.” Denota-se, logo, a importância da
imbricação e relativa efetividade de todos os
elementos componentes da cidadania (direitos
civis, políticos e sociais). Com a incompletude
de um dos elementos, carece à cidadania, o
propugnado por Hannah Arendt: a “ação”, ou
seja, participação e a própria condição humana
da política.
Para Adela Cortina (2005, p. 51), Marshall
concebeu o conceito de “cidadania social”,
haja vista que ampliou o leque dos direitos de
cidadania, inserindo não apenas os direitos
civis (liberdades individuais), nem tão somente
os direitos políticos, mas também os direitos
sociais (trabalho, educação, moradia, saúde,
benefícios sociais, etc.). Todavia, a referida
segmentação de “cidadania social”, “cidadania
política” ou “cidadania econômica” não merece
prosperar, haja vista a cidadania ser indivisível
e ser composta pelos direitos civis, políticos e
sociais, coadunando-se ainda com o disposto
na Declaração dos Direitos Humanos de 1948
(DUDH).

3.4. Cidadania e direitos humanos
A partir da Carta da ONU de 1945, em
especial, da DUDH em 1948, houve avanço significativo na promoção e universalização dos
direitos humanos, em face da conjuntura pós-Segunda Guerra Mundial, dotando, portanto,
o ser humano de direitos e obrigações no plano
internacional. A referida Declaração, apesar de
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precedida por outros documentos(7) de considerável importância em âmbitos internos, é
paradigmática em face da universalização da
proteção dos direitos humanos.
A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, em seu bojo, afirma que todos são
iguais perante a lei, possuindo direito a um
salário digno, à educação, à saúde, ao lazer etc.;
todavia, consigna que toda pessoa tem deveres
para com a comunidade(8). Cortina (2005, p. 72)
ratifica a ideia de que a cidadania é uma relação
de mão dupla: da comunidade para o cidadão
e do cidadão para com a comunidade.
A DUDH não tem autoridade jurídica, contudo, possui influência moral. Nas palavras de
Fredys Orlando Sorto (2008, p. 33):
Mas por sorte a Declaração não é norma
convencional vinculante. Por essa razão
não pode ser violada, nem ferida, nem tem
o destino das leis caducas. Seu destino é o
da imortalidade em razão da sua essencialidade histórica e da sua relevância moral
e metajurídica.
Logo, é inegável a importância da DUDH
na construção e proteção dos direitos humanos de forma universal, apesar da autoridade
exclusivamente moral.
Outro ponto nodal dentro da temática é
quanto à compartimentalização das “categorias” de direitos: de um lado, os direitos civis
e políticos e, do outro, os direitos econômicos,
sociais e culturais. A Assembleia Geral das
Nações Unidas, em 1951, em vez de elaborar
(7) A DUDH foi precedida por importantes Declarações
de Direitos no plano interno, a seguir: Declaração da
Virgínia (1776), Declaração de Independência dos
Estados Unidos (1776), Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1789) e a Declaração Americana
de Direitos Humanos (1948).
(8) Prescreve a referida Declaração em seus art.s 28 e
29: “Art. 28. Toda a pessoa tem direito a que reine,
no plano social e no plano internacional, uma ordem
capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e as
liberdades enunciados na presente Declaração. Art. 29.
1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade,
fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.”
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4969.8 - Revista Esmat n. 5 - final 2.indd 90

um Pacto contendo as categorias de direitos
conjuntamente reunidos, estabeleceu dois
Pactos Internacionais de Direitos Humanos(9),
e estes, juntamente com a Declaração Universal
de 1948, formam a denominada Carta Internacional de Direitos Humanos.
Apesar da compartimentalização das “categorias” de direitos, em função ora da divisão
ideológica do mundo entre capitalismo e
socialismo, ora da aplicação imediata (direitos civis e políticos) ou progressiva (direitos
sociais), cumpre ressaltar que diferentemente
dos Pactos supramencionados, as Declarações precedentes (Declaração Americana de
Direitos e Deveres do Homem e a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, ambas de
1948), trazem em seus textos as duas “categorias” combinadas, não fazendo, portanto,
distinção entre elas. Para Fredys Orlando Sorto
(2008, p. 22), a DUDH “[...] busca integrar, de
modo simples e inteligível, todos os Direitos
humanos em um bloco indivisível”.
A visão fragmentada entre as categorias
de direitos foi em parte fundamentada pela
divisão, a partir de um critério histórico, do
surgimento de gerações de direitos fundamentais (TRINDADE, 1995). Doutrinariamente, os direitos fundamentais foram divididos
em gerações, dimensões, grupos, “naipes ou
famílias”(10), de acordo com sua ordem cronológica de surgimento. A nomenclatura
“geração” é criticada por alguns juristas, entre
eles, Paulo Bonavides (2010), cuja sugestão
é a adoção da terminologia “dimensão”. Essa
nomenclatura, para o referido autor, não alude
à errônea ideia de que os direitos fundamentais
são extintos ao passar do tempo, mas, sim, são
acumulados e fortalecidos.
As dimensões de direitos fundamentais
correspondem, consecutivamente, aos princípios
universais da Revolução Francesa: Liberté,
(9) Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais.
(10) Arion Sayão Romita (2009, p. 105) utiliza-se da nomenclatura: “naipes ou famílias” de direitos fundamentais.
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Egalité, Fraternité. A primeira dimensão é
pautada na liberdade, a segunda, na igualdade
e a última, na fraternidade. As mencionadas
gerações, representam, cronologicamente: os
direitos individuais, envolvidos pela temática
do arbítrio estatal; os direitos sociais, surgidos
após a primeira Guerra Mundial, e conteúdo
voltado para os desníveis sociais; e direitos de
solidariedade, que têm importância no embate
pela busca de qualidade da vida humana.
Paulo Bonavides (2010, p. 564) afirma que
a primeira dimensão é caracterizada pelos
“direitos de resistência ou de oposição perante
o Estado”. Logo, a primeira dimensão tem
cunho individualista negativo, já que necessita
da omissão dos poderes públicos. Exemplificativamente, têm-se os direitos civis e políticos,
quais sejam: os direitos à vida, à liberdade e à
propriedade.
A segunda dimensão, iniciada no século
XIX, é composta pelos direitos sociais, culturais e econômicos, traduzidos pelo princípio da
igualdade. Para José Afonso da Silva (2010),
a revolução industrial, ocorrida entre o final do
século XIX e início do século XX, foi um marco
no surgimento desses direitos, ditos sociais.
As condições lastimáveis de trabalho levaram
os trabalhadores à luta por seus direitos em
âmbito coletivo, como a liberdade de reunião
e de associação.
A segunda dimensão de direitos também
é individualista, como a primeira, porém, é
positiva perante o Estado, pois reconhece ao
indivíduo os meios de auferir prestações sociais
estatais para a consecução do direito almejado.
A última dimensão é composta pelos direitos
transindividuais, nos quais estão inseridos,
dentre outros, os direitos ao desenvolvimento,
ao meio ambiente, à paz, à autodeterminação
dos povos e à comunicação. Esses direitos fundamentais correspondem ao terceiro termo da
trilogia francesa: fraternidade.
Citando Celso Lafer, o doutrinador Ingo
Wolfgang Sarlet (2004) afirma que os direitos de terceira dimensão se diferenciam dos
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anteriores pelo fato de se desprenderem, em
princípio, da figura do homem — indivíduo
como seu titular, protegendo, por conseguinte,
os diversos grupos humanos. Logo, de plano,
depreende-se que a titularidade de tais direitos
é indeterminável e difusa.
Existem divergências doutrinárias sobre
a existência de outras dimensões de direitos
fundamentais além das três já consagradas
e supracitadas. Norberto Bobbio acredita na
existência de uma quarta dimensão, composta
por direitos relativos à pesquisa biológica e
patrimônio genético (1992). Já o doutrinador
cearense Paulo Bonavides (2010) admite, além
da existência da quarta dimensão (direito à
democracia, à informação e ao pluralismo),
uma quinta dimensão referente ao direito à
paz. Por sua vez, o jurista Arion Sayão Romita
(2009) contabiliza seis “famílias” de direitos
fundamentais: as três primeiras já ratificadas, a
quarta relativa aos direitos decorrentes da manipulação genética; a quinta, pelos derivados
da cibernética e informática; e a sexta família,
pelos direitos advindos da globalização.
Essa visão compartimentalizada, tanto entre
as categorias de direitos humanos pertencentes
aos dois Pactos de Direitos Humanos das Nações
Unidas (direitos civis e políticos de um lado;
e os direitos econômicos, sociais e culturais
de outro), quanto ao ideal de existência de
gerações (ou dimensões) de direitos, não
merece prosperar em face da universalidade e
indivisibilidade dos referidos direitos humanos. Estes, consubstanciados no princípio da
dignidade da pessoa humana, como baliza e
fim primordial.
A I Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Teerã (1968), dois anos
após a adoção dos dois Pactos das Nações
Unidas supracitados, bem como a II Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena
(1993) foram fundamentais na afirmação da
indivisibilidade e inter-relação dos direitos
humanos, pois proclamaram, assim, que a
realização plena dos direitos civis e políticos seria
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impossível sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais. E, ainda, que os direitos
humanos e as liberdades fundamentais não são
passíveis de divisibilidade.
Nessa esteira de pensamento, Cançado
Trindade (1995) analisa que as duas “categorias” de direitos são caracterizadas pela
complementaridade e integralidade, e não
pela antinomia ou compartimentalização. O
autor refuta esse olhar compartimentalizado
dos direitos humanos e defende uma visão
integrada entre eles:
A nefasta fantasia das chamadas “gerações
de direitos”, histórica e juridicamente infundada, na medida em que alimentou uma
visão fragmentada ou atomizada dos direitos
humanos, já se encontra devidamente desmistificada. (1995, p. 23)
No mesmo sentido, Fredys Orlando Sorto
(2008, p. 23):
Assim sendo, não cabem na matéria em
pauta nem série infindáveis de gerações
históricas de direitos e nem muito menos
de dimensões mensuráveis que nada significam.
É oportuno, portanto, o estudo dos direitos
humanos de forma integrada, haja vista a efetividade de um gerar a afirmação de outros.
Cidadania é confluência entre direitos civis,
políticos e sociais, todos de maneira indivisível,
tanto doutrinariamente quanto na prática.

4. Inserção sociolaboral como
afirmação da cidadania
A indivisibilidade dos direitos humanos
reflete na realidade quotidiana de todas as pessoas, ou seja, essa inter-relação entre os direitos
políticos, civis, econômicos, sociais e culturais
é marcante também na prática. Prova disso são
os questionamentos elaborados por Augusto
Cançado Trindade (1995, p. 31): “Como falar
de direito de livre expressão sem o direito à
educação?” e “como contemplar o direito de
participação na vida pública sem o direito à
alimentação?” ou ainda, “como conceber o
direito de ir e vir (liberdade de movimento)
sem o direito à moradia”?
92
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Essa inter-relação entre os direitos humanos
é também fator de reflexão por Amartya Sen
(2005, p. 23), em que “a privação de liberdade econômica pode gerar privação de liberdade social,
assim como a privação de liberdade social ou
política pode, da mesma forma, gerar privação
de liberdade econômica”. Já não há, portanto,
espaço para visões compartimentalizadas de
direitos humanos.
Os direitos sociais possuem fundamental
importância, tanto por fundamentarem a cidadania, como também por fincar em trabalho,
educação e saúde seus principais alicerces. Resta
inegável o papel transformador da educação
e sua influência transcendental, ao analisar a
via de mão dupla existente entre a informação
adquirida pela educação e o necessário comprometimento dos educandos com a sociedade.
Educação aliada à participação são formas de
inserção das pessoas na cidadania, haja vista essa
ser formada por direitos e deveres.
Nesse sentido, afirma Fredys Orlando Sorto
(2008, p. 31):
Reafirma-se, a todo direito, seja ele individual ou coletivo, corresponde exatamente um
dever do cidadão em relação à sociedade.
Tome-se de um lado, verbi gratia, o caro
direito à Educação, que é um direito social
fundamental, do outro lado deve estar o dever
de instrução, que é obrigação individual.
Igualmente à educação, um dos eixos dos
direitos sociais — o trabalho — é fonte de
emancipação e inserção do ser humano na
sociedade. Para tanto, com base na indivisibilidade dos direitos humanos, cumpre refletir
como um ser humano consegue inserção no
hodierno contexto de globalização neoliberal,
baseado na exclusão do desempregado? Como
possuir dignidade sem que existam meios econômicos de prover sua própria subsistência?
Como participar ativamente na vida pública
sem possuir sequer o direito à alimentação?
O trabalho se descortina como solução para
vencer a barreira da falta de dignidade e possibilidade de exercício da cidadania.
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Nessa direção, Adela Cortina (2005) corrobora
a função do trabalho em nossos dias como o
principal meio de sustento, alicerce da identidade pessoal e veículo insubstituível de participação social e política. Logo, o trabalho, por
meio do exercício de profissão ou ofício, garante a inserção do ser humano como membro
ativo da coletividade, afastando a necessidade
de obtenção dos meios de subsistência tão
somente por meio da beneficência.
Todavia, apesar do valor socializante do trabalho, tal primazia vem perdendo força em face
da intensificação da globalização econômica,
especialmente no segundo quartel do século
XX diante de inovações tecnológicas, reestruturação empresarial, aprofundamento da
concorrência capitalista e até mesmo de ideais
de fim do primado do trabalho(11). A importância do trabalho necessita reemergir como
solução para inserção das pessoas, bem como possibilitar que elas atuem como agentes
transformadores da sociedade.
A ideia de dignificação do ser humano por
meio do trabalho perde seu sentido na atual
conjuntura do capital. As novas formas de
trabalho são meros meios de sobrevivência,
não sendo, portanto, fontes de realização humana. Tanto o capitalismo quanto a economia
de mercado prescindem cada vez menos de
trabalhadores estáveis e, com isso, surge uma
nova morfologia do trabalho, formada pela
classe-que-vive-do-trabalho(12), baseada em
precarização, subqualificação, temporariedade,
terceirização e desemprego(13).
(11) Sobre esta temática Mauricio Godinho Delgado
(2006), em seu livro Capitalismo, Trabalho e Emprego — entre o paradigma da destruição e os
caminhos da reconstrução — elabora síntese dos
fatores de impacto no trabalho e no emprego.
(12) Nomenclatura adotada por Ricardo Antunes
(2005). Exclui-se do referido conceito de classe-que
vive-do-trabalho os gestores do capital, os pequenos empresários, a pequena burguesia urbana e
rural que é proprietária e detentora dos meios de
produção e os que vivem de juros e especulação.
(13) Segundo Amartya Sen (2005, p. 117), há provas abundantes de que o desemprego tem efeitos abrangentes além da perda de renda. As consequências para
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Em face das reconfigurações definidas por
uma economia globalizada, o mercado de
trabalho sofre inúmeras mudanças findando
por refletir nos direitos dos trabalhadores. O
Direito do Trabalho é produto do capitalismo
e enquanto este existir haverá o problema
central do labor, qual seja: o paradoxo entre a
promessa de um patamar civilizatório mínimo
de um lado(14) e, por outro lado, a sujeição do
trabalhador aos ditames do modo de produção
capitalista.
É o que Karl Marx (2004, p. 82) analisa sobre
a alienação do trabalho pela realidade capitalista:
“No estranhamento do objeto do trabalho
resume-se somente o estranhamento, a exteriorização na atividade do trabalho mesmo.”
E Ricardo Antunes (2005, p.70) ratifica: “[...]
sob o capitalismo, o trabalhador não se satisfaz
no trabalho, mas se degrada; não se reconhece,
mas se nega.”

4.1. O trabalho decente
A promoção dos direitos fundamentais no
trabalho, em âmbito internacional, é tarefa da
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
já que possui mandato constitucional e é órgão
competente para estabelecer normas internacionais do trabalho. A Declaração de 1998 da
OIT é um documento considerado como paradigma universal, pois impõe a observância,
por parte dos países-membros, de princípios e
direitos fundamentais do trabalhador, os quais
abrangem normas relativas à dignidade desse.
Por isso, não há como falar de direitos fundamentais laborais sem a necessária abordagem
da OIT, suas Convenções e Declarações.
Em sua Declaração de 1998, sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, a
OIT reafirmou a obrigação universal de respeitar,
os desempregados são: dano psicológico, perda de
motivação para o trabalho, perda de habilidade e
autoconfiança, aumento de doenças, morbidez e
taxa de mortalidade, perturbação das relações familiares e da vida social, intensificação da exclusão
social e acentuação de tensões raciais e das assimetrias entre os sexos.
(14) Expressão utilizada por Mauricio Godinho Delgado
(2006).
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promover e tornar realidade os princípios
refletidos nas suas Convenções fundamentais,
ainda que não tivessem sido ratificadas pelos
Estados-membros. O texto estabelece quatro
pilares como direitos laborais fundamentais
básicos: eliminação do trabalho forçado ou
obrigatório (Convenções ns. 29 e 105); abolição
do trabalho infantil (Convenções ns. 138 e 182);
eliminação da discriminação em matéria de
emprego e ocupação (Convenções ns. 100 e
111) e liberdade sindical juntamente com o reconhecimento efetivo do direito de negociação
coletiva (Convenções n. 87 e 98).
O Brasil adotou todas as Convenções mencionadas, excetuando-se a Convenção n. 87,
em função do texto constitucional brasileiro
limitar a atividade sindical pelo princípio da
unicidade. O dispositivo da Carta Magna é o
art. 8o, inciso II: “a criação de mais de uma
organização sindical, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um município.”
Além dos direitos fundamentais contidos
na Declaração de 1998, incumbe destacar o
termo “trabalho decente”, consubstanciado no
princípio da dignidade do trabalhador. É assim
denominado pela Organização Internacional
do Trabalho como um trabalho digno, correto e igualitariamente remunerado e, ainda,
exercido em condições de liberdade, equidade
e segurança.
O conceito de trabalho decente surge pela
primeira vez na 87a Conferência Internacional
do Trabalho, no relatório apresentado pelo
Diretor-Geral da OIT (1999) onde é afirmado
que: “O objetivo fundamental da OIT hoje é
que cada mulher e cada homem possam ter
acesso a um trabalho decente e produtivo em
condições de liberdade, equidade, segurança
e dignidade.” Nesse sentido, o diretor-geral da
OIT, Juan Somavia reafirma a importância e
atualidade do tema:
A crise atual voltou a colocar diante dos
nossos olhos algo que todos sabemos: bons
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empregos, empregos de qualidade e trabalho decente é, em todos os lugares, central
para a vida de mulheres e homens. Trabalho
decente é uma fonte de dignidade pessoal.
Estabilidade das famílias. A paz na comunidade. Confiança no governo, nos negócios
globais e credibilidade nas instituições que
governam as nossas sociedades. O trabalho
é muito mais do que apenas um custo da
produção. Esta aspiração simples de ter
uma chance justa de trabalho decente está
no topo da agenda política.(15)
Não há o alcance do “trabalho decente”
se o trabalhador não obtiver outros direitos
essenciais que sirvam como meio para esse
fim. Maria Aurea Cecato engloba a opinião
de diversos doutrinadores acerca do tema,
afirmando que não há trabalho decente se não
houver a consagração dos seguintes direitos:
[...] salário justo; à saúde; ao repouso suficiente; à higiene e segurança; à seguridade
social, que inclua seguro-desemprego e
aposentadoria; à abertura do diálogo com
todos os atores sociais e ao próprio emprego, premissa para todos os outros, essenciais
e complementares. (2008, p. 50)
Para a garantia do trabalho decente e consequente dignidade do trabalhador, devem
ser atendidos os direitos supramencionados,
ao menos minimamente. Para Maria Aurea
Cecato (2008, p. 51):
Os Estados devem inserir no texto constitucional, o conteúdo da Declaração, mas,
(15) No original: “The crisis has again put before our
eyes something that we all know: good jobs, quality
jobs, decent work are, everywhere, central to the lives of women and men. Decent work is a source of
personal dignity. Stability of family and households.
Peace in the community. Trust in government and
business and overall credibility of the institutions
that govern our societies. Labour is much more than
just a cost of production. This simple aspiration to
have a fair chance at a decent job is at the top of
the political agenda, on top of opinion surveys.”
Tradução da autora. (SOMAVIA, 2010). Disponível
em: <http://www.osloconference2010.org/discussionpaper.pdf>Acesso em: jan. 2011. Acesso em:
jun. 2010.
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para além deles, também os demais direitos
imprescindíveis à promoção da dignidade
no trabalho.
A noção de trabalho decente torna-se base
para a conceituação dos direitos humanos do
trabalhador, inclui os direitos da Declaração
de 1998 e vai além. O trabalho decente repousa
sobre quatro pilares conexos: o emprego, a
proteção social, os direitos dos trabalhadores
e o diálogo social. Sobre a convergência dos
pilares da conceituação do trabalho decente,
Maria Áurea Cecato aduz:
[...] o entrelaçamento dos pilares do
trabalho decente permite que os êxitos
alcançados em cada um deles repercuta na
consecução dos demais, de forma que, se
forem levadas a cabo as políticas e ações
adequadas, sobrevenha uma realimentação
mútua e contínua dos fatores que levam ao
pleno emprego e às corretas condições de
trabalho. (2009, p. 184)
Portanto, em face dessa conjugação de direitos contidos na noção de trabalho decente,
o progresso de políticas e ações adequadas em
um deles finda por auxiliar na promoção dos
restantes para atingir-se a dignidade no labor.
Com efeito, cumpre destacar também a importância dos direitos laborais fundamentais
como pilares do trabalho decente. Incluindo,
neste aspecto, os direitos contidos nas Declarações da OIT de 1998 (liberdade sindical;
não discriminação no trabalho; eliminação
do trabalho forçado e do trabalho infantil),
na Declaração sobre Justiça Social para uma
Globalização Justa de 2008 e nos preceitos
constitucionais.
Para a implementação e promoção da
agenda do trabalho decente, a OIT conta com
a cooperação da ONU, especialmente, em face
da consonância da agenda do trabalho digno
com a Declaração do Milênio da ONU(16),
adotada em 2000. A mencionada Declaração
(16) Sobre a conexão entre a Agenda para o trabalho
decente da OIT e a Declaração do Milênio da ONU.
Disponível em: <http://www.ilo.org/public/french/
bureau/exrel/mdg/briefs/overview.pdf>.
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objetiva, dentre outras, a globalização justa,
especialmente a redução da pobreza em todo
o mundo.
A exclusão sociolaboral torna-se presente
na vida de inúmeros seres humanos ao redor
do mundo ocasionando o total distanciamento entre os responsáveis pela produção
de riquezas dos que, tão somente, usufruem
delas. Em face do eterno conflito entre capital
e trabalho, no âmbito intraempresarial, há
busca incessante pelo enriquecimento (lucro)
e diminuição de gastos, o que gera redução de
postos laborais e precarização da mão de obra.
Seguindo este raciocínio, Maria Aurea Cecato (2006, p. 66) esclarece:
[...] no intuito de melhorar sua posição
na cadeia concorrencial, o empreendedor
busca reduzir seus gastos e o faz com maior
insistência no que se refere ao pessoal que
lhe é subordinado, visto que este, por ter
o trabalho como meio de subsistência, se
submete mais facilmente à sua vontade.
Portanto, o empresário visando a alcançar
posição de relevância na cadeia concorrencial
e diminuir os gastos da atividade econômica,
permite-se desrespeitar os direitos laborais,
pois os seus empregados dependem do salário para sobreviver e temem o desemprego,
exclusão social e perda da própria dignidade
humana. Nesse contexto, o Estado termina
corroborando essa postura, influenciado por
pensamentos liberais e capitalistas e preocupado
com o crescimento econômico, passa a entender
os direitos laborais como empecilhos para esse
progresso.
Neste ínterim, convém destacar que crescimento econômico não se confunde com
desenvolvimento, pois para se atingir o pleno
desenvolvimento, além de crescer economicamente, há que se efetivarem os direitos sociais
fundamentais, a justiça social e possibilitar o
exercício das liberdades substantivas de cada
pessoa humana. O desenvolvimento, portanto,
como analisa Sen (2005), é um processo integrado de expansão das liberdades substantivas
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interligadas e não se pode ter apenas uma visão
do desenvolvimento como:
[...] alguma “fórmula” simples de acumulação de capital, abertura de mercados,
planejamento econômico eficiente (embora
cada uma dessas características específicas se
insira no quadro mais amplo). O princípio
organizador que monta todas as peças em um
todo integrado é a abrangente preocupação
com o processo do aumento das liberdades
individuais e o comprometimento social de
ajudar para que isso se concretize. (2005,
p. 49)
Logo, o enfoque há de ser voltado para a
qualidade de vida e as liberdades substantivas
usufruídas pelos seres humanos, e não apenas
para renda ou a riqueza, como prepondera
nas doutrinas tradicionais da economia. Tal
progresso econômico há de ser conjugado com
o direito ao desenvolvimento. No âmbito da
Organização das Nações Unidas, a inclusão
sociolaboral é componente essencial do desenvolvimento, segundo a Declaração de 1986.
Para a referida Declaração, a pessoa humana
passa a ser acolhida como sujeito central do
desenvolvimento.
Com efeito, o referido documento positiva, em seu art. 2o: “O ser humano é o sujeito
central do desenvolvimento e deve, portanto,
ser o participante ativo e o beneficiário do
direito ao desenvolvimento.” Por conseguinte,
cada indivíduo deverá participar do processo
econômico, social, cultural e político, tanto
como sujeito ativo, quanto como beneficiário
dos resultados. A pessoa humana deve ser
tratada não apenas como paciente inerte, mas
também como agente(17).
(17) Importante estudo sobre a condição de agente
das pessoas, especialmente das trabalhadoras do
sexo feminino encontra-se na obra de Amartya Sen
(2005, p. 220-235), ilustrando que, apesar dos movimentos feministas atuais lutarem por melhoria na
condição de bem-estar das mulheres, há necessidade de luta por direitos que garantam a livre condição de agente do sexo feminino. Dessa forma, o
enfoque sobre a condição de agente das mulheres é
condição para que sejam removidas as iniquidades
96
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A referida Declaração coaduna-se com o
conceito já elucidado de cidadania, ou seja,
a existência de dois lados: o ser humano não
é apenas receptor de direitos, pois possui, na
mesma medida, deveres.
Para Amartya Sen (2005, p. 26|): “Com
oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio
destino e ajudar uns aos outros.” Não precisam,
portanto, ser vistos apenas como beneficiários
passivos de “engenhosos programas de desenvolvimento”. Há urgência em se reconhecer a
importância do papel do ser humano como
agente livre.
Logo, não somente o trabalho, mas, para
além dele, o direito ao trabalho decente, há de
ser efetivado, haja vista ser fonte de dignidade da
pessoa humana. O trabalho decente, entendido
como direito fundamental, é primordial para
a emancipação do ser humano como sujeito
de direitos e não apenas como beneficiário
inerte de programas de desenvolvimento. Há
urgência em efetivar-se um trabalho digno,
correto e igualitariamente remunerado bem
como exercê-lo em condições de liberdade,
equidade e segurança. Portanto, a efetivação
do trabalho decente é afirmação da cidadania.
A condição de agente livre é condizente com
a já explanada “ação” de Hannah Arendt, ou
seja, alguém que age e ocasiona mudanças na
sociedade, ou seja, para Amartya Sen (2000,
p. 33), o ser humano detém essa condição de
agente quando se torna membro do público e,
por conseguinte, participante de ações econômicas, sociais e políticas.

5. Considerações finais
Liberdade é um valor indefinível conceitualmente. Ao problematizá-la, vem a lume
diversas concepções: positiva, negativa, individual, política, dos antigos, dos modernos etc.
que restringem o bem-estar feminino. Exemplo disso são as pesquisas que interligam a melhoria na
educação e acesso ao mercado de trabalho pelas
mulheres com a melhora da taxa de mortalidade
infantil e redução das taxas de fecundidade.
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Cumpre destacar a necessidade de combinação
entre elas. Por meio da liberdade política, por
exemplo, o ser humano rompe a barreira da
inércia e, ao participar publicamente, cobra a
defesa e representação de seus próprios interesses e demais liberdades.
Diferentemente da cidadania grega, por ser
elitista e excludente, a cidadania moderna
se molda na imbricação dos direitos civis,
políticos e sociais. Não cabe, portanto, compartimentalização entre eles, pois a Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948 é
importante paradigma — apesar da vinculação exclusivamente moral — por proclamar a
universalidade e indivisibilidade dos direitos
humanos.
A inserção sociolaboral do ser humano
pelo trabalho é importante fonte de realização,
emancipação e transcendência do trabalhador
para a cidadania. Todavia, apesar dessa importância, o primado do trabalho, especialmente
no último quartel do século XX, vem perdendo
a decência em suas relações. Para além apenas
do ingresso do trabalhador no emprego, há
preocupação na forma como este trabalho está
sendo realizado.
A Organização Internacional do Trabalho
define o trabalho decente como: trabalho
digno, correto e igualitariamente remunerado
bem como exercido em condições de liberdade,
equidade e segurança. Bem como o trabalho
decente é fundamentado em quatro pilares
inter-relacionados: o emprego, a proteção social,
os direitos dos trabalhadores e o diálogo social.
É pelo trabalho, e especialmente trabalho
decente, que a pessoa humana — trabalhador
— encontra um lugar no mundo.
De um lado da balança, está o ser humano
necessitando prover o próprio sustento e o da
prole, para daí galgar outras liberdades e, de
outra banda, o empresário cuja postura prioriza
apenas o lucro pelo lucro, apoiado pelo Estado,
o qual prioriza o crescimento econômico em
detrimento do direito ao desenvolvimento.
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A inserção sociolaboral do trabalhador,
visando a garantir a subsistência ou aumentar
a sua independência econômica, dotará esse
ser humano de confiança para transcender ao
liame da liberdade política e para participar
de discussões e debates acerca da sua própria
condição de cidadão e agente transformador
da sociedade.
O ser humano, como sujeito de direitos,
possui no trabalho seu porto seguro para a
“ação”(18) e consequente liberdade, em todos
os seus sentidos, haja vista serem complementares. Que os direitos fundamentais sociais não
sejam apenas “lei para inglês ver”(19), mas, sim,
efetivados visando à inserção do trabalhador
na sociedade, garantia de dignidade e consequentemente cidadania.
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A ausência de tutela legal na jornada
de trabalho dos empregados
domésticos e sua possibilidade
de reconhecimento pelo Judiciário
Marcelo Oliveira Serrano de Andrade Júnior(*)

Resumo:
f O presente artigo visa analisar o atual cenário das empregadas domésticas, partindo da
perspectiva dos direitos humanos. Pretendemos analisar o posicionamento adotado pelo
Estado perante essa ocupação profissional e esclarecer as razões que perpetuam a exclusão
social dessas trabalhadoras. Especificamente na questão da jornada laboral, demonstramos
que a falta de limitação legal viola Convenções Internacionais dos direitos humanos fundamentais. Apesar disto, defendemos ser possível o reconhecimento de limites com base
na eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Por fim, demonstramos o espaço que o
trabalho doméstico vem ganhando na agenda da Organização Internacional do Trabalho.
Para o estudo, foram utilizados, basicamente, o método bibliográfico e o método histórico.
O tema foi escolhido por se tratar de um assunto atual e que diz respeito a milhões de
trabalhadores.
1. Introdução
O trabalho é uma atividade praticada, desde
os primórdios, não devendo ser encarado
como uma obrigação ou martírio, mas sim,
como um bem que enriquece e dignifica o ser
humano. O trabalho enquanto instrumento
social escolhido com liberdade e responsabilidade consiste em importante promotor da
cidadania.
Todavia, o emprego doméstico no Brasil
e no mundo destaca-se negativamente pelas
graves violações aos direitos humanos e a invisibilidade. Apesar de sua importância social,
representando um papel imprescindível na
(*) Mestrando de Direitos Humanos pela Universidade
Federal da Paraíba — UFPB. E-mail: <marceloserrajr
@hotmail.com>.
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reprodução da força de trabalho familiar e no
bem-estar da população, seu valor tem sido
menosprezado ao longo dos anos.
Enraizado na história mundial da escravidão, do colonialismo e de outras formas de
servidão, o emprego doméstico é desvalorizado,
não sendo considerado atividade geradora
de valores econômicos, e, muitas vezes, nem
mesmo um trabalho, excluído até do reconhecimento de direitos. Essa atividade representa,
assim, a degradação das mulheres pobres e
da raça negra no cenário atual brasileiro, não
pelo trabalho em si que exercem, pois é digno
como qualquer outro, mas pelos poucos direitos trabalhistas que lhes são assegurados e,
ainda, pelos resíduos sociais e históricos que
prevalecem, proporcionando preconceitos.
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O exame desses sujeitos não perpassa apenas pela não equidade com que é tratado pelo
ordenamento jurídico, mas, especialmente,
por fatores culturais que colaboram para a
desvalorização dessa categoria profissional.
Em razão do expressivo número de mulheres
que ocupam este trabalho, se torna impossível
adotar uma posição neutra quanto ao gênero.
Tomando por base textos humanitários e
princípios constitucionais, questionamos a ausência de tutela legal para a jornada de trabalho
dos empregados domésticos e demonstramos ser
possível seu reconhecimento pelo Judiciário,
apesar da falta de previsão na lei. Por fim, evidenciamos o espaço que o trabalho doméstico
vem ganhando na agenda internacional.

2. O posicionamento jurídico do
Estado brasileiro em relação
aos domésticos
O valor social do trabalho apontado no
art. 1o, IV, da Constituição Federal, compõe
um dos fundamentos do nosso sistema jurídico e, não acidentalmente, encontra-se no
citado documento logo antes do valor da livre-iniciativa. O objetivo é lembrar que os fins
econômicos não justificam quaisquer medidas;
o valor social do trabalho serve como verdadeiro freio à exploração capitalista, e promoção à
dignidade da pessoa humana do trabalhador,
esta também alçada como fundamento do
Estado brasileiro.
O princípio da dignidade da pessoa humana
é a base do nosso Estado, devendo nortear
os modos de proteção ao meio ambiente, à
integridade física e moral, os trabalhadores,
à família, à criança e o adolescente, às pessoas
com deficiência, entre outros. Segundo Flávia
Piovesan, que consagra essa ideia, tal princípio
permite estabelecer uma condição para interpretação das normas, revelando-se como “cânone
constitucional que incorpora as exigências de
justiça e dos valores éticos, conferindo suporte
axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro”
(PIOVESAN, 2000, p. 54-55).
100
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Nesse sentido, o jurista Ingo Wolfgang
Sarlet (2001) complementa a participação do
Estado como ativista para promover a dignidade da pessoa humana, sendo esse um valor
intrínseco de cada ser humano; é dever do
Estado efetivar direitos e deveres fundamentais
que evitem a atuação de atos degradantes e desumanos, prezando pelas condições mínimas
existenciais para a vida.
A respeito da dignidade da pessoa humana
nas relações empregado-empregador, é necessário citar o estudo do autor Alfredo Ruprecht
(1995, p. 104-108) que definiu a dignidade
humana da seguinte forma:
O princípio da dignidade humana, também
conhecida como o princípio do valor humano, consiste em considerar o trabalhador
não como uma mercadoria, ou elemento
de produção, mas como ser humano. Na
aplicação do jus variandi deve ser respeitada
a dignidade física e moral do empregado.
Desse modo, podemos afirmar que a atividade laboral deve ser decente para dignificar
a humanidade, sendo dever de todos zelarem
pela garantia de uma sociedade mais justa,
na qual o desenvolvimento econômico em
conjunto com a valoração do trabalho possa
garantir essa estruturação.
Para que haja efetividade do princípio da
dignidade da pessoa humana, é necessário
que seja dado à pessoa todos os demais direitos fundamentais previstos na Constituição.
É preciso que se garanta assim como diz a
doutrina, um piso vital mínimo de direitos
(FIORILLO, 2000).
No entanto, esse compromisso estatal deixa
a desejar quando nos deparamos com a situação
dos trabalhadores domésticos. Trata-se de uma
categoria profissional discriminada, seja em
virtude dos resíduos sociais e históricos da
nossa cultura, seja pela não equidade que é
tratada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

2.1. Aspectos sociais que desvalorizam o
trabalho doméstico
Desde que Heleieth Saffioti publicou sua
obra Emprego doméstico e capitalismo, em
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1978, analisando as condições de opressão
das trabalhadoras domésticas, já se passaram
mais de trinta anos, e é inegável que essas mulheres continuam em uma profissão bastante
vulnerável.
De acordo com o pensamento de Saffioti,
a divisão sexual do trabalho é responsável por
estabelecer ao sexo masculino um trabalho
produtivo na esfera pública, com grande visibilidade, já as mulheres ocupam o espaço de
trabalho na esfera privada, com pouca notoriedade (SAFFIOTI, 1978).
O trabalho doméstico possui características particulares que, dentro do contexto da
sociedade capitalista e patriarcal(1), torna-o
invisível. Trata-se de um trabalho predominantemente feminino(2), e que é prestado sem
quaisquer fins lucrativos por ser realizado em
residências particulares. Apesar de não ser
uma atividade produtiva, o capitalismo precisa
das empregadas domésticas para manter-se
funcionando.
Saffioti (1978) ao retratar a ascensão das
mulheres nas esferas públicas afirma que
este fator não as remove definitivamente da
esfera privada, alegando que para poderem
desempenhar diferentes ocupações, contratam
outras mulheres para desempenhar o trabalho
doméstico.
As conquistas sociais e econômicas das mulheres ainda estão muito aquém do ideal, principalmente no âmbito trabalhista. O alcance e a
assimilação das mesmas variam comumente de
acordo com a classe social e o poder aquisitivo,
o grau de escolaridade e a possibilidade real
(1) Por patriarcal entende-se a predominância masculina, que se liga intrinsecamente à autoridade. As teóricas feministas destacam esse termo para designar
a estruturação da sociedade, tomando o papel do
homem como superior diante do papel da mulher,
que é relacionado à submissão.
(2) IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios:
2009. Rio de Janeiro, 2010. As mulheres correspondem a 93% do total de trabalhadores domésticos,
e as mulheres negras a 61,6% do total de mulheres
ocupadas nesta profissão.
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para superar as desigualdades de oportunidades
entre homens e mulheres, que ainda persistem
até hoje no nosso cotidiano, tanto dentro da
própria família como, principalmente, diante
das diferentes esferas sociais.
O trabalho doméstico é o reflexo da desigualdade e discriminação em nosso país. A permanência dessa discriminação é consequência
dos resíduos da cultura formada no passado,
que ainda encontra-se presente na sociedade.
Por resíduo sócio-histórico, entende-se um
fato determinado no passado, mas que se encontra efetivamente presente nos dias atuais.
Dessa maneira, visto a escravidão e a servidão
terem sido marcantes na construção do povo
brasileiro, compartilha-se do pensamento de
Fábio Konder Comparato que “o estigma da
escravidão ancestral continua até hoje a marcar
a alma das populações negras” (COMPARATO,
2007, p. 202). A situação da mulher perante o
patriarcado, nesse contexto, é análoga à condição dos negros. Com isso, podemos concluir
que os vestígios da tradição passada contra os
negros e as mulheres, mesmo após a abolição
da cultura reprovável, permanecem na prática
dos costumes dominantes.
A escravidão refletiu nas relações sociais
brasileiras não somente no que se refere à questão
racial, pois tal regime também repercutiu na
forma como a sociedade brasileira aprecia o
trabalho manual, em especial o realizado no
âmbito doméstico por mulheres. A vulnerabilidade é tamanha, que muitas possuem vergonha
de exercerem esta profissão. Claúdia Cavalcante
Normando observa que “a discriminação é
tanta que o próprio empregado recusa-se a ter
sua Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) assinada para que não conste como
função “empregado doméstico” (NORMANDO,
2005, p. 18).
Diante deste quadro, faz-se necessário
analisarmos o tratamento jurídico dado pelo
Estado brasileiro às empregadas domésticas
à luz dos direitos humanos. Primeiramente,
vamos definir quem são estes sujeitos e quais
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são os seus direitos. Em seguida, focaremos
no objeto específico deste artigo, qual seja: a
ausência de tutela legal na jornada de trabalho
dos empregados domésticos e sua implicação
no direito ao lazer.

2.2. Definição do empregado doméstico
A nomenclatura “trabalho doméstico”
provém do latim domus referente ao trabalho
realizado no ambiente residencial. De acordo
com a legislação, empregado doméstico é aquele
que presta serviços de natureza contínua e com
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família,
no âmbito residencial dessas. A profissão
encontra-se regulamentada pela Constituição
Federal, pela Lei n. 5.859/1972 e pelos Decretos
ns. 71.885/1973 e 3.361/2000.
É possível observar aspectos idênticos à
configuração do empregado comum, elencada
no art. 3o da CLT, quais sejam: subordinação,
habitualidade, onerosidade, personalidade e
pessoa física. A distinção consiste no fato de o
serviço doméstico ser prestado no ambiente
familiar, sem fins lucrativos, ao passo que o
empregado celetista, de um modo geral, possui
vínculo com atividade empresarial que visa o
lucro.
A partir da definição, notamos que são
atividades que se enquadram como trabalho
doméstico: o serviço realizado pela lavadeira;
governanta; faxineira; a babá; a cozinheira; o
jardineiro; o vigia; o motorista particular; o
caseiro em granja de lazer; ou mesmo a pessoa
que realiza serviços de assistência ou enfermagem particularmente, nas dependências ou no
prolongamento do lar.
A Consolidação das Leis Trabalhistas não
se aplica aos trabalhadores domésticos, isto
porque o art. 7o excluiu expressamente sua
aplicação para a referida categoria. Conforme
observa o Procurador do Trabalho Cássio
Casagrande, trata-se de uma controvérsia do
ordenamento jurídico, pois ao mencionar que
o referido diploma não se aplica ao trabalho
doméstico, por ser considerado serviço de na102
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tureza não econômica, encontra-se implícito
a ideia de que esta ocupação em si não é uma
atividade economicamente comparável às
demais (CASAGRANDE, 2008). Nessa perspectiva, ele afirma que:
A discriminação do legislador de então é
visível quando se percebe que, ao definir a
figura do empregador (CLT, art. 2o, isto é a
empresa como ente produtivo), equiparou
a este outras entidades que igualmente
não têm finalidade econômica, como “as
instituições de beneficência, as associações
recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores” (CLT,
art. 2o, § 2o). (CASAGRANDE, 2008, p. 22).
Logo, o argumento não justifica, pois os
empregados das instituições de beneficência,
das associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos foram recepcionados
pela Consolidação das Leis do Trabalho, não
recebendo o mesmo tratamento anunciado
aos domésticos.
A Constituição Federal de 1988 assegurou
aos domésticos, por meio do art. 7o, parágrafo único, diversos direitos atribuídos aos
trabalhadores urbanos e rurais. Assim, são
assegurados constitucionalmente à profissão:
salário mínimo, irredutibilidade salarial,
décimo terceiro salário, repouso semanal
remunerado, férias anuais, licença à gestante,
licença-paternidade, aviso prévio e aposentadoria. Todavia, direitos sociais fundamentais
não foram estendidos, tais como: a limitação
da jornada de trabalho; redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança; adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres
ou perigosas; proibição de diferenças de salários, por motivo de sexo, idade, cor ou estado
civil; a remuneração do adicional noturno; o
auxílio acidentário; dentre outros. Embora não
seja reconhecido constitucionalmente o direito
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e o seguro-desemprego, há possibilidade dos
domésticos usufruírem desta garantia, regulamentada pela legislação ordinária.
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O não reconhecimento destes direitos acarretam graves violações aos direitos humanos.
Ao limitar os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, o ordenamento jurídico
brasileiro infringe direitos fundamentais por
ele adotados, contrariando os alicerces de sua
ordem jurídica.

3. A ausência de tutela legal para a
jornada de trabalho e as graves
violações de direitos humanos
A proteção à duração da jornada de trabalho, sem dúvida, é um dos direitos mais
fundamentais dos trabalhadores. Trata-se de
uma medida vinculada aos interesses vitais da
pessoa humana. Qualquer cidadão necessita
de tempo livre para recuperar suas energias,
como também para gozar ao lazer. Nesta
perspectiva, a Constituição Federal no mesmo
art. 6o prevê o trabalho e o lazer como direitos
sociais fundamentais.
Ao afirmar o direito ao lazer como um direito
fundamental, Calvet entende juridicamente
que esta garantia constitucional consiste:
O direito do ser humano se desenvolver
existencialmente, alcançando o máximo
das suas aptidões, tanto nas relações que
mantém com outros indivíduos e com o
Estado, quanto pelo gozo de seu tempo livre
como bem entender. (CALVET, 2006, p. 89.)
Não existe liberdade para o trabalhador
quando não há limitação da sua jornada de
trabalho. O Estado acaba por colocar em risco
a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, além
de representar uma clara restrição ao gozo do
direito social ao lazer. Trata-se de uma medida
contrária a Textos Humanitários de valores
universais vejamos:
I) Declaração referente aos fins e objetivos da
Organização Internacionail do Trabalho, 1944:
Item III, d) da possibilidade para todos de uma
participação justa nos frutos do progresso em
termos de salários e de ganhos, de duração do
trabalho e outras condições de trabalho, e um
salário mínimo vital para todos os que têm
um emprego e necessitam dessa proteção; i) obter
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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um nível adequado de alimentação, de alojamento, de recreação e de cultura;
II) Declaração Universal dos Direitos Humanos,
1948: Artigo XXIV – Toda pessoa tem direito a
repouso e lazer, inclusive a limitação razoável
das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas;
III) Pacto Internacional Relativo aos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, 1966: Artigo
VII – Os estados integrantes do presente Pacto
reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar condições de trabalho justa e favoráveis,
que garantam sobretudo: (...) d) O repouso,
os lazeres, a limitação razoável da jornada do
trabalho e férias remuneradas periódicas, assim
como remuneração dos feriados.

Com base nestes diplomas internacionais, estabelecem-se direitos humanos irrenunciáveis,
afirmando que todo trabalhador tem direito a
limite na duração da jornada de trabalho, que
nos filiamos à condenação de qualquer posição
contrária a este sentido (SANTOS, 2001).
Todavia, este não é o entendimento adotado
pelos tribunais. A jurisprudência consolidada
é pela impossibilidade de reconhecimento de
limites à jornada dos trabalhadores domésticos.
A propósito exemplar, vejamos:
HORA EXTRA. EMPREGADO DOMÉSTICO.
DIREITO. INEXISTÊNCIA. Conforme disposto
no parágrafo único do art. 7o, da Constituição
Federal, dentre os direitos assegurados à categoria dos empregados domésticos não se incluem
os dos incisos XIII e XVI, relativos à limitação da
jornada de trabalho e à remuneração do serviço
extraordinário. Também não existe tal previsão
na Lei n. 5.859/72, que dispõe sobre a profissão
de trabalhador doméstico. Tendo a Constituição
Federal excluído o trabalhador doméstico do
direito à hora extra, afronta ao texto constitucional decisão que concede tal direito. Recurso
de revista conhecido e provido. (RR – 10890037.2002.5.15.0011, rel. Ministro: Emmanoel
Pereira, Data de Julgamento: 27.2.2008, 5a Turma, Data de Publicação: 28.3.2008.)

Da leitura acima, extraímos os prejuízos
causados pelo não reconhecimento legal do
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limite da jornada de trabalho para os domésticos. A lei ao não ter previsão para limitação
da jornada de trabalho coloca em risco diretamente o direito fundamental ao lazer. O
direito do trabalho cuja função primordial é
proteger as relações de trabalho, especialmente
os direitos fundamentais dos trabalhadores,
acaba por não cumprir sua meta existencial.

3.1. Possibilidade do reconhecimento
de limites à jornada de trabalho
dos empregados domésticos
De maneira geral, a doutrina trabalhista
reconhece três fundamentos básicos para o
instituto da duração de trabalho na relação de
emprego. O primeiro teria a finalidade econômica, pois a quantidade de trabalho prestado
indica o quantitativo de contraprestação devida.
A segunda finalidade é ligada à saúde do empregado. Por último, seria o objetivo social do
instituto, qual seja: viabilizar um tempo livre
para o empregado usufruir da vida privada
(CALVET, 2005).
Ora, será que o empregado doméstico não
necessita destes direitos? O direito à intimidade,
saúde, família, cultura, lazer, dentre outros, são
direitos fundamentais devidos a todos os cidadãos e, consequentemente, se transformam
em verdadeiros direitos laborais inespecíficos.
Estes direitos, de tão fundamentais, possuem
força irradiante, devendo ser respeitados não
somente pelo Estado, mas também nas relações
privadas, por causa da sua eficácia horizontal.
É com base nos direitos humanos fundamentais e especialmente no princípio da dignidade
da pessoa humana, que defendemos o reconhecimento de limites à jornada de trabalho
dos domésticos. Apesar da não previsão legal,
entendemos ser possível o Judiciário declarar
o pagamento de indenizações para aquele profissional que labore exaustivamente, a ponto
de serem ceifados seus direitos fundamentais.
Neste sentido, já se posicionou o magistrado trabalhista Otávio Calvet, ao afirmar
que apesar da condição especialíssima dos
empregados domésticos, misturando trabalho
104
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e convivência privada, estes fazem jus à jornada
de trabalho razoável. De acordo com o juiz,
“foge a qualquer razoabilidade imaginar a
possibilidade de exigência de labor a qualquer
hora e por períodos infindáveis pelo simples
fato de a Constituição não ter enquadrado o
doméstico na proteção geral da duração do
trabalho (...)” (CALVET, 2006, p.118).
Não significa que advogamos a implantação
de um controle de jornada rígido, que regule
minuto a minuto, mas que se efetive um critério
de razoabilidade. É preciso que estes trabalhadores possuam resguardados seus direitos
genéricos devidos a todos os cidadãos. Logo,
em casos levados ao Judiciário será necessária a
utilização da técnica de ponderação dos interesses para verificação, no caso concreto, de um
limite de duração do trabalho.

4. Trabalho doméstico: uma
preocupação internacional
A OIT foi criada pela Conferência da Paz,
assinada em Versalhes em 1919, logo após a
primeira guerra mundial, com o objetivo de
promover a justiça social, fazendo ser respeitados os direitos humanos no labor. Busca-se
por meio de uma política social de cooperação
e de desenvolvimento social entre os sistemas
jurídicos dos Estados-membros, ser possível
alcançar suas metas, mediante a implementação de normas protetivas sociais universais.
Sendo um organismo de âmbito internacional, a OIT é regida por princípios gerais
do direito internacional do trabalho e pelos
princípios do direito internacional público.
A 86a Conferência Internacional do Trabalho,
reafirmou a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais, estabelecendo
que existem oito convenções fundamentais da
OIT que asseguram os direitos humanos, em
quarto áreas, quais sejam, liberdade sindical
e direito à negociação coletiva; erradicação
do trabalho infantil; eliminação do trabalho
forçado; e não discriminação no emprego ou
ocupação.
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Adentrando na questão do trabalho doméstico, notamos de imediato o descompasso entre
esta profissão e as convenções fundamentais da
OIT, em especial a que trata da discriminação
nas relações de emprego. A precária proteção
legal oferecida aos empregados domésticos, na
sua maioria mulheres pertencentes a minorias
raciais, foi reconhecida pela OIT como uma
forma de discriminação indireta com base na
classe, sexo, raça.
É com base neste quadro de graves violações
aos direitos humanos e levando em consideração diversas convenções internacionais, que
o trabalho doméstico vem ganhando espaço
na agenda dos direitos humanos após várias
discussões da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), estando o tema recentemente
presente com maior ênfase através da Convenção
n. 189 e na Recomendação n. 201(3), que trata
sobre o trabalho decente para as trabalhadoras
domésticas.
A referida Convenção visa igualar os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos
trabalhadores comuns, e representará um
grande avanço caso o Brasil ratifique este tratado, pois o Direito é um fator que contribui
para a construção social de toda cultura. O
reconhecimento do direito pela autoridade
competente estabelece mais segurança jurídica,
além de plantar valores éticos na comunidade,
exercendo uma função pedagógica, sem os
quais esse reconhecimento estatal, tardariam
a ser respeitados na vida coletiva (COMPARATO, 2007).
O objetivo da OIT é a sua missão primordial
de promover chances para que homens e mulheres possam ter um trabalho produtivo e de
qualidade, em condições de liberdade, equidade,
segurança e dignidade humana. Valores que
são considerados condição fundamental para a
superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade
democrática e o desenvolvimento sustentável.
(3) Disponível em: <http://www.oit.org.br/sites/default/
files/topic/housework/doc/trabalho_domestico_
nota_5_565.pdf> Acesso em: 20 jul. 2012.
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5. Considerações finais
Apesar de o Brasil ser constitucionalmente
um Estado Democrático de Direito, a maioria da sua população não possui meios para
alcançar o efetivo exercício da cidadania.
Passados mais de duas décadas da promulgação da Constituição Federal, nosso país ainda
encontra-se buscando a democracia racial, a
superação do analfabetismo, a igualdade de gênero, a igualdade de oportunidades de trabalho,
entre outros.
Relatar as conquistas civis, políticas e sociais das mulheres é uma história recente. Elas
estão nas grandes empresas, na administração
pública e exercendo os mais variados cargos
e funções. Entretanto, os ganhos estão muito
abaixo do ideal, pois ao analisarmos o trabalho doméstico, uma atividade maciçamente
feminina, deparamo-nos com uma profissão
desvalorizada e desprotegida juridicamente.
O trabalho doméstico possui algumas características sociais que proporcionam a incidência de um quadro discriminatório. Observar
a referida categoria profissional é estudar o
contexto do capitalismo, da escravidão e do
patriarcado, três fatores que encontram no trabalho doméstico a vulnerabilidade da pessoa
humana. A Constituição ao não estabelecer o
mesmo tratamento aos domésticos perpetuou
a exclusão imposta pela Consolidação das Leis
Trabalhistas quando justificou tal medida, por
se tratar de serviços de natureza não econômica, prestados à pessoa ou à família, no âmbito
residencial destas (art. 7o, “a”, da CLT), tese que
foi amplamente aceita pelos doutrinadores do
Direito, de modo geral.
É certo que o trabalho doméstico possui
especificidades que o diferencia dos demais
trabalhos, contudo, estamos tratando de direitos
trabalhistas fundamentais. Assim, demonstramos ao logo do artigo a possibilidade de
tal exclusão gerar o cerceamento de direitos
fundamentais devidos a todos os cidadãos. A
vulnerabilidade da categoria gerou preocupações
na agenda internacional, mais, especificamente,
na Convenção n. 189 da OIT.
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Diante de todo o exposto, demonstramos que
a ausência de limites à jornada de trabalho das
domésticas é uma grave violação à dignidade
da pessoa humana, afetando não só o direito
fundamental ao lazer, como outros direitos
fundamentais consagrados pela Constituição
Federal de 1988.
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Cidadania transnacional:
realidade ou utopia?
Paulo Henrique Tavares da Silva(*) e Juliana Coelho Tavares da Silva(**)

1. Introdução
Historicamente, cidadania e nacionalidade
caminharam juntas. A construção do conceito
de cidadão sempre esteve ligada à existência de
uma estrutura politicamente organizada num
território, unindo indivíduos que apresentam
determinados traços de identidade cultural,
religiosa, linguística, dentre outras. No entanto,
o século XX trouxe-nos um paradigma diferente, decorrente da tese da universalidade dos
direitos humanos, estampado na Declaração
Universal de 1948, que logo em seu art. 1o
proclama “que todos os homens nascem livres
e iguais em dignidade e direitos”. A própria
condição humana é suficiente para atrair todo
um sistema protetivo de dignidade, alçado
a um plano internacional. Paradoxalmente,
aquela mesma Declaração estipula, num dos
primeiros artigos de seu extenso catálogo de
garantias, que “todo homem tem direito a uma
nacionalidade” e que “ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, do direito
de mudar de nacionalidade” (art. XV).
A situação agudiza-se quando presenciamos, a partir da segunda metade do século XX,
a intensificação do processo de globalização
(*) Mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Doutorando em Direitos Humanos e
Desenvolvimento pela UFPB. Professor do Centro
Universitário Unipê-JP e da ESMAT 13. Juiz Titular da
5a Vara do Trabalho de João Pessoa. E-mail: <phsilva13@
gmail.com>.
(**) Graduanda em Direito pela Universidade Federal
da Paraíba (UFPB). Integrante projeto de iniciação
científica (PIVIC), vinculado ao grupo de pesquisa
Direito e Marxismo. E-mail: <julianatavaress@hotmail.
com>.
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da economia, que levou ao rompimento das
fronteiras nacionais no que toca à migração
de capitais, com a consequente perda da
centralidade do Estado como ente dirigente
do cenário político, graças ao advento de empresas transnacionais com poder econômico
até mesmo superior à boa parte das unidades
nacionais existentes no mundo.
O enfraquecimento do poder estatal também é caracterizado pela perda de sentido da
cidadania como atrelada a um determinado
território, isto porque se fala cotidianamente
no advento de um “cidadão do mundo”, “cidadão
global”, que pode amanhecer na Europa e dormir na Ásia, que mantém vínculos negociais
e profissionais com diversos países, é multicultural, não dispõe mais de vínculos afetivos
com sua terra de nascimento. Um homem do
futuro, que pode se beneficiar inclusive das
instituições transnacionais disponíveis para
a proteção dessa suposta cidadania universal,
diretamente inspirada na teoria tradicional dos
direitos humanos, consistente nos organismos
consultivos, fiscalizatórios e judiciais criados
para terem jurisdição para além dos Estados.
Entretanto, ao largo dessa perspectiva otimista, o campo de refugiados de Dadaab, no
Quênia, com centenas de pessoas que para ali
foram fugindo da guerra civil, da fome, das
limpezas étnicas, sem comida, sem condições
de higiene, sem pátria, é um cenário inquietante
e paradoxal do futuro dessa mesma noção de
cidadania ampliada.
É possível, na propalada conjuntura do cosmopolitismo, separar cidadania de nacionalidade?
Ou a efetivação dos direitos humanos ainda
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é por demais dependente dos Estados para
concretizar-se? É isso que pretendemos discutir
nesse breve ensaio.

2. Cidadania na Idade Antiga e no
Medievo
Ser cidadão para os antigos é participar, em
verdade, de uma família ampliada, que se corporifica na figura da cidade-estado. Esta, por
sua vez, ampliando-se para um corpo social
maior, não deixa de perder tal característica.
Esse ensinamento é antigo, já advertindo Fustel
de Coulanges:
Se quisermos definir o cidadão dos tempos
antigos pelo seu atributo mais essencial,
é necessário dizer-se que cidadão é todo
homem que segue a religião da cidade, que
honra os mesmos deuses da cidade, aquele
para quem o arconte ou o prítane oferece
o sacrifício de cada dia, o que tem o direito
de aproximar-se dos altares e, podendo penetrar no recinto sagrado onde se realizam
as assembleias, assiste à festas, acompanha
as procissões, e participa dos panegíricos,
participa dos banquetes sagrados e recebe
sua parte das vítimas. Assim esse homem,
no dia em que se inscreveu no registro dos
cidadãos, jurou praticar o culto dos deuses
da cidade e por eles combater. (1975, p. 155)
Aqui, o vínculo decorria da ampliação das
famílias, do compartilhamento das tradições,
de um sentimento de totalidade. Se assim o é, o
Estado é bem maior que a família. Aristóteles,
na Política, conceitua como cidadão “aquele
que tem a capacidade e a oportunidade de participar do governo” (2000, p. 219); no entanto,
nega aos trabalhadores esse direito, mesmo
àqueles nascidos na comunidade, chegando
afirmar que:
(...) o melhor Estado não fará do trabalhador
um cidadão. Se até mesmo o trabalhador for
cidadão, então aquilo que denominamos
virtude de um cidadão não pode ser atribuído a todos, ou só aos homens livres, mas
àqueles que na verdade estão livres de todas
as tarefas inferiores. (ibidem, p. 220)
108
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Vale destacar aqui que os romanos foram os
primeiros a desenvolver uma noção de cidadania articulada em níveis e com um potencial
inclusivo. Uma cidadania em sentido forte
(que envolvia a capacidade plena de participação na vida política) e com um sentido fraco
(que acolhia o estrangeiro, submetendo-o
aos regramentos romanos e possibilitando
o compartilhamento socioeconômico no ambiente do Estado, mas com poderes políticos
limitados), ou seja, desenvolvendo-se aqui as
noções lançadas por Aristóteles. Este momento
é particularmente importante para nós, uma
vez que, como adverte Benito Aláez Corral, “a
cidadania passa a ser agora uma instituição
preponderantemente legal, isto é, derivada do
direito positivo romano, que põe em relevo o
valor deste primeiro passo na diferenciação
funcional do sistema jurídico” (2006, p. 31).
Aqui, a cidadania exercia função manifestamente includente.
Os estrangeiros, mesmo nos impérios
mais tolerantes como o Romano, p. ex., são
diferenciados justamente por essas tradições
religiosas, fruto ainda das fundações das cidades. Mas é sempre bom enfatizar esse sentido
de totalidade que o Estado encerrava, aquele de
ser maior que os indivíduos isoladamente
considerados, essa concepção que a pessoa faz
parte de uma comunidade familiar ampliada,
que contribui com seus esforços individuais
para geração de um bem comum, que o outro me é estranho, porque não compartilha
daqueles sentimentos que animam minha
comunidade cultural. Até mesmo o império
macedônico, último havido na Antiguidade,
concebeu um universalismo baseado na ideia
de que o mundo havia se transformado numa
única cidade (cosmo-pólis), “da qual todos
participavam como amigos e iguais, fundado
num patrimônio nacional comum” (LAFER,
2009, p. 119).
Durante a Idade Média, esse contexto não
se modificou. Pelo contrário, pois mesmo já
contando com ideário universalista do Cristianismo, a predominância da Igreja na Europa
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ocidental criou um cenário de uniformidade
dogmática no qual a vida terrena não importava para a maioria das pessoas, pois o reino
de Deus seria a verdadeira razão da existência.
No plano político, a fragmentação das antigas
unidades políticas em feudos, com a proliferação de chefetes locais, com um poder real
bastante solapado, fundamentado nas relações
de suserania e vassalagem, completavam o
cenário da pouca participação das pessoas
no contexto decisório, porém, reforçava o
sentimento de apego do homem à sua terra,
base única de subsistência. O senhor feudal, a
exemplo do bonus pater familias, ao tempo em
que detinha poder absoluto sobre aqueles que
residiam em seus domínios, era igualmente
responsável pelo provimento de segurança
aos mesmos, relação essa que vai se ampliando,
criando estamentos sociais simples entre
aqueles que lutam (aristocracia), aqueles que
rezam (clero) e aqueles que trabalham (servos
da gleba). A respeito da participação do servos
no contexto político, importante destacarmos
a lição de Bendix (1996, p. 78):
(...) os camponeses participam da política
medieval apenas indiretamente, em geral
apenas quando são convocados como
súditos de seu amo para ajudá-lo em seus
esforços militares. Na medida em que são
livres e possuem o direito de portar armas,
os camponeses devem lutar pela jurisdição
de seu amo, seja como for, enquanto permanecerem dentro do quadro da estrutura
política medieval.
Mesmo após o ressurgimento dos Estados-nacionais, particularmente na península
Ibérica e na França, com o movimento da
Reconquista, que se encerra no século XV, os
monarcas conservaram a velha ordem feudal,
desta feita, centralizada na sua pessoa, atraindo
para si poderes políticos e divinos, na condição
de representante dos desígnios de Deus na Terra. Se, por um lado, a unificação nacional veio
atender os anseios da burguesia nascente em
pacificar as nações e facilitar a atividade comerAno V – N. 5 – Dez. 2012
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cial, por outro, persistiu ainda todo um sistema
de privilégios para a aristocracia e o clero, dado
que futuramente deverá ser considerado como
um dos antecedentes da Revolução Francesa.
Todos os esforços nacionais convergiam para a
mantença de um sistema burocrático que cada
vez mais intensifica a exploração do Estado em
relação aos camponeses.

3. Cidadania e o Iluminismo
Segundo Ellen Meiksins Wood (2001), é
errôneo apontar o surgimento das ideias que
pautaram a Revolução Francesa como uma
decorrência direta do desenvolvimento do
capitalismo, posto que o estágio daquele modo
de produção na França ainda não autorizava a
formação de pensamento exclusivamente voltado
ao mercado e ao pensamento liberal. Situando
o nascedouro do capitalismo nas práticas de
“melhoramento” agrícolas encetadas na Inglaterra a partir do século XVI, é naquele país
que vamos encontrar o surgimento de uma
ideologia atrelada aos interesses do capital, a
exemplo das obras de Locke e Adam Smith.
Teríamos assim dois eixos: o inglês, dedicado
aos aspectos econômicos da modernidade; e
o francês, dedicado ao lançamento das bases
políticas do Estado, que mais tarde seria liberal.
Se identificarmos o nascimento da modernidade ao culto à razão, veremos que na
França isso já acontecia desde a monarquia, em
que predominava um sentimento de ordem e
racionalidade nas práticas econômicas de Jean-Baptiste Colbert, em sua busca obsessiva por
uma balança comercial favorável, fundamento
do mercantilismo francês.
Os ideólogos da Revolução Francesa não
pertenciam à burguesia, mas sim eram profissionais liberais, funcionários públicos ou
tão somente intelectuais. Seu país era marcadamente agrário, e as práticas de exploração
dos camponeses eram baseadas na extração do
excedente agrícola diretamente pela tributação
ou pelas estruturas semifeudais que ainda
coexistiam naquele país (WOOD, 2001, p.
115).
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Apropriaram-se os iluministas de concepções que foram gestadas ainda durante a Idade
Média, destacando-se aqui o nominalismo, surgido no século IX com as obras de Guilherme
de Ockham(1), germe do individualismo, da
rejeição do sujeito como parte de um todo,
mas sim como um todo formado por diversas
individualidades que efetivamente desfrutam
de realidade. E, no mesmo sentido, das teses
lançadas pelo movimento da Reforma Protestante (século XVI), que abalaram os conceitos
totalizantes e a estrutura clerical na condução
dos destinos políticos.
A noção de universalismo, tão cara aos
reformistas do século XVIII, nasce sim, fundamentalmente, como uma reação aos privilégios
desfrutados pela aristocracia e pelo clero no
Estado francês. “A burguesia questionou a aristocracia mediante a invocação dos princípios
universais da cidadania, da igualdade civil e
da ‘nação’ – uma identidade universalista que
transcendia as identidades mais particulares
do parentesco, da tribo, da aldeia, do status, do
estado ou da classe.” (WOOD, 2001, p. 116.)
Essa participação popular, fincada numa
perspectiva contratual, quebrando a origem
da autoridade estatal no costume ou na autoridade divina, resta bem fincada no art. 6
da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789, que assim diz:
A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente,
ou por meio de representantes, à sua formação.
Ela deve ser a mesma para todos, quer proteja,
quer puna. Todos os cidadãos, sendo iguais aos
seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as
(1) Destaca Michel Villey que o “nominalismo é a destruição da ontologia de Aristóteles. Ainda que
Ockham pessoalmente não tenha pretendido tomá-la como alvo, tire argumento de Aristóteles contra
o ‘realismo’ extremo, ele arruína sua filosofia, sua
política e seu direito. Se já não há ordem regendo as
relações entre indivíduos, se a própria cidade não é
uma realidade, perde toda razão de ser uma ciência
cujo propósito seja a apreensão direta dessas relações sociais. A arte da busca do justo no seio da
realidade, que a arte romana da jurisprudência fora,
fica sem objeto” (2007, p. 124)
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dignidades, cargos e empregos públicos, segundo
sua capacidade e sem outra distinção a não ser
a de suas virtudes e seus talentos.

Ocorre que essa mesma ideia revolucionária, que destronou o Ancien Régime, não foi
capaz de superar as diferenças de classe na
França, tampouco serviu de plena emancipação para seu povo, bastando ver as mulheres,
os povos das colônias (como o Haiti, p. ex) e
as várias minorias étnicas (tais como os ciganos), que não se enquadravam no conceito
de cidadão. Essas contradições internas do
novo sistema republicano vão se agudizando,
na medida em que se dá o casamento entre
a política e a economia, com a implantação
gradual do capitalismo industrial na Europa
e nos Estados Unidos, contrapondo à falsa
igualdade política com a uma inexistente
igualdade econômica, tese central dos movimentos políticos do século XIX, capitaneados
por Marx e Engels. Pode-se dizer, assim, que
os denominados direitos humanos de primeira
geração, constantes nas primeiras Declarações,
representam apenas parte daquela igualdade
necessária ao indivíduo como agente político,
cuja outra metade somente chegaria em fins
do século XIX, com a consagração daqueles
ditos direitos humanos de segunda geração,
reconhecendo-se que as pessoas também têm
direito à igualdade em relação ao desfrute
de um bem-estar social, vindo de uma ação
positiva do Estado, acoplando-se os direitos
econômicos, sociais e culturais como uma condição necessária aos direitos políticos e civis.
Chegamos, assim, no século XX, com um
sistema cujos traços fundamentais foram bem
mapeados por T. H. Marshall que, sintetizados
por Bendix (1996, p. 111), representariam a
conjugação de três grupos de direitos: civis
(liberdade pessoal, liberdade de palavra,
pensamento e fé, o direito à propriedade e a
concluir contratos válidos e o direito à justiça);
políticos (direito a voto e ao acesso a cargos
públicos) e sociais (direito ao bem-estar econômico e à segurança mínimos ao direito de
participar inteiramente na herança social e a
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viver a vida de um ser civilizado, de acordo
com os padrões prevalecentes na sociedade).
Contudo, o usufruto desses direitos de cidadania não pôde prescindir da existência de três
grupos de instituições públicas: os tribunais
(para salvaguarda dos direitos civis); os corpos
representativos locais e nacionais (como via de
acesso à tomada de decisão e à formação da
legislação) e os serviços sociais (para garantir
um mínimo de proteção contra a pobreza, a
doença, e outros infortúnios, inclusive escolas,
garantido a todos um mínimo de educação).
Em síntese, continuamos aqui com a noção
de cidadania conjugada aos elementos soberania e território, uma vez que as instituições
que vão viabilizar a participação plena do
indivíduo na vida política nacional depende
daquilo que existe no plano nacional. Isto gera
um sério paradoxo a partir da segunda metade
do século XX, conforme veremos a seguir.

4. Uma comunidade global
Norberto Bobbio enfatiza que a Declaração
Universal de 1948 foi fruto das experiências
traumáticas por que passou a humanidade
especialmente após a 2a Guerra Mundial e
representa, pela primeira vez na história, o
reconhecimento de um sistema de valores
universal, por todas as nações compartilhado
(1992, p. 28); vai mais além, ao especificar
que ali demos início ao caminho que vai da
universalidade abstrata dos direitos naturais,
passando pelo desenvolvimento dos direitos
positivos particulares, para finalmente encontrarem sua realização como direitos positivos
universais (1992, p. 30). Seria um processo
de evolução contínua, que se relaciona com a
marcha evolutiva dos textos constitucionais.
Ocorre que a existência desses sistemas
constitucionais internos posiciona-se opostamente à concretização dos direitos humanos,
uma vez que seu sistema protetivo, haurido
a partir da segunda metade do século XX,
fulcra-se ainda num contexto da prevalência
do direito constitucional fincado numa noção
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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de soberania e territorialidade. Embora universais, os direitos fundamentais realizam-se
dentro das bordas dos Estados-nacionais,
fazendo-se valer perante os tribunais locais,
posto que o sistema internacional de proteção
ainda se apresentava de forma débil.
No entanto, há quem defenda que já podemos encontrar sinais claros da formação de
uma comunidade universal de proteção aos
direitos humanos e, com isso, o aparecimento
de um conceito de cidadania transnacional ou
mundial, representada pela garantia de direitos
outorgados a alguém apenas por ser o portador
da condição humana. Isso sem dúvida significaria uma total subversão à noção tradicional
de uma cidadania como garantidora de direitos
apenas nos limites do Estado, representando a
proteção do indivíduo e das comunidades em
situação de risco étnico, social ou econômico
como uma responsabilidade compartilhada
pela comunidade das nações e, mais importante, condição esta que poderia ser levada a
organismos internacionais que teriam plenas
condições institucionais e materiais para fazer
valer tais garantias.
A construção de uma sociedade global não
é um sonho advindo da modernidade. Os
grandes impérios da Antiguidade são prova de
que se pode construir uma articulação bastante
exitosa entre diferentes culturas em torno de
um objetivo comum, bastando ver aquilo
que foi feito pelos romanos na Antiguidade.
Percebe-se que a ideia de uma sociedade universal não é nova, mas passa por um constante
processo de evolução, ao longo do qual vão se
agregando novos componentes ideológicos e
promovendo-se uma adaptação aos novos arranjos produtivos. No entanto, em seu núcleo,
considerando mesmo que boa parte do ideário cosmopolita radica nas grandes religiões,
podemos isolar certas características centrais
desse modelo, quais sejam: a necessidade de
um conjunto de regras procedimentais para
a solução formalmente institucionalizada dos
conflitos; um tipo de direito subjetivo (ao
menos básico) a ouvir e ser ouvido; tribunais
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imparciais; princípios, métodos e garantias
universais que se estendam para além dos tribunais, atingindo as esferas administrativas e
legislativas, bem como para promover soluções
oficiosas e informais no seio de associações
civis (BRUNKHORST, 2011, p. 10-11).
Noutro lado, como afirma Hauke Brunkhorst
(2011), o Estado-território e o Estado-nação
não excluíram, durante a Idade Moderna, a
existência de cidades-estados bastante ativas
do ponto de vista comercial, bem como que a
formação dos Estados-nacionais tem relação
direta com a existência de um modelo estruturado anteriormente que lhe deu formato, isto
é, o da Igreja Católica.
Com efeito, a partir do Dictatus papae, editado pelo Papa Gregório VII, entre os anos de
1074-1075, forma-se uma nova Igreja Católica
que, opondo-se à influência do Sacro Império
Romano-germânico, abre caminho para a
formação do primeiro Estado moderno, ou
seja, o Estado universal da Igreja, tornando-se
o único referencial de racionalidade administrativa e unidade durante a Idade Média. Ao
direito romano clássico, foram definitivamente
agregadas as noções do Cristianismo, advindo,
no dizer de Brunkhorst (2011, p. 13), consequências de duas ordens:
(...) o discurso ético cosmopolita do amor
fraternal universal perdeu seu caráter abstrato e utópico, pois agora estava encarnado num sistema jurídico, e produziu
consequências e efeitos jurídicos concretos
(Rechtsfolgen) — para o bem e para mal
(por exemplo, a tortura processual, o controle disciplinador, o poder pastoral, a
eficiente exploração da população rural).
Por outro lado, o direito romano já não era
mero instrumento imperial de controle de
classe, um direito apenas de coordenação e
repressão, mas, pela primeira vez, instância
da liberdade (Dasein der Freiheit),‘um sistema
destinado a realizar a liberdade’. (Hegel,
1970, p. 46)
Pode-se afirmar, assim, que durante o
predomínio da Igreja na Europa, vigiu um
112
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direito constitucional universal, que se manteve concomitante ao processo de formação
dos estados-territoriais e nacionais. Todavia,
ensina-nos a história que tal predomínio ruiu
a partir do século XVI, graças à Reforma
Protestante e à definitiva implementação dos
Estados-nacionais. Vale destacar que foram
os tratados internacionais que deram os contornos aos modelos internos de soberania, a
partir da Paz de Augsburgo, em 1555, seguida
do Tratado de Westfália (1648).
Essa convivência, e mesmo tensão, entre
o nacional e o internacional, é sentida, por
exemplo, na obra de Rousseau. Diz ele, em sua
apresentação do Discurso sobre a origem e os
fundamentos da desigualdade entre os homens
(publicado em 1754), ao referir-se à sociedade
genebrina:
Vossa soberania adquirida ou conquistada à
ponta de espada e conservada, durante dois
séculos, graças a vosso valor e sabedoria, é
enfim plena e universalmente reconhecida.
Tratados dignos fixam vossas fronteiras, asseguram vossos direitos e fortalecem vosso
repouso. Vossa constituição é excelente,
ditada pela mais sublime razão e garantida
por potências amigas e respeitáveis; vosso
Estado é tranquilo, não tendes nem guerras,
nem conquistadores a temer, não conheceis
outros senhores senão as leis sábias que
fizestes [...]. (2000, p. 38)
O advento das Constituições burguesas no
século XVIII, em especial aquela decorrente
da Revolução Francesa, corporificou mais
uma vez essa ideia da transcendência de um
regime jurídico universal, inspirados no discurso da igualdade, liberdade e fraternidade.
Observe-se o dito no artigo 16o da Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789):
“Toda sociedade, na qual a garantia de direitos
não é assegurada nem a separação de poderes
determinada, não tem Constituição.” Ainda
em seu artigo 12o, resta claro que a garantia
dos direitos do homem e do cidadão carece de
uma força pública, a ser instituída em proveito
de todos.
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No entanto, a formação de um autêntico
sistema global de proteção aos direitos humanos, alçado à condição constitucional, dá-se
após a 2a Guerra Mundial, muito embora, na
Declaração de 1948, não se abra mão da nacionalidade como elemento essencial ao gozo
dessas garantias (ver artigo XV).
Primeiramente, há que se registrar a criação de
dois Tribunais Militares Internacionais (Nuremberg e Tóquio), ainda em 1945, para apreciar
e julgar os criminosos de guerra, levando ao
conhecimento público todas as atrocidades
provocadas pelos nazistas no período belicoso.
A Carta das Nações Unidas, editada em
1945, representa, no entender de Brunkhorst
(2011, p. 18), um marco de constitucionalismo
revolucionário porque: a) substituiu a soberania igualitária dos “príncipes e soberanos das
cidades livres” (consoante a fórmula estampada no Protocolo de Viena de 1820), pelo
princípio da igualdade soberana de todos os
membros da ONU (art. 2.1); b) substituiu o
princípio jurídico internacional da coexistência pelos princípios universais da cooperação
e das relações amistosas (art. 1.1 e 1.3); c)
substituiu a base constitutiva unidimensional
(composta unicamente pelos governos dos Estados) por uma base bidimensional, incluindo
aí os povos em cujo nome atuam tais governos;
d) estabeleceu a todos os Estados a proscrição
da “ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política
de qualquer Estado, ou qualquer outra ação
incompatível com os Propósitos das Nações
Unidas” (art. 2.4).
No entanto, em relação a essa base constitutiva bidimensional, há que se ressaltar a
correlação entre o disposto na Carta e aquilo
estampado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, mais precisamente em seu
art. XXVIII:
“Todo ser humano tem direito a uma ordem
social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração
possam ser plenamente realizados.” Assim, no
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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dizer de Guerra (2011, p. 84), “definitivamente,
o sistema internacional deixa de ser apenas
um diálogo entre Estados, sendo a relação de um
Estado com os seus nacionais uma questão de
interesse internacional”.

Note-se, ainda, que a Declaração de Viena,
adotada pelo plenário do Congresso Mundial
de Direitos Humanos, realizado pela ONU em
1993, estabeleceu premissas ainda mais claras
quanto a este sistema internacional de proteção
dos direitos humanos:
(...) 4. A promoção e proteção de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais devem ser
consideradas como um objetivo prioritário das
Nações Unidas, em conformidade com seus
propósitos e princípios, particularmente o propósito da cooperação internacional. No contexto
desses propósitos e princípios, a promoção e
proteção de todos os direitos humanos constituem uma preocupação legítima da comunidade
internacional. Os órgãos e agências especializados relacionados com os direitos humanos
devem, portanto, reforçar a coordenação de
suas atividades com base na aplicação coerente
e objetiva dos instrumentos internacionais de
direitos humanos.
5. Todos os direitos humanos são universais,
indivisíveis interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar
os direitos humanos de forma global, justa e
equitativa, em pé de igualdade e com a mesma
ênfase. Embora particularidades nacionais e
regionais devam ser levadas em consideração,
assim como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados promover e
proteger todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, sejam quais forem seus sistemas
políticos, econômicos e culturais.
(...)
27. Cada Estado deve ter uma estrutura eficaz
de recursos jurídicos para reparar infrações ou
violações de direitos humanos. A administração da
justiça, por meio dos órgãos encarregados de velar
pelo cumprimento da legislação e, particularmente, de um poder judiciário e uma advocacia
independentes, plenamente harmonizados com
as normas consagradas nos instrumentos internacionais dos direitos humanos, é essencial para
a realização plena e não discriminatória dos
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direitos humanos e indispensável aos processos
de democratização e desenvolvimento sustentável.
Nesse contexto, as instituições responsáveis pela
administração da justiça devem ser adequadamente financiadas e a comunidade internacional
deve oferecer um nível mais elevado de assistência técnica e financeira às mesmas. Cabe às
Nações Unidas estabelecer, como prioridade,
programas especiais de serviços de consultoria,
com vistas a uma administração da justiça forte
e independente. (...)

Tem-se aqui um autêntico sistema constitucional internacional, obviamente sem vinculação
a Estado específico, e que pode operar num
cenário de fragmentação, pois um de seus
atributos é atuar segundo uma coordenação
e acomodação entre os Estados-membros.
Há um número crescente de tribunais internacionais, gerais e especializados, incluindo
instâncias de arbitragem internacional e órgãos governamentais e não governamentais
de coordenação, com sua atuação orbitando
em documentos dotados de coercibilidade
variável (hard law e soft law), mas todos tendo
como referencial a Carta da ONU e a Declaração
Universal de Direitos. Enfim, há um princípio
universal que inspira toda e qualquer ação
estatal ou privada, historicamente construído
e reconhecido mundialmente (a dignidade
humana), sendo daí decorrentes as ideias de
indivisibilidade entre direitos políticos, sociais,
econômicos e culturais e uma unidade indissolúvel entre direito nacional e internacional
(BRUKHORST, 2011, p. 24).

5. A dura realidade
O ideário das revoluções burguesas do
século XVIII incluía a noção de universalidade
dos direitos humanos, indizíveis, inalienáveis,
inerentes ao homem, naturais. Isso como uma
nítida reação à ordem deduzida do sobrenatural até então imperante. Levada ao extremo,
essa noção indica que mesmo existindo um
só ser humano na terra, este ainda teria assegurado seus direitos inatos. Lembra Hannah
Arendt que, durante o século XIX, tal situação
não se modificou e mesmo na primeira parte
do século XX:
114
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Todos os seres humanos eram cidadãos de
algum tipo de comunidade política: se as
leis do país não atendiam às exigências dos
Direitos do Homem, esperava-se que nos
países democráticos eles as mudassem através
da legislação, e nos despóticos, por meio
da ação revolucionária. (1989, p. 326-327)

5.1. Os apátridas
Ocorre que os direitos humanos, como direitos, guardam o caráter relacional, típico da
vida em sociedade, já advertindo os romanos:
ubi societas, ibi jus! Com efeito, essa abstração
da condição humana já nasceu fadada ao insucesso. Embora tenha mostrado serventia para
derrubar o Ancien Régime, dois séculos mais
tarde revelou-se tíbia para enfrentar os problemas decorrentes de duas guerras mundiais.
A face mais cruel dessa falácia reside na situação dos apátridas e refugiados. O problema
relacionado àqueles despossuídos de uma nação, sem pátria, expulsos de sua comunidade,
surgiu com relevância após a desagregação de
dois grandes Estados multinacionais europeus,
a Rússia e o Austro-húngaro, com o fim da
Primeira Grande Guerra, obrigando as nações
vitoriosas a celebrarem o chamado Tratado
de Trianon (ou das Minorias), em 1920, regulando a situação dos povos romenos, croatas,
húngaros e tchecos, redesenhando o mapa
da Europa e alocando povos que não tinham
qualquer identidade cultural sob as hostes de
um poder estatal artificial.
A situação agravou-se no transcurso da
Segunda Guerra, pois a retirada da cidadania
(despatriamento) passou a ser uma arma de
guerra, tão utilizada pelos nazistas em relação
aos judeus, jogando-os aos milhares nos países
vizinhos, criando um problema social e econômico para os nacionais, visando instigar um
sentimento de ódio por um povo alienígena
que ali chegava para disputar empregos e benefícios sociais, cada vez mais escassos no cenário
pré-conflito. Note-se que essa retirada da cidadania como arma política não foi só exercitada
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como típica dos regimes totalitários, pois os
Estados Unidos, dito “berço da democracia”,
também, na época do macarthismo, cogitou
de assim proceder. Essa privação da nacionalidade, do exercício da cidadania, evidencia que
os direitos do homem, embora representem
uma ideia sedutora, revolucionária, se realizam
mesmo no plano local, na comunidade.
A permanência do indivíduo num corpo
social que lhe garanta o mínimo existencial é
a chave mesmo para a própria existência do

tão cara aos revolucionários franceses do século XVIII. Além do fenômeno da perda formal
da nacionalidade, há também uma privação
dessa condição decorrente das fugas em massa de pessoas sujeitas a graves violações dos
direitos humanos em seus países de origem,
criando-se grandes contingentes de refugiados.
Para se ter noção da gravidade desse fenômeno combinado, vejamos os dados no gráfico
abaixo que foram divulgados pela Agência da
ONU para Refugiados (ACNUR):

Fonte: ACNUR. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/> Acesso em: 29 jan. 2011.

homem como um ser civilizado. E esse aspecto
foi muito bem desenhado por Arendt, quando
afirma: “O homem pode perder todos os chamados Direitos do Homem sem perder sua
qualidade essencial de homem, sua dignidade
humana. Só a perda da própria comunidade é
que o expulsa da humanidade.” (2011, p. 331)
Isso porque essa noção de “humanidade”, que
recebe a garantia do Estado, passou a tomar o
lugar antes ocupado pela noção de “natureza”,
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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Desse contingente, a ACNUR estima que
tenhamos cerca de doze milhões de apátridas
no mundo, uma vez que aqui são divulgados
apenas dados oficiais, colhidos pelos escritórios internacionais nos continentes avaliados.
Essa proliferação encontra atualmente origem
no desmantelamento de países, com a consequente redefinição das fronteiras nacionais,
tal como ocorreu no fim da União Soviética,
Iugoslávia e Checoslováquia, nos anos 1990 e
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na recente criação do Sudão do Sul, na África.
Destaque-se, ainda, que a falta de nacionalidade também alastra-se em relação aos filhos de
apátridas, mas, em especial, deve-se dar atenção
ao problema das mulheres, que representam
um dos grupos mais vulneráveis a tal fenômeno,
graças a leis que as discriminam quando se
casam com estrangeiros.
Na tentativa de mitigar os efeitos perversos
desse fenômeno, a ONU editou duas Convenções: a primeira em 1954, denominada de
Estatuto dos Apátridas; a outra em 1961, destinada a reduzir os casos de apatridia no mundo.
Na primeira, vê-se o conceito dessa figura no
plano internacional, consistindo na designação
de “toda a pessoa que não seja considerada por
qualquer Estado, segundo a sua legislação, como
seu nacional” (art. 1o, 1). Todavia, uma análise
mais aprofundada, tanto dessas quanto das
outras Convenções da ONU que visam reduzir
o número de refugiados, não evidencia um
papel efetivo das instituições internacionais
na resolução dos casos, empenhando cada vez
mais aos Estados um papel proativo que boa
parte não se dispõe a assumir.
Assim, a dação de uma nacionalidade e,
portanto, a possibilidade do exercício dos
direitos da cidadania que dela diretamente
provém, na prática, ainda deriva do plano local,
da comunidade na qual o indivíduo se insere,
fato que embora não exclua a ideia, sem dúvida
frustra o desejo que se tem de muito em breve
partilharmos uma cidadania mundial.

5.2. O caso dos imigrantes árabes na
França
Também, após a Segunda Guerra Mundial,
a França foi um dos países a apresentar uma
grande abertura à recepção dos estrangeiros.
Com sua política pacífica, abrigou imigrantes
de todo o mundo, com notável participação dos
países árabes. No entanto, a partir da década
de 1970, os seus nacionais passam a ver o crescente número de estrangeiros em seu território
como um problema. Diante do constante
aumento do tradicionalismo naquele país,
116
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com implantação de políticas restritivas à
imigração, é que nos anos 80 os estrangeiros
ganham visibilidade política, causando assim um
choque entre a opinião pública e os movimentos
multiculturalistas.
É neste panorama que o povo árabe começa a sofrer com posturas “indiretamente”
xenófobas, tal qual a expulsão de três alunas
muçulmanas de uma escola pública na cidade
francesa de Creuil, sob o pretexto de que, por
utilizarem a burqa, estariam atentando contra a
laicidade Estatal. Um debate acirrado sobre
a questão se instalou, e, em 2004, foi então
promulgada uma lei que proibiu o uso de todos
os símbolos religiosos “ostentosos” (o véu islâmico e o kippa judeu, por exemplo) em estabelecimentos de ensino público. Outra postura
que destacamos é a da proibição, em 2009, do
uso, em piscinas públicas, do burkini, traje de
banho usado pelas mulheres mulçumanas, na
praia ou em piscinas, que cobre o corpo inteiro,
deixando só a face descoberta, sob o pretexto
de que causaria problemas à higiene pública
(MARCOU, 2010, p. 202).
Foram essas discussões os estopins para a
abertura à ainda mais polêmica e controversa
Lei de n. 2010-1192, de 11 de outubro de 2010,
que impede a dissimulação da face no espaço
público e afeta diretamente as mulheres mulçumanas que portam os véus integrais (o niqab
e a burqa). Antes da promulgação de fato da tal
lei, foi montada uma “missão de informação”
para analisar a sua necessidade e cabimento.
Chegou-se à conclusão de que se faria necessário conter a prática do uso do véu integral
e representaria um desafio à França acabar
com a mesma. Portanto, deveria ser feita uma
reflexão em conjunto sobre a discriminação do
outro em razão da origem ou escolhas espirituais, o reforço de ações de sensibilização e
educação, ao respeito mútuo e a generalização
de dispositivos de mediação. Isso porque seria
essencial reafirmar os valores republicanos de
liberdade, igualdade, fraternidade, pois eram
esses os fundamentos do vivre-ensemble (viver
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em comunidade, viver junto) que se opunham
a todas as formas de integralismo, comunitarismo, sectarismo e, por consequência,
levariam à recusa de todos os atentados contra
os princípios de tolerância, igualdade entre os
sexos e a obrigação de proteger as pessoas mais
vulneráveis. Ainda considerava que a liberdade
de consciência não podia ser exercida senão
respeitando o princípio da laicidade. Por essas
razões, pedia-se que essa prática fosse proibida
no território da República.
Numa análise mais aprofundada, o que se
pode extrair é que promulgação da Lei n. 20101192 é na realidade uma forma de discriminação
indireta. A princípio, o que explica a nossa
afirmação é o fato da lei atingir especialmente
as mulheres muçulmanas portadoras do véu
integral. Na utilização deste tecido, têm-se
duas dimensões bem definidas: a primeira,
individual, seria a afirmação da personalidade
no espaço social; a segunda, política, pois
representaria a bandeira de um projeto de militância e proselitismo posto em prática pelos
movimentos integristas islâmicos. Em seguida,
podemos observar que o público-alvo da interdição está concentrado essencialmente nos
subúrbios das metrópoles, fato que representa
uma socialização ausente ou incompleta, um
defeito de integração entre a cultura acolhedora e a cultura materna dos árabes. Também
se evidencia o temor por parte da sociedade
francesa dos movimentos de reislamização,
frequentemente associados a práticas terroristas, que poderiam levar a criação de uma
comunidade distinta do resto da sociedade
com direitos específicos e diferenciados.
Outro ponto importante a ser considerado
diante da querela do véu, é a noção de nacionalidade para os franceses, baseada no contrato
político e na adesão voluntária do indivíduo
à nação (REIS, 2004, p. 155). Daí se levantar a
questão de fronteiras internas(2) como a tônica
(2) Relata Rossana Reis que a distinção entre fronteira interna e fronteira externa é de autoria de Rogers Brubaker.
Fronteira interna é definida por direitos e diz respeito
à cidadania; fronteira externa é a territorial. (Soberania,
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dos debates acerca da nacionalidade, cidadania e acesso a direitos. Caberia assim falar de
grau de adaptação dos imigrantes à sociedade
francesa, o que no fundo seria somente uma
maneira de, sob um critério cultural, encobrir
a xenofobia (MISKOLCI, 2007, p. 215).
A nação, do ponto de vista francês, pode ser
considerada de três maneiras, o que influencia
suas políticas de imigração e nacionalidade.
A primeira é o republicanismo, definindo a
nação por um critério tão só político — o
contrato social — e considerando os homens
como fundamentalmente iguais. A próxima
forma de ver a nação é o tradicionalismo, uma
conexão entre nacionalidade e cultura, determinada pelo jus sanguinii e fundamentada na
diferença entre os homens. A última e mais
recente maneira é o multiculturalismo, que
apesar de afirmar a distinção entre os homens,
acredita que não pode a nacionalidade ser
fundamentada nessas desigualdades; também
clama por direitos culturais específicos para
grupos sociais diversos. Em virtude do fato
de que cada uma dessas ideologias ser adepta
à uma concepção de humanidade, bem como
uma distinção entre nacional e estrangeiro, é
possível determinar o tipo de relação entre os
habitantes do lugar (REIS,1999,p. 120).
Dentro da comunidade francesa, há mesmo
um sentimento anti-imigrante e preconceituoso
em relação aos árabes, pois os nacionais frequentemente identificam o islamismo com o
terrorismo, bem como acreditam que a não
existência de imigrantes teria como resultado
o aumento do seu padrão de vida, sentimento
tal que é ampliado num momento em que os
índices de desemprego e a situação econômica
do país se tornam alarmantes. Nas palavras de
Rossana Reis:
Parece que quanto menor o mundo se vai
tornando, mais necessidade as pessoas têm
de delimitar o seu próprio espaço, e que
direitos humanos e migrações internacionais. Revista
Brasileira de Ciências Sociais, v. 19, n. 55, p. 161, jun.
2004)
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quanto mais o mundo tende a se homogeneizar, no sentido de que os problemas
e os recursos começam a se tornar globais,
mais os países ou as regiões tendem a se
fechar em torno de si mesmos e a definir
uma identidade própria que o diferencie
de todo o resto, num processo de reação às
investidas globalizantes. (REIS, 1999, p. 135)
Dessa forma, a querela do véu seria mesmo
uma forma de perceber como a nação francesa
constrói sua identidade em relação ao outro,
e uma oportunidade de rediscutir a possível
inserção social do estrangeiro (REIS, 1999, p. 118,
120 e 136).
O que deixa transparecer no caso é que o ordenamento jurídico nacional francês capta um
sentimento de nacionalismo crescente criando
dentro das suas fronteiras uma cidadania de
“segunda categoria” para os imigrantes que ali
foram acolhidos, da mesma forma, desestimulando aqueles que pretendiam emigrar para
aquele país, dada a hostilidade com que suas
convicções religiosas seriam tratadas pelas autoridades públicas, numa clara alusão à noção
de cidadania para os antigos, em que o homem
ao virar cidadão estaria coagido à prática do
culto dos deuses da cidade, decorrência do
compartilhamento das tradições.

6. Considerações finais
Apesar da existência, e mesmo insistência,
num discurso globalizante, a cidadania ainda
prevalece apegada ao território e, com ela,
a possibilidade de um usufruto pleno das
promessas contidas nos Direitos do Homem,
algo que sem dúvida põe em risco a tese da
universalidade dessas garantias, tão propalada desde as revoluções burguesas do século
XVIII. Com isso, põe-se igualmente em xeque
o argumento da imanência desses direitos
unicamente à mera condição da existência
humana. Se somente se pode conceber os
direitos humanos num cenário relacional, no
convívio do homem com seus semelhantes, então sua efetivação é mais construção que mera
118

4969.8 - Revista Esmat n. 5 - final 2.indd 118

constatação, ou declaração, como queriam os
subscritores da Carta de 1948.
E o papel da cidadania é vital nessa construção dos direitos humanos, não apenas se
limitando a uma mera participação política
figurativa, mas sim encarnando a condição ser
reconhecido por um Estado, protegido por suas
leis, tendo a garantia de mínimos existenciais
e dispondo a estrutura política de instituições que realmente garantam os direitos das
minorias. Tudo isso ainda se prende a limites
territoriais e culturais. Ainda estamos bem longe
da concessão dessas garantias numa escala
maior que as fronteiras dos Estados, diferente
daquilo que já existe em função da circulação
do capital e do comércio em escala global. A
ligação entre cidadania e nacionalidade ainda
é intensa e a triste condição dos apátridas e
refugiados representa um elemento material
que somente reforça essa triste conclusão.
Dados da ONU revelam que o maior campo de refugiados do mundo, o Dadaab, no
Quênia, enfrenta a pior crise de superlotação
de sua história, contando com cerca de 400
mil pessoas que sobrevivem da benevolência
de organizações de ajuda internacional, sujeitos a toda sorte de privações, retrato da dura
situação político-econômica que o continente
africano atravessa na nossa pós-modernidade
global. Sem nacionalidade, não há que se falar
em inserção do homem na sua própria condição de pertence da humanidade, o homem
deixa de ser homem e passa a perambular no
mundo como um espectro.
Como bem adverte Hannah Arendt, dar
ao homem uma nacionalidade, dotando-o de
uma cidadania plena, que se expressa não apenas na participação, mas na proteção de suas
prerrogativas de ser integrante dessa humanidade, é que aquilo que se coloca no alicerce de
qualquer discurso sobre os direitos humanos.
É sempre bom lembrar sua profecia, para que
evitemos que não mais repita:
É perfeitamente concebível, e mesmo dentro das possibilidades políticas práticas, que,
um belo dia, uma humanidade altamente
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organizada e mecanizada chegue, de maneira democrática — isto é, por decisão da
maioria —, à conclusão de que, para a humanidade como um todo, convém liquidar
certas partes de si mesma. (1989, p. 332)
Conceber, efetivamente, uma cidadania
plena em escala mundial, sem que isso represente um governo global, é, sem dúvida, uma
missão que cada vez mais se apresenta como
prioritária nessa aurora de um novo milênio.
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Cognição, mérito e coisa
julgada material na execução?
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1. Introdução
O presente trabalho tem finalidade bem
específica: estudar os efeitos da defesa endoprocessual executiva, especialmente a formação
da coisa julgada material, sob a perspectiva da
cognição judicial. À primeira vista, esta afirmação pode soar contraditória, pois, segundo a
visão tradicional, não existe espaço para o
exercício de defesa e para a cognição judicial
no processo de execução, mas tão somente
sujeição do devedor aos atos executivos; posição esta, entretanto, que já está seguramente
ultrapassada.
O ponto central do trabalho reside na
indagação a respeito da existência (ou não)
de cognição no âmbito interno do processo
autônomo ou da etapa de execução. Mais
ainda: obtendo a resposta positiva, impõe-se
questionar sobre o alcance e os limites dessa
(*) Mestre em Direito Processual e Cidadania
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do trabalho no Paraná e em Sergipe. Juiz do
Trabalho na Paraíba.
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atividade cognitiva. Neste estudo, ainda que
resumidamente, pesquisar-se-á a respeito
de toda a gama de questões que podem ser
suscitadas na execução e, por consequência,
de problemas que são incompatíveis com esta
modalidade de tutela jurisdicional, bem como
os limites probatórios das alegações fático-jurídicas que envolvem a pretensa decisão.
Obtendo-se estes dados, é possível notar que
se estabelece, com precisão, o regime jurídico
da defesa no próprio processo executivo, afinal,
se o caso não é de incompatibilidade com a estrutura e a função do referido processo, não se
pode vedar ao executado –– a não ser na eventual hipótese de tipificação do fenômeno da
coisa julgada ou da preclusão –– a possibilidade
de questionar, por simples petição de cunho
defensivo (causando incidente processual), a
respeito de matérias cuja presença revela-se
imprescindível à realização regular dos atos
executivos e ao respeito ao princípio do devido
processo legal, inclusive questões que possibilitam a formação da coisa julgada material, o
que, em tese, revelaria o cabimento, ainda que
em bases excepcionais da ação rescisória contra
decisão proferida na execução.

2. Conceito de cognição judicial
Pode-se afirmar, com certa dose de certeza,
que o juiz, na sua função de prestar a tutela
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jurisdicional, desenvolve apenas dois tipos de
atividades: cognição e execução. Observe-se,
desde logo, que, se as atividades executivas
são realizadas por intermédio dos auxiliares
da justiça após uma tomada de decisão judicial,
a cognição detém inegável preponderância na
atividade jurisdicional. Em outras palavras,
para que haja a realização dos atos executivos,
faz-se necessária a concretização, por parte do
juiz, de prévios juízos de valor(1), cujos objetos
variam de acordo com a tutela pleiteada(2).
Assim, é relevante fixar corretamente o conceito e a extensão da cognição judicial, para,
em seguida, precisar o seu regime jurídico no
processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença.
O termo “cognição” é geralmente aplicado
como sinônimo de conhecimento, fato que leva
à ideia de que processo de cognição é a mesma
realidade que o conhecimento em si, bem
como o processo de conhecimento. Processo
de conhecimento, conhecimento e cognição, no
entanto, em termos técnico-jurídicos, embora
sejam conexas, são realidades diversas.
O termo “conhecimento” é utilizado, efetivamente, para designar uma das espécies de
(1) LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1997. p. 408-409.
(2) No instituto da antecipação dos efeitos da tutela de
mérito (art. 273 do CPC), por exemplo, o juiz, antes
de determinar a execução ou a efetivação da medida,
deve analisar várias questões, a fim de poder tomar
a sua decisão. Deve observar se existe a chamada
“prova inequívoca”, que, aliás, deve lhe convencer
acerca da verossimilhança das alegações da parte
requerente. Deve, também, observar se, diante das
alegações de fundado receio de dano irreparável ou
de difícil reparação, a medida é realmente necessária.
Essa necessidade da medida fica evidente, mas naturalmente precedida da realização de um juízo de valor,
quando há inegável abuso de direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório do réu. O juiz deve
analisar, ainda, se a medida resultará em irreversibilidade
da situação fático-jurídica anterior. Aqui, como não
se ignora, ainda que a resposta seja positiva, pode
estar em jogo uma colisão de princípios constitucionais,
necessitando, portanto, de uma opção fundamentada
do julgador, o que somente confirma o que se está
exemplificando nesta oportunidade: a prévia realização
de juízos de valor pelo órgão jurisdicional.
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processo, ao lado do processo de execução e
do processo cautelar. No processo de conhecimento, que é conhecido como processo de
acertamento ou de definição quanto à relação
jurídica de direito material em crise, a atividade judicial é voltada, preponderantemente,
para a solução, de maneira definitiva, da controvérsia que é levada ao seu conhecimento. É
espécie, portanto, do gênero processo.
Há que se distinguir, agora, conhecimento
de cognição. Deve-se compreender, para tanto,
que esta nada mais é que o instrumento de
concretização do “conhecimento”, ou seja, pela
cognição, conhece-se, de tal sorte que o conhecimento é o mero resultado dessa atividade. Em
outros termos, a cognição é o processo (ou atividade) de conhecer(3), que é materializado pela
realização de juízos de valor(4) compreendidos
(3) Explica Miguel Reale: “Conhecer é trazer para nossa
consciência algo que sabemos ou que supomos
fora de nós. O conhecimento é uma conquista, uma
apreensão espiritual de algo. Conhecer é abranger
algo tornando-nos senhores de um ou de alguns
de seus aspectos. Toda vez que falamos em conhecimento, envolveremos dois termos: — o sujeito que
conhece, e algo de que se tem ou de que se quer ter
ciência. Algo, enquanto passível de conhecimento,
chama-se objeto, que é, assim, o resultado possível
de nossa atividade cognitiva.” (Introdução à filosofia.
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 46.)
(4) Novamente, esclarece Miguel Reale: “Juízo é a ligação
lógica de um predicado a algo, com o reconhecimento
concomitante de que tal atributividade é necessária,
implicando sempre uma ‘pretensão de verdade’. O
juízo, portanto, é a molécula do conhecimento. Não
podemos conhecer sem formular juízos, assim como
também não podemos transmitir conhecimentos
sem formular juízos. A expressão verbal, escrita ou
oral, de um juízo chama-se proposição”. E continua
sua lição: “Quando combinamos juízos entre si segundo um nexo lógico de consequência, dizemos
que estamos raciocinando. Raciocínio, portanto, é
um conjunto ordenado e coerente de juízos. Se estamos dando um aula, estamos raciocinando e, ao
raciocinar, combinamos juízos, procurando investigar e revelar, de maneira congruente, relações entre
conceitos.” Na realidade, arremata: “Não é possível
haver ciência, é claro, sem esta operação elementar
de enunciar juízos e de combinar juízos entre si. A
ciência implica sempre uma coerência entre juízos
que se enunciam. É necessário que os enunciados —
e a enunciação é a essência do juízo — não se choquem
nem se conflitem, mas se ordenem de tal maneira que
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no raciocínio(5) desenvolvido pelo sujeito em
relação ao objeto. Impõe-se perceber, no caso
em estudo, que o sujeito da cognição é o juiz,
ao passo que o objeto são as matérias passíveis
de cognição.
A cognição, a despeito de ser fator inerente
à própria atividade jurisdicional, serve como
técnica de adequação do processo à natureza
do direito material ou à peculiaridade da
pretensão a ser tutelada. Assim, em um primeiro momento, pode-se dizer que o objeto
da atividade jurisdicional é o conhecimento de
determinadas matérias que servem à definição do
direito material em crise, à regular satisfação
do crédito indicado no título executivo ou
à eficiente remoção de uma situação jurídica
potencialmente comprometedora da eficácia
do processo dito principal. Se, na relação
entre cognição e conhecimento, este é o fim ou
resultado da atividade jurisdicional, enquanto
aquela, entendida como técnica processual,
é atividade-meio, a cognição deve sempre ser
vista sob a óptica da efetividade do processo(6).
entre eles exista um nexo comum que lhes assegure
coerência e validez.” (Introdução à filosofia. 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 2002. p. 51.)
(5) No particular, ensina Chaïm Perelman: “A palavra
‘raciocínio’ designa tanto uma atividade da mente
quanto o produto dessa atividade. A atividade mental de quem raciocina pode ser objeto de estudos
psicológicos, fisiológicos, sociais e culturais. Estes
poderão revelar as intenções, os móbeis de quem
elaborou um raciocínio, as influências de toda espécie
que ele sofreu e que permitem situar o fenômeno
em seu contexto. Mas o raciocínio, como produto
dessa atividade intelectual, pode ser estudado independentemente das condições de sua elaboração:
serão examinados o modo como foi formulado, o
estatuto das premissas e da conclusão, a validade
do vínculo que as une, a estrutura do raciocínio, sua
conformidade a certas regras ou a certos esquemas
conhecidos de antemão: este exame pertence a uma
disciplina que chamamos tradicionalmente de lógica.”
(Lógica jurídica: nova retórica. Tradução de Verginia
K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 1.)
(6) Ensina Luiz Guilherme Marinoni: “A cognição é, antes
de tudo, uma relação entre o sujeito (cognoscente) e
o objeto (cognoscível). Esta relação entre o sujeito
e o objeto se dá através da função intermediária da
cognição. A cognição, inobstante, pode ter seu grau
de intensidade (vertical) ou de amplitude (horizontal)
122
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Enfim, a cognição, no sentido aqui estudado, nada mais é que um ato de inteligência(7)
desenvolvido pelo juiz, no intuito de analisar e
valorar as alegações fático-jurídicas e as provas
aduzidas pelas partes, a fim de tornar correta
a decisão que lhe é submetida(8).
diversificado, atendendo-se, diante da perspectiva
da efetividade do processo, à peculiaridade da pretensão de direito material a ser tutelada. É que se
levando em conta a pretensão de direito material, é
possível concluir-se, através da adequação da cognição que lhe é própria, qual a forma de tutela que
lhe é mais compatível.” (Tutela cautelar e tutela antecipatória. São Paulo: RT, 1994. p. 21.) Nas palavras de
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, “o que a técnica faz
é atuar sobre a cognição, restringindo-a ou elastencendo-a, para adequá-la de maneira mais proveitosa
aos fins e valores do processo” (Do formalismo no
processo civil. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva,
2003. p. 130-131).
(7) Chiovenda também percebeu ser a cognição ato
de inteligência. No particular, preleciona o seguinte: “Antes de decidir a demanda, realiza o juiz uma
série de atividades intelectuais com o objetivo de se
aparelhar para julgar se a demanda é fundada ou
infundada, e, pois, para declarar existente ou não
existente a vontade concreta de lei, de que se cogita.”
E arremata: “Essas atividades intelectuais, instrumento
da atuação da vontade da lei mediante verificação,
constituem a cognição do juiz”. (Instituições de Direito
Processual Civil. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2002.
vol. I. p. 217.) Há que se observar, no entanto, que a
cognição que resultará na decisão judicial possui, de
certo modo, a natureza desta, já que é seu reflexo.
Sendo assim, a cognição não é formada apenas por
atos de inteligência, mas também por atos de vontade,
que, no final dessa atividade, visa a dar a justa solução
para o caso concreto.
(8) O conceito é inspirado na definição de Kazuo Watanabe, indiscutivelmente quem melhor estudou a
temática no Direito pátrio. Para este autor, “a cognição é prevalentemente um ato de inteligência,
consistente em considerar, analisar e valorar as
alegações e as provas produzidas pelas partes, vale
dizer, as questões de fato e as de direito que são
deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce,
o fundamento do judicium, do julgamento do objeto
litigioso do processo” (Da cognição no Processo Civil.
2. ed. atual. Campinas: Bookseller, 2000. p. 58-59).
Em sentido idêntico, manifesta-se Paulo Henrique
dos Santos Lucon: “Ato de inteligência, cognição significa considerar, analisar e valorar as alegações e
provas produzidas em torno das questões de fato
e de direito que são deduzidas no processo.” (Eficácia
das decisões e execução provisória. São Paulo: RT, 2000.
p. 184.)
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3. Objeto da cognição judicial
É importante perceber que, muito embora
seja ato prevalentemente lógico, a cognição
também é formada por componentes de
caráter não intelectual(9), os quais, de certo
(9) Sob o ponto de vista filosófico, pode-se dizer que
Kelsen não concordaria com a afirmação de que
fatores de índole não intelectuais integram o fenômeno da cognição judicial. Vale a pena observar a
sua visão do fenômeno jurídico: “Na afirmação evidente de que o objeto da ciência jurídica é o Direito,
está a afirmação – menos evidente – de que são as
normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a
conduta humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou
consequência, ou – por outras palavras – na medida em que constitui conteúdo de normas jurídicas.
Pelo que respeita à questão de saber se as relações
inter-humanas são objeto da ciência jurídica, importa dizer que elas também só são objeto de um
conhecimento jurídico enquanto relações jurídicas,
isto é, como relações que são constituídas através
de normas jurídicas.” E esclarece especificamente a
questão: “A ciência jurídica procura apreender o seu
objeto ‘juridicamente’, isto é, do ponto de vista do
Direito. Apreender algo juridicamente não pode, porém, significar senão apreender algo como Direito,
o que quer dizer: como norma jurídica ou conteúdo
de uma norma jurídica, como determinado através de
uma norma jurídica.” (Teoria pura do direito. Tradução
de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1998. p. 79.) Miguel Reale, evidentemente,
por ser partidário da Teoria Tridimensional do Direito, não concorda com a referida lição, pois, para
ele, o fenômeno jurídico é extremamente complexo,
de modo que é formado pela integração normativa de fatos em valores. Essa essência do Direito,
sem dúvida alguma, reflete na cognição judicial. A
visão de Kelsen teve como objeto, portanto, somente uma das facetas (a normativa) da atividade jurisdicional. Explica Miguel Reale: “A integração de três
elementos na experiência jurídica (o axiológico, o
fático e o técnico-formal) revela-nos a precariedade
de qualquer compreensão do Direito isoladamente
como fato, como valor ou como norma, e, de maneira especial, o equívoco de uma compreensão
do Direito como pura forma, suscetível de albergar,
com total indiferença, as infinitas e conflitantes possibilidades dos interesses humanos.” Na realidade,
e isso também reflete na perspectiva da cognição
judicial, “no fundo, o jurídico é uma experiência, feliz
ou malograda, de justiça, e, mesmo quando de bom
êxito, tem sempre caráter provisório, tão infinita é
a esperança de justiça que nos anima e nos impele
através do tempo.” E arremata a sua lição: “Por ser
perene atualização do justo, o Direito é condição
primeira de toda a cultura, e nisso reside a dignidade
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modo, estão ligados à sensibilidade do juiz,
para a nobre finalidade de se conseguir a justa
solução da lide(10).
No entanto, afinal, quais são as matérias que
podem servir de objeto de cognição judicial e,
com efeito, contribuírem para a efetiva e justa
solução do litígio?
Nesta oportunidade, analisar-se-á o fenômeno no âmbito do processo de conhecimento,
o qual, sob o ponto de vista teleológico, está
voltado a uma declaração que define os eventuais
direitos e obrigações das partes, de tal sorte
que o seu campo de incidência, com relação às
alegações fático-jurídicas das partes, ao menos
em linha de princípio, é o maior possível(11).
Genericamente, a doutrina responde que
o objeto da cognição constitui-se em um trinômio composto pelas questões processuais, as
condições da ação e o mérito da causa(12). Uma
vertente doutrinária, entretanto, sustenta que
o trinômio, em verdade, tem por objeto as
da Jurisprudência”. (Filosofia do direito. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 699-700 e 713, respectivamente.)
(10) GOLDSCHMIDT, James. Direito Processual Civil.
Tradução de Lisa Pary Scarpa. Campinas: Bookseller,
2003. vol. I, p. 346 e 347, respectivamente.
(11) A cognição possui seu maior grau de desenvolvimento no processo de conhecimento, já que, de maneira
amplamente preponderante, lá se busca uma declaração que estabeleça os direitos e obrigações das
partes. O acertamento da relação jurídica de direito
material controvertida ocorre, ao final, pela realização de um juízo de valor por parte do juiz, que
pressupõe ou tem como base, diante do princípio
do contraditório, uma série de alegações e provas
deduzidas pelas partes. A atividade cognitiva é tão
preponderante no processo de conhecimento, que,
sob a óptica da decisão final, Carnelutti chegou a
denominá-lo de processo de juízo. Observe-se,
no particular, a sua lição: “Se concerne unicamente
à existência de uma relação jurídica, o processo
resolve-se em um juízo: trata-se de saber se uma
relação jurídica já existe, ou se deve ser constituída;
para isso há que julgar. A tal fim age o juiz, e ao
tipo de processo que a isto corresponde recebe
também o nome de juízo.” (Instituições de Direito
Processual Civil. Tradução de Adrián Sotero De Witt
Batista. São Paulo: Classic Book, 2000. vol. I, p. 112.)
(12) WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil.
2. ed. atual. Campinas: Bookseller, 2000. p. 71-110.
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questões preliminares, as questões prejudiciais e,
como na anterior, o mérito da causa(13).
Opta-se, neste trabalho, por uma classificação
contendo cinco elementos: 1) pressupostos
processuais; 2) requisitos de validade; 3) condições da ação; 4) questões prejudiciais; 5) mérito
da causa(14). Como se sabe, uma classificação
somente possui “validade” na exata medida
em que tem alguma utilidade prática. Neste
caso, a finalidade dessa classificação é ordenar
o pensamento do juiz no momento em que
desempenha a sua cognição, posto que os
mencionados “elementos”, seja no âmbito legal,
seja no âmbito doutrinário, possuem regimes
jurídicos distintos(15).
Todas essas matérias são passíveis de conhecimento no processo de execução ou na fase de
cumprimento de sentença, excepcionando-se
apenas o direito material que dá conteúdo ao
título executivo e às questões prejudiciais, que
são matérias absolutamente incompatíveis
com essa modalidade de tutela jurisdicional.
Questão prejudicial e eficácia abstrata do título
executivo são institutos que, em princípio,
são excludentes entre si. Da mesma forma, o
questionamento a respeito do direito material que
subjaz ao título executivo (vale observar que essa
alegação não se confunde com a arguição de
pagamento ou adimplemento da obrigação) é
incompatível com a eficácia abstrata do referido
documento.

4. Cognição e defesa endoprocessual
executiva(16)
Atualmente, predomina o entendimento de
que existe cognição no processo de execução,
(13) CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2005. vol. I, p. 274.
(14) Os limites do presente trabalho impedem o desenvolvimento aprofundado a respeito da distinção
entre essas categorias jurídicas.
(15) Para um estudo mais aprofundado, consulte-se:
REIS, Sérgio Cabral dos. Defesa do executado no
curso da execução: cível e trabalhista. São Paulo: LTr,
2008. p. 171-366.
(16) Para um estudo mais aprofundado a respeito da
correlação entre a cognição judicial e os limites da
defesa endoprocessual executiva, consulte-se: REIS,
Sérgio Cabral dos. Defesa do executado no curso da
execução: cível e trabalhista. São Paulo: LTr, 2008.
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mas, por outro lado, é polêmica a questão do
alcance (objeto) desta atividade intelectiva.
É aceito, sem maiores obstáculos, o conhecimento a respeito das matérias conhecíveis de
ofício ou de ordem pública as quais envolvem
a própria admissibilidade da relação processual
executiva, mediante a presença dos pressupostos processuais, dos requisitos de validade —
incluindo-se aqui a ausência de objeções e a
própria regularidade dos atos executivos — e das
condições de procedibilidade da ação.
A doutrina, porém, é vacilante no que diz
respeito a questões de mérito(17) e, no tocante
à limitação da atividade cognitiva, converge no
sentido de que as matérias passíveis de conhecimento no âmbito interno do processo
(17) Segundo prelecionam Teresa Arruda Alvim Wambier
e José Miguel Garcia Medina, “[...] pode dizer-se,
grosso modo, que as manifestações judiciais ocorridas no curso do processo executivo podem ter por
objeto: a) a admissibilidade da execução, quando
se verificará se a ação de execução ajuizada apresenta os requisitos de admissibilidade dispostos
em lei. Caso a petição inicial tenha vícios ou irregularidades sanáveis, deverá o juiz determinar a
sua emenda. Caso tais vícios não sejam sanáveis,
ou o sendo, não procede a parte a sua correção,
deverá o juiz indeferir a petição inicial, extinguindo
o processo; b) os atos executivos, propriamente,
hipótese em que, normalmente, cinge-se o juiz a
observar se o ato está sendo praticado validamente, a fim de se possibilitar a entrega da prestação
jurisdicional executiva. Tratando-se, por exemplo,
de execução por quantia certa contra devedor solvente, deverá o juiz verificar se os atos executivos
preparatórios (ou instrutórios), tais como penhora,
avaliação etc., bem como aqueles ditos satisfativos,
como a adjudicação, entrega do dinheiro etc., estão sendo realizados em observância aos ditames
legais. É o que ocorre, v. g., quando o juiz decide o
incidente de nomeação de bens (art. 657, parágrafo
único); anula a penhora (art. 667, inc. I); autoriza
a alienação antecipada de bens (art. 670); rejeita a
oferta de preço vil (art. 692, caput); decreta a prisão do devedor (art. 733, § 1o); decreta suspensa
a execução (art. 792, caput); e assim por diante; c)
excepcionalmente, admitem parte doutrina e da jurisprudência a cognição, no curso do processo de
execução, sobre questões relativas ao fundamento
da pretensão do exequente, isto é, sobre o próprio
crédito exequendo, desde que a questão a ser resolvida não exija dilação probatória” (O dogma da
coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo:
RT, 2003. p. 98).
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executivo devem carecer de alta indagação, sendo
a comprovação pré-constituída documentalmente.
Quanto ao alcance, adota-se o posicionamento no sentido de que a cognição na
execução (processo autônomo ou fase, pouco
importa) pode ter quatro objetos distintos. Em
primeiro lugar, o juiz deve verificar a admissibilidade da demanda executiva, assim, deve
analisar se estão presentes os pressupostos de
existência do processo de execução e os seus
requisitos de validade, em que se inclui, naturalmente, a regularidade dos atos executivos
em homenagem ao formalismo processual.
Deve aferir, também, se as condições da ação
executiva foram preenchidas de forma correta.
Esta atividade (admissibilidade ou verificação
de legitimidade do processo), a despeito de
focalizar o limiar do processo, desenvolve-se
ao longo de toda relação processual. Finalmente, cabe ao juiz (do processo de execução)
conhecer os possíveis questionamentos sobre o
embasamento do mérito do processo de execução
(pedido de realização dos atos executivos), notadamente no que se refere ao adimplemento da
obrigação que subjaz ao título executivo e à
prescrição que atinge a sua eficácia executiva.
Observe-se que todas essas matérias passíveis
de cognição judicial podem ser transformadas
em questionamentos defensivos internos e, no
caso de vitória do executado, ensejar, ao menos
na maioria dos casos, a extinção do processo
de execução.
Como não se ignora, a doutrina vem
estudando a temática sob a perspectiva da
chamada “exceção de pré-executividade” ou
“objeção de não executividade”. Deve-se notar,
no entanto, que a preocupação geral envolve
apenas a provocação do juiz da execução sobre
a possível ausência de pressupostos processuais e das condições da ação, questões que
devem ser conhecidas de ofício pelo Judiciário,
esquecendo-se, por outro lado, da regularidade dos atos executivos, que, independentes
da denominação utilizada, sempre foram, por
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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simples petição, objeto de questionamentos
internos no processo de execução (ou seja,
na prática, sempre houve exercício de defesa
endoprocessual)(18), bem como das questões
de mérito (estas, consoante será visto, em absoluto, são estranhas ao processo de execução).
Demais disso, o raciocínio, demasiadamente
simplista, envolve apenas a eliminação da
constrição patrimonial.
(18) Ilustrativamente, a respeito dessa visão demasiadamente restritiva, observe-se a lição de Danilo
Knijnik: “A exceção de pré-executividade é fruto
de labor teórico-processual e representa, apenas, uma revelação parcial de um fenômeno bem
mais amplo: uma revelação do officium iudicis (e,
se se quiser, da atuação judicial in executivis). Ela
atende, apenas, à admissibilidade da execução e
não pode ser utilizada para controlar ocorrências
processuais internas, próprias da fenomenologia
do executivo. Assim, a fase instrutória e satisfativa do
executivo tem seus mecanismos próprios, não
devendo ocorrer a intromissão da exceção nesses
domínios, nem a extromissão daqueles institutos
de seus próprios domínios. Esse requisito não passa de uma fórmula sintética da visão que reconduz
a execução à teoria geral do processo. Portanto,
não pode ser admissível o emprego da exceção
como sucedâneo de mecanismos técnicos dispostos para além da penhora, por mais injustos que
venham a ser os sucessos processuais aí havidos,
visto que não destinada à garantia da regularidade
do procedimento, mas, apenas, à legítima instauração do processo. A exceção está limitada à sua
justificabilidade constitucional, por força da lacuna
existente no sistema (por ela corrigido). Portanto,
não há como empregar-se a exceção de pré-executividade para resolver questões atinentes, v. g., à
nulidade de praça, excesso de penhora, alienação
antecipada de bens etc.” Em outra passagem de
sua excelente obra, o estudioso gaúcho deixa bem
clara a sua posição no sentido de que a verificação de regularidade dos atos executivos não pode
servir de objeto da exceção de pré-executividade:
“No campo de sua legitimidade constitucional, em
que se flagrou a existência de uma verdadeira lacuna normativa — o controle da instauração do juízo
executivo e, não, do seu regular andamento — é
que ela deverá vicejar, não devendo, destarte, servir
como sucedâneo desses outros mecanismos (p. ex.,
embargos de segunda fase, incidentes de reforço
de penhora etc.). Tal fato exige o afastamento de
uma ‘visualização geral’ do problema do executado
na relação processual, separando-se claramente
os setores dogmáticos. Daí a exigência de que não
haja tutela específica intra-executiva, como requisito de admissibilidade para a oposição do remédio.”
(A exceção de pré-executividade. Rio de Janeiro: Forense,
2001. p. 194 e 210, respectivamente.)
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Essa postura é equivocada e merece ser
corrigida pela compreensão do modelo constitucional de processo e pelo fenômeno da
cognição no processo de execução. Ora, neste
caso, admitida a sua existência, bem como
estabelecidos o seu alcance e a sua limitação,
surge somente um regime jurídico para o
exercício do direito de defesa endoprocessual,
excetuando-se, como já dito, apenas a questão
da incidência da autoridade da coisa julgada
material ou do instituto da preclusão em relação
a algumas das matérias arguíveis.
Assim, não há que se distinguirem, na denominação, os meios (de defesa) provocatórios de
cognição no processo de execução. Tal procedimento tem o condão apenas de dificultar
a compreensão da temática, que, aliás, é tão
cara aos processualistas atuais. O que interessa,
repita-se, é a consciência da possibilidade de
conhecimento no âmbito interno do processo
executivo, do seu alcance e de suas limitações,
enfim, tudo não passa de uma questão de
organização da cognição. Justifica-se, daí, a
opção genérica da denominação defesa endoprocessual, que abrange todas as indagações a
respeito da cognição no processo de execução,
perspectiva correta para a adequada compreensão da matéria.
Felizmente, processualistas de escol já estão
atentando para o tema, como se observa na
seguinte lição de Araken de Assis:
A atual amplitude do objeto da exceção,
restringido tão só no âmbito da cognição,
abandonou sua função originária, relativa
ao controle da pretensão a executar no
plano dos pressupostos e das condições da
ação. Por isso, eventuais vícios ocorridos no
curso do procedimento executivo, a exemplo
da praça pela inadequação do preço (art. 692,
caput), podem e devem ser alegadas internamente ao processo executivo, apesar da
existência de remédio próprio (na hipótese,
embargos à arrematação: art. 746). O fundamento da iniciativa do executado abandona
o altiplano constitucional, que, em princípio,
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lhe justifica, e se prende ao regime geral da
alegação das invalidades. Em razão deste
último pormenor, a possibilidade de o
executado alegar a impenhorabilidade se
subordina a outros princípios, como o da
preclusão [...].
E, corretamente, arremata sua lapidar lição:
Em última análise, o objeto da exceção de
pré-executividade equivale ao dos embargos
(art. 741). Por exemplo, cabe a alegação
da inconstitucionalidade superveniente,
hipótese cogitada no art. 741, parágrafo
único [...].(19)
Para confirmar essa conclusão, revela-se
necessário, ainda, estabelecer uma correlação
entre a cognição judicial e o ambiente probatório
na execução.

5. Cognição e direito à prova
na execução
Inicialmente, impõe-se esclarecer que existe
um entendimento no sentido de que a admissão de provas é absolutamente incompatível
com o processo de execução, sob pena de ele
perder sua identidade. Entretanto, tal posicionamento é extremamente formalista e não
condiz com a percepção atual do sincretismo
entre os atos de cognição e de execução. Na
realidade, o processo de execução não é infenso
à produção de provas. Embora não possua
natureza dialética, há contraditório na solução
das questões que surgem incidentalmente no
seu curso, de modo que muitas delas são comprovadas documentalmente pela parte.
Imagine-se a alegação do executado no
sentido de que a sua citação encontra-se eivada
de nulidade absoluta, já que quem assinou o
mandado foi um homônimo (situação que
não é difícil de ocorrer na prática, sobretudo
nas camadas economicamente mais simples da
sociedade, que normalmente adotam nomes
comuns, como José da Silva): basta demonstrar, por exemplo, que, no mandado, constou,
(19) ASSIS, Araken de. Manual da execução. 9. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004. p. 1.025-1.026.
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por equívoco, o n. 69 ao invés do n. 96. Ao
juiz, como se vê, basta analisar, sem maior
esforço, os documentos constantes nos autos,
a fim de dar a correta solução do caso. O que
não se admite, aí, sim, por incompatibilidade,
é a ocorrência de dilação probatória, o que é
bem diferente. Afinal, para que o juiz decida
uma questão, ele deve motivar, o que significa
pensar, raciocinar, atividades mentais que
pressupõem o conhecimento de dados preestabelecidos, ou seja, constantes no processo na
forma documental.
Feito esse esclarecimento, deve-se perceber
que há uma base constitucional no vínculo
existente entre a cognição judicial, o direito à
prova, os poderes instrutórios do juiz e a própria
efetividade da tutela jurisdicional. Esse ponto
é relevante, pois, atentando-se para os limites
ontológicos impostos pelo processo de execução,
gera reflexos no direito à comprovação de
questões defensivas no âmbito desta modalidade
de tutela jurisdicional.
Há que se observar, em primeiro lugar,
que, a despeito de não estar explícito no texto
da Carta Magna, o direito das partes litigantes de comprovarem a veracidade de suas
alegações, ou seja, o amplo acesso aos meios
de prova possui, sim, natureza constitucional
por corolário natural dos direitos de ação e de
defesa(20). Tem-se entendido, inclusive, que tal
direito, em nome da segurança que impera
em homenagem às partes no processo, gera
até mesmo a incidência de preclusão para o
juiz, quando o seu exercício já foi deferido(21).
Esclarece-se, entretanto, que esse direito
constitucional à prova, muito embora esteja
intimamente ligado à efetividade da prestação
da tutela jurisdicional, não tem caráter absoluto, de modo que está limitado por institutos
jurídicos que, eventualmente, podem ser
criados até mesmo por regras de hierarquia
(20) FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. A preclusão no
direito processual civil. Curitiba: Juruá, 1991. p. 87.
(21) NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Preclusão para
o Juiz: preclusão pro iudicato e preclusão judicial no
processo civil. São Paulo: Método, 2004. p. 271-272.
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inferior (infraconstitucionais, portanto), como
é o caso da preclusão e até por questões de
ordem moral(22).
No caso do processo de execução, a limitação é de ordem ontológica, já que se trata de
modalidade de tutela jurisdicional desempenhada a partir da apresentação do título executivo,
tão somente. Relembre-se, entretanto, que o
processo de execução não é infenso à produção
de provas, admitindo-a em relação às questões
envolvendo a legitimidade desta modalidade de
tutela jurisdicional. O que não se pode admitir,
diante da essência do processo de execução (ou
fase de cumprimento de sentença), é a presença
de dilação probatória, o que é bem diferente. São
válidas, portanto, as considerações envolvendo
o direito constitucional à produção probatória,
limitando-se apenas às peculiaridades deste
tipo de atividade jurisdicional.
Ainda que não seja uma exigência de ordem
absoluta(23), de questionável alcance prático(24),
a busca da verdade, inclusive quanto ao direito
material tutelado, deve acontecer no processo
de execução, que, independentemente de ter
a finalidade de satisfazer o crédito que subjaz
ao título executivo, também é um instrumento
ético de resolução de conflitos.
É incontestável, nos dias atuais, notadamente
diante da visão publicista do processo(25) e do
movimento do acesso à justiça(26), que o juiz
(22) BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
RT, 2001. p. 16-23.
(23) ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil
brasileiro. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT,
2000. v. 2, p. 440-441.
(24) MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio
Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela
jurisdicional através do processo de conhecimento.
2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2003. p. 294-295
e 297-298, respectivamente.
(25) DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade
do processo. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros,
2000. p. 57.
(26) O acesso à ordem jurídica justa possui a dignidade
de garantia fundamental do cidadão (art. 5o, XXXV,
da CF). Correlativamente, constitui dever judicial a
decisão com justiça, fim último a que se ordena
o processo, concebido como instrumento para o

Revista da ESMAT 13

127

14/11/2013 11:56:30

detém ampla atividade instrutória, com o escopo da descoberta da “verdade” relacionada às
alegações fáticas inerentes ao litígio deduzido
em Juízo e, com efeito, de possibilitar-lhe a
decidir o caso concreto com justiça.
Observe-se que o ativismo judicial em matéria probatória pode ser visto sob o ângulo
da eventual diferença econômica das partes
litigantes(27), capaz de comprometer a justa
solução do conflito(28), de tal sorte que, em
exercício da função jurisdicional do Estado. Acontece que o julgamento justo depende, na grande
maioria das situações, da apuração da verdade
das alegações fáticas, sendo a função da prova, no
particular, a formação do convencimento do juiz
acerca delas. Por consequência, restringir a iniciativa probatória do juiz, ou reputá-la absolutamente
excepcional, segundo entendemos, consiste, à evidência, em limitar o acesso à justiça, o que nem
de longe é desejável. Em última instância, pode-se
afirmar, sem medo de errar, que o ativismo judicial
na pesquisa da verdade concorre para tornar mais
efetivo o processo.
(27) Como muito bem percebeu Paulo Henrique dos
Santos Lucon, “o correto uso dos poderes instrutórios
pelo juiz tem por finalidade última suprir inferioridades relacionadas com a carência de recursos e
de informações ou mesmo com a dificuldade de
conseguir o patrocínio de advogados mais capacitados”. E conclui: “O juiz deve estar atento ao fato
de que deve tratar desigualmente os desiguais, pois
tratar da mesma maneira partes que econômica e
socialmente estão em desvantagem não é outra
coisa senão uma forma de perpetrar a desigualdade e a injustiça.” (Embargos à execução. 2. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 93).
(28) Como anota Adroaldo Furtado Fabrício, “essa é, de
resto, apenas uma das faces do problema. Há, mais,
imensa dificuldade do acesso individual dos lesados, em regra pobres, humildes e desinformados,
aos órgãos jurisdicionais. E, mesmo para os que
superem essas limitações e cheguem a colocar à
face do juiz a sua queixa, resta a monumental e desanimadora diferença de forças, meios e recursos
que separa o litigante eventual do habitual. Aquele
que vai a Juízo, talvez, uma ou duas vezes ao longo
de toda a sua vida, nada sabe das coisas da Justiça;
seu nível de informação sobre a máquina judiciária,
com o imponente complexo de juizados, cartórios,
advogados, é praticamente nulo. Este outro, o litigante habitual, bem ao contrário, está permanentemente à barra dos pretórios e tem com eles a maior
intimidade. Tem a seu favor a experiência acumulada
dos litígios passados e a preparação sempre mais
aprimorada para os futuros, o ‘saber de experiências
feito’, os quadros próprios e eficientes de assessoria
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nome da efetividade do processo(29), deve ser
removida pelo juiz. Afinal, no desenvolvimento
da atividade jurisdicional, o juiz não tem
somente o objetivo jurídico a realizar, mas
também o social e o político, de modo que lhe
devem ser concedidos amplos poderes, para
que melhor possa desincumbir-se da função que
lhe é confiada(30).
Instruir é conhecer, e conhecer adequadamente é preparar o juiz para corretamente
exarar a decisão jurisdicional, seja esta a sentença de mérito ou o provimento satisfativo ou
extintivo do direito do exequente. É correta,
portanto, a seguinte observação de Kazuo
Watanabe:
Quando se fala em julgamento por equidade, pensa-se logo no dado jurídico da
equação, em afastar o rigor da norma
jurídica, substituindo-a ou temperando-a
com os princípios extraíveis “do senso
ético-jurídico difuso na sociedade do seu
tempo”, que é o critério da equidade. Mas é
jurídica e procuratório judicial; está mais aparelhado à produção de provas do seu interesse; mais
facilmente captará a simpatia do poder político, do
econômico e da mídia — vantagens extraprocessuais
estas últimas, sem dúvida, mais cuja importância
seria ingênuo negligenciar” (As novas necessidades
do Processo Civil e os poderes do Juiz. In: Ensaios
de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
p. 404-405).
(29) Enfim, ensina José Roberto dos Santos Bedaque, “a
maior participação do juiz na instrução da causa é
uma das manifestações da ‘postura instrumentalista
que envolve a ciência processual’. Essa postura favorece, sem dúvida, a ‘eliminação das diferenças de
oportunidades em função da situação econômica
dos sujeitos’. Contribui, enfim, para a ‘efetividade do
processo’, possibilitando que o instrumento estatal
de solução de controvérsias seja meio real de acesso à ordem jurídica justa. A tendência moderna de
assegurar a todos a solução jurisdicional, mediante
o devido processo constitucional, compreende a
garantia da solução adequada, cuja obtenção pressupõe a ampla participação do juiz na construção
do conjunto probatório” (Poderes instrutórios do
juiz. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2001.
p. 161-162).
(30) MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio
Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela
jurisdicional através do processo de conhecimento.
2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2003. p. 317.
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no outro dado da equação — vale dizer, na
reconstituição dos fatos através da avaliação
equitativa das provas e demais elementos de
convicção — que o juiz consegue, na maior
parte das vezes, o que se costuma denominar
de julgamento justo e equânime.(31)
Será que, mesmo no processo de execução, o
Juiz não deveria se preocupar com a “verdade”
das alegações fáticas deduzidas nos incidentes
suscitados? Entende-se neste trabalho que a
resposta é negativa, visto que, nos limites da
possível cognição, deve velar pela dignidade
da prestação da tutela jurisdicional, a qual,
em hipótese alguma, confunde-se com a mera
observância das formas legais.
O processo de execução não se trata apenas de
mero procedimento ou concatenação sucessiva
e mecânica de atos executivos. É irrefutável,
pois, o relacionamento da atividade instrutória
e a cognição judicial. No mais, sequer é digna
de cogitação a perda de parcialidade por parte do
juiz(32), porque o ativismo judicial probatório
(31) WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil.
2. ed. atual. Campinas: Bookseller, 2000. p. 62.
(32) Adverte Adroaldo Furtado Fabrício: “Nunca faltaram e não faltarão, por certo, críticas azedas e
veementes a essa visualização da problemática
jurisdicional. Muitas são as faces da neofobia. A
visão do Direito como compartimento estanque
da atividade humana, sem comunicação verdadeira
entre o ser e o dever ser, é uma das mais ardilosas e resistentes. Toda vez que se cogita de atribuir
poderes mais extensos ao juiz — sobretudo ao de
primeiro grau — ou até mesmo de franquear-lhe
o uso efetivo dos poderes que ele já tem, aparece
algum ultraliberal em causa própria e deblaterar
contra a ‘socialização’ (como se o processo não
fosse instrumento eminentemente social!) e a cassandrar sobre a temível ‘ditadura do Judiciário’, em
regra com a averbação suplementar de ser a pior
das ditaduras.” No particular, expõe sua opinião o
ilustre processualista gaúcho: “A esse argumento
ad terrorem cabe responder, antes do mais, que ele
é rigorosamente especulativo, pois não há exemplo
histórico de uma ditadura de juízes. Trata-se, assim,
de fantasma facilmente exorcizável. E, sendo meramente hipotética tal modalidade suposta de tirania,
só se pode qualificar de leviana a comparação que
dela se faça com outras ditaduras — as reais e concretas, que tivemos a infeliz oportunidade de sofrer na
carne e na alma.” E, com o espírito crítico peculiar
aos grandes juristas, arremata: “O apontado perigo
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significa o comprometimento ideológico
com a efetividade jurisdicional, enfim, com a
decisão justa, de interesse da sociedade como
um todo(33).
Nesse contexto, pode-se terminar este tópico
com a conclusão de que o executado, tendo,
em mãos, a prova pré-constituída –– que não
demanda alta indagação no que concerne a
questionamentos a respeito da regularidade
do processo de execução ––, tem o direito de
justificar ou demonstrar suas alegações, o que,
via de consequência, enseja o direito a uma
manifestação judicial a respeito. Se o executado
possui prova compatível com o grau de cognição viabilizada no processo de execução,
é inegável que, ao mesmo, assiste o direito
constitucional à prova, sob pena de violação
ao princípio do devido processo legal.

6. O mérito na execução
A existência de mérito no processo de execução
é extremamente polêmica na doutrina. Antes
de enfrentar essa questão, revela-se necessário,
não existe no mundo real. O que se precisa acentuar, sim, é que o acréscimo dos poderes do juiz
ou do seu uso efetivo tem de ser acompanhado do
proporcional crescimento de sua responsabilidade
e das exigências quanto à sua aplicação. Não há
razão alguma para temer os juízes. Há sobradas
razões, por certo, para exigir-se do Estado que assegure ao jurisdicionado a melhor qualificação, as
mais amplas garantias e os suficientes meios postos
à disposição do Judiciário para o bom desempenho do seu mister. Um corpo judicial forte, bem
preparado, independente, responsável e prestigiado
é a garantia maior do Estado de Direito. Maior e última, porque dela dependem todas as outras. Essa,
sim, é a lição da História.” (As novas necessidades
do Processo civil e os Poderes do Juiz. Ensaios de
direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.
410-411.)
(33) Ensina Rui Portanova: “A imparcialidade só fica maculada no sistema inquisitorial puro, que admite
que seja do juiz a iniciativa da ação e do processo.
No nosso sistema não há esse perigo. Na busca da
verdade, o juiz não está favorecendo diretamente
uma ou outra parte. A inércia judicial sim, seria favorecimento. Pela prova há a revelação processual
da verdade e este, pelo menos em tese, deve ser o
interesse das partes e da sociedade.” (Princípios do
processo civil. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2003. p. 207.)
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porém, definir o que seja, tecnicamente, o
mérito de um processo, enfim, o objeto da atividade jurisdicional. Essa definição é de suma
importância, pois se traduz na decisão do juiz
que projetará eficácia para fora do mundo do
processo e obterá a autoridade da coisa julgada
material(34).
Em resumo, cinco posições dividem a opinião dos autores no que concerne ao conceito
de mérito: (a) o mérito como sinônimo de
questões de mérito; (b) o mérito associado à demanda; (c) o mérito como sinônimo da relação
jurídica de direito material; (d) o mérito como
sinônimo de lide; (e) o mérito como sinônimo
de pretensão processual(35).
Para a primeira corrente, o mérito seria
todas as questões que constituem o objeto de
conhecimento do órgão judicial(36). Tecnicamente, questão é um ponto controvertido. O
ponto, por seu turno, consiste em qualquer
afirmação processual ou de direito material
que seja relevante ao deslinde da causa. Não há
como dar guarida a essa corrente, que concebe
o mérito por um conteúdo demasiadamente
amplo, de modo a não definir, com precisão,
aquilo que, de fato, representa a finalidade principal da atividade jurisdicional. Demais disso,
deve-se perceber que nem todo julgamento de
questões no âmbito do processo possui aptidão,
(34) DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito em processo civil. In: Revista de Processo, São
Paulo, RT, n. 34, p. 21, abr./jun. 1984.
(35) CASTELO, Jorge Pinheiro. O direito processual do
trabalho na moderna teoria geral do processo. 2. ed.
São Paulo: LTr, 1996. p. 379.
(36) Afirma Enrico Tullio Liebman: “O conhecimento
do juiz é conduzido com o objetivo de decidir se
o pedido formulado no processo é procedente ou
improcedente e, em consequência, se deve ser acolhido ou rejeitado.” Assim, no seu entender, “todas
as questões cuja resolução possa direta ou indiretamente influir em tal decisão, formam, em seu
complexo, o mérito da causa” (Manual de direito
processual civil. Tradução e notas de Cândido Rangel
Dinamarco. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. vol.
I, p. 170-171).
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para formar, ao contrário da decisão sobre o
mérito, coisa julgada material(37).
A segunda corrente associa a ideia de mérito
com o conceito de demanda, que, por sua vez,
não se confunde com o direito de ação, que
é aquele constitucionalmente previsto em
favor do cidadão, a fim de invocar a atividade
jurisdicional do Estado. A demanda, em verdade, é a materialização desse direito a partir
do ajuizamento da petição inicial; contudo,
assim como a teoria anterior, essa concepção
de mérito também é bastante ampla, já que a
demanda é formada pelos elementos: partes,
pedido e causa de pedir, sendo facilmente
compreendido, portanto, que não é a junção
de todos eles a atividade principal do exercício
da jurisdição.
Como preleciona Jorge Pinheiro Castelo(38),
“a terceira posição doutrinária é a que se vale
de situações externas trazidas ao processo pela
demanda, para enunciar o conceito de mérito”.
Em outras palavras, para os seus adeptos, o
mérito nada mais é que a relação jurídica de
direito material que se encontra em crise. Tal
concepção, contudo, também se revela bem
ampla, já que nem todas as questões vinculadas à relação de direito material chegam ao
conhecimento do Poder Judiciário. Trata-se,
portanto, de concepção meramente sociológica,
o que não satisfaz o conceito de um instituto
jurídico, como é o de mérito.
Conforme muito bem esclarece Enrico
Tullio Liebman:
[...] o conflito de interesses não se torna
objeto do processo em sua realidade sociológica e natural, tal como surgiu entre as
partes. Ele é apenas o substrato material do
objeto do processo, entrando para este só
depois de moldado pelas partes e vasado no
pedido formulado ao juiz, transformando
(37) DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de mérito
em processo civil. Revista de Processo, São Paulo,
RT, n. 34, p. 27, abr./jun. 1984.
(38) CASTELO, Jorge Pinheiro. O direito processual do
trabalho na moderna teoria geral do processo. 2. ed.
São Paulo: LTr, 1996. p. 379.
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assim de entidade sociológica em figura
propriamente jurídica. É, pois, para o pedido
que instaura o processo que se devem voltar
os olhos ao querer identificar o objeto do
processo. (39)
Galeno Lacerda, corretamente, defende o
seguinte:
A distinção entre lide e conflito de interesses
extraprocessual nada vale juridicamente,
pela razão muito simples de que o último
pertence à esfera subjetiva das partes, e só
será considerado processualmente através
de sua formulação nos pedidos judiciais
contraditórios. Neste sentido, o conflito só
existe no pedido, porque não possui outra
maneira jurídica de expressão.
Sendo assim, explica esse autor:
[...] não cabe falar em inadequação do
primeiro com o segundo. Para o direito
processual, interessa somente o conflito
tal como se apresenta nos pedidos. Este é
que é julgado. O mérito só a ele se refere.
Se acaso o litígio real foi mal formulado,
pouco importa. Qualquer retificação tendente a traduzir com acerto a contenda
extraprocessual, através de outra ação, será
representação de novo conflito, diverso do
anteriormente ajuizado, de mérito inconfundível com o deste.
E arremata, como de costume, com penada
de mestre:
A controvérsia fora do processo é desprovida,
assim, de relevância, quer para caracterizar o
mérito, quer para definir as condições da ação,
os quais só no pedido podem ser buscados.(40)
A quarta concepção, bastante prestigiada na
doutrina, vê o mérito como sinônimo de lide(41).
(39) LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Araraquara: Bestbook, 2003. p. 81.
(40) LACERDA, Galeno. Despacho saneador. 3. ed. Porto
Alegre: SAFE, 1990. p. 85-86.
(41) No sistema do atual CPC, mérito e lide são expressões
sinônimas, embora tal sinonímia não seja rigorosamente observada ao longo de todo o seu texto, a
exemplo do que consta nos arts. 329 e 330.
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Esta, em conceito amplamente difundido, é o
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita(42). A pretensão,
de seu turno, nada mais é que a exigência de
subordinação do interesse alheio ao próprio.
Afirma Enrico Tullio Liebman:
Lide é, portanto, o conflito efetivo ou
virtual de pedidos contraditórios, sobre
o qual o juiz é convidado a decidir. Assim
modificado, o conceito de lide torna-se perfeitamente aceitável na teoria do processo e
exprime satisfatoriamente o que se costuma
chamar de mérito da causa. Julgar a lide e
julgar o mérito são expressões sinônimas
que se referem à decisão do pedido do autor
para julgá-los procedente ou improcedente
e, por conseguinte, para conceder ou negar
a providência requerida.(43)
No entanto, mesmo em relação aos dados
trazidos ao processo, é preciso fazer uma sutil
distinção, para delimitar o verdadeiro conceito de mérito. Deve-se compreender que
o objeto do processo não se confunde com o
objeto litigioso do processo. A relação entre eles,
respectivamente, é de gênero para espécie(44).
(42) CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual
civil. Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. São
Paulo: Classic Book, 2000. p. 93.
(43) LIEBMAN, Enrico Tullio. O despacho saneador
e julgamento do mérito. Estudos sobre o processo
civil brasileiro. Araraquara: Bestbook, 2004, p. 91.
Adotando esta teoria no processo de execução,
preleciona Gelson Amaro de Souza: “Como todo
e qualquer processo visa solucionar a lide, quando
aquele for extinto por solução desta é porque foi
julgado. Assim também há de ser no processo de
execução. O processo de execução, como qualquer
outro, somente deve iniciar-se quando houver uma
lide e perdurar enquanto esta não for solucionada.
No momento em que a lide é solucionada, cumpre-se o objeto do processo e com isso este deve ser
extinto com julgamento de mérito. Quando a lide
do processo de execução é solucionada, esta deve
ser extinta com julgamento de mérito.” (Mérito no
processo de execução. In: WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim (Coord.). Processo de execução e assuntos
afins. São Paulo: RT, 1998. p. 257).
(44) Explica Sydney Sanches que “objeto do processo, em
seu aspecto global de instrumento institucional da
jurisdição, é toda a matéria que nele deva ser apreciada pelo juiz, seja em termos de simples cognitio,
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Enquanto o primeiro caso (objeto do processo) abrange a totalidade de questões que
são apreciadas pelo juiz, o segundo (objeto
litigioso do processo) “cinge-se a um único
tipo de questão, a questão principal, o mérito
da causa, a pretensão processual” (45). O objeto
do processo, portanto, é constituído por todas
as questões que o juiz genericamente pode
conhecer(46), ao passo que o objeto litigioso é
o mérito propriamente dito, ou seja, na consagrada concepção de Karl Heinz Schwab, é o
pedido do autor(47).
Assim, a pretensão processual, indiscutivelmente, é o mérito de uma causa. O objeto da
atividade jurisdicional, nesse contexto, não
deixa de ser a relação jurídica de direito material em crise, mas, observe-se bem, a trazida
aos autos pela petição inicial. Se a relação de
direito material, tal como deduzida em juízo,
é o que interessa à atividade jurisdicional, é
incontestável que a causa de pedir compõe,
também, o conceito de mérito(48). Em outras

(45)

(46)

(47)
(48)

seja em termos de judicium, envolvendo, pois, os
pressupostos processuais, as chamadas condições
da ação e o próprio mérito; quanto a este examinará também a defesa do réu e do reconvindo, do
chamado ao processo e do litisdenunciado (inclusive
questões prévias)”. Fazendo a referida distinção, diz
que “só uma parte do ‘objeto do processo’ constitui
o ‘objeto litigioso do processo’: é o mérito, assim
entendido o pedido do autor formulado na inicial
ou nas oportunidades em que o ordenamento jurídico lhe permita ampliação ou modificação” (Objeto do
processo e objeto litigioso do processo. In: Revista de
Processo, São Paulo, RT, n. 13, p. 47, jan./mar. 1979).
DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo.
São Paulo: Saraiva, 2005. p. 56.
Afirma Kazuo Watanabe: “Em suma, no âmbito do
mérito, o juiz deve conhecer de todas as questões
suscitadas pelas partes e também daquelas que por
ofício lhe caiba conhecer, cumprindo assim, por inteiro, a atividade cognitiva que deverá servir de fundamento à decisão a ser proferida.” (Da cognição
no processo civil. 2. ed. atual. Campinas: Bookseller,
2000. p. 110.)
SCHWAB, Karl Heinz. El objeto litigioso en el proceso
civil. Buenos Aires: Ejea, 1968. p. 244.
Afirma Sydney Sanches: “Parece-nos que a causa de
pedir (fatos e fundamentos jurídicos do pedido) se
ajunta ao pedido para com este formar, em nosso sistema, o chamado objeto litigioso do processo, pelo
menos na maioria dos casos.” (Objeto do processo
e objeto litigioso do processo. In: Revista de Processo,
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palavras, o mérito, que tende a ficar protegido
pela coisa julgada, é a pretensão processual,
formada pelo pedido e pela causa de pedir. Tal
concepção é a única compatível com a teoria
da substanciação adotada pelo direito brasileiro no que toca à causa de pedir, bem como
com o princípio da congruência do pedido e
a sentença.
Indaga-se: há um mérito no processo de
execução? Não obstante a existência de posicionamento em sentido oposto(49), a resposta
revela-se positiva. Na esteira do ensinamento
de Araken de Assis, “jamais se conceberia a
aberração, implícita na negativa, de uma demanda ‘oca’” (50).
Conforme esclarece Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, “se mérito é pedido, há mérito na
execução, porque nele há pedido. Pede-se, in
executivis, a satisfação dos direitos do credor.
Os atos, portanto, praticados no processo
São Paulo, RT, n. 13, p. 46, jan./mar. 1979). Para Thereza Alvim, “lide, pedido e mérito são expressões
fundamentalmente coincidentes”. Entende, ainda,
que, “embora as causas petendi não façam parte do
pedido, enquanto expressão equivalente a mérito,
a objeto litigioso, a pretensão, elas, tanto a próxima
quanto a remota, se vinculam à lide na medida
em que a identificam” (Notas sobre alguns aspectos controvertidos da ação rescisória. In: Revista
de Processo, n. 39, São Paulo, RT, n. 39, p. 8-9, jul./
set. 1985). É também o pensamento de José Rogério Cruz e Tucci: “O objeto litigioso do processo,
portanto, identifica-se com a circunstância jurídica
concreta deduzida em juízo in statu assertionis, que
aflora individualizada pela situação de fato contrária
ao modelo traçado pelo direito material.” (A causa
petendi no processo civil. 2. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo; RT, 2001. p. 131).
(49) Marcelo Porpino Nunes entende “não haver mérito,
ou apreciação de mérito, no processo de execução,
sendo a sentença do art. 795 meramente declaratória, que visa apenas produzir efeitos processuais
perante a execução” (A sentença do art. 795 do
CPC. In: Revista de Processo, São Paulo, RT, n. 72, p.
280, out./dez. 1993). Logo, no entendimento desse
autor, não há formação de coisa julgada material
no processo de execução, e, por conseguinte, a
sentença que o extingue não é atacável por ação
rescisória.
(50) ASSIS, Araken de. Manual da execução. 9. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004. p. 1.185.
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executório, para a satisfação desse direito,
constituem o mérito da execução”(51), mas
não é só.
Embora o mérito do processo de execução
não se confunda com o mérito do processo de
conhecimento, inclusive da ação de embargos
à execução(52), acompanha-se o posicionamento daqueles que defendem que as questões
envolvendo o adimplemento ou não da obrigação que subjaz ao título executivo também
compõem o mérito do processo de execução.
Como também esclarece Sandro Gilbert
Martins(53), o juiz atua na busca de um resultado
prático igual ou equivalente ao cumprimento espontâneo da obrigação, ou seja, visa à satisfação
do direito do credor. Além do procedimento
executivo, há que se reconhecer também que a
lide da execução considera que pode ser que o
direito representado pelo título executivo não
exista. Assim, o mérito na execução, em face
da finalidade eminentemente prática desse
processo, é composto tanto pela realização de
atos em prol da satisfação do exequente como
pelas eventuais oposições ao inadimplemento
que alegue o executado, pois tudo isso delimita
a atividade do juiz na execução.
Essa percepção tem inegável função metodológica no que diz respeito à organização
(51) DANTAS, Marcelo Ribeiro Navarro. Admissibilidade
e mérito na execução. In: Revista de Processo, São
Paulo, RT, n. 47, p. 34, jul./set. 1987.
(52) Como esclarece Marcelo Navarro Ribeiro Dantas,
“os embargos são ação própria, e, portanto, têm
mérito próprio, e não um mérito emprestado da
execução. O mérito dos embargos é pedido de
desconstituição do título executivo. É curial que
esse mérito refere-se à execução, porquanto os
embargos são um processo incidental ao processo
executivo. Mas é inegavelmente um mérito próprio,
diferenciado. Vê-se, então, quão atécnico é afirmar
que o mérito do processo principal se discute no
processo incidente”. Assim, conclui o autor, “cada
um deles, tanto a execução, como os embargos,
têm mérito e juízo de admissibilidade próprios e
inconfundíveis” (Admissibilidade e mérito na execução.
In: Revista de Processo, São Paulo, RT, n. 47, p. 38,
jul./set. 1987).
(53) MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado
por meio de ações autônomas: defesa heterotópica.
São Paulo: RT, 2002. p. 62-63.
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da cognição. O mérito é formado pela junção
do pedido com a sua causa de pedir. A mera
alegação de inadimplemento, implícita nesta
última (causa de pedir), tem por escopo revelar a necessidade de se invocar a jurisdição,
traduzindo o legítimo interesse processual de
demandar, sabidamente uma das condições da
ação executiva. Ultrapassada a fase de análise
das meras alegações, a questão envolvendo o
inadimplemento da obrigação passa a ser efetivamente de mérito, eis que, constatada a sua
inexistência, resulta na cessação da eficácia do
pedido de realização dos atos executivos. Assim,
a alegação de inadimplemento está no campo
das condições da ação, enquanto o inadimplemento em si já se encontra no terreno do
mérito do processo(54).
Rosalina P. C. Rodrigues Pereira entende que
não se pode confundir o mérito do processo
executivo com os seus requisitos de admissibilidade. No processo de execução, preleciona a
autora, o mérito é a realização dos atos satisfativos, individualizados pelos fatos e fundamentos
jurídicos que estão consubstanciados no título
descumprido. A liquidez, a certeza e a exigibilidade são requisitos do título executivo, de
modo que são inerentes à admissibilidade do
processo de execução, e não ao seu mérito.
Assim, se a obrigação que subjaz ao título não é
líquida, certa e exigível, a prática dos atos satisfativos de coação estatal não se revela possível,
pois se estará diante de questão envolvendo a
admissibilidade da execução(55).
A doutrina moderna, de um modo geral,
embora reconhecendo a existência de mérito no
processo de execução manifestado no pedido
(54) Leonardo Greco também entende que o inadimplemento em si seja “questão de direito material
(CPC, art. 580), mas a sua afirmação preenche a
condição da ação do interesse processual” (O processo de execução. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
vol. 1, p. 326).
(55) PEREIRA, Rosalina Pinto da Costa Rodrigues. Ações
prejudiciais à execução por quantia certa contra devedor
solvente. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 96.
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individualizado, entende que, sobre este, não há
espaço para decisão no processo executivo(56).
Em outras palavras, essa linha de pensamento
defende que não há nenhuma sentença acerca
desse mérito, como se dá no processo de conhecimento. Tal questão será melhor analisada
em tópico específico adiante. Por ora, resta
saber que, como regra, entende-se que o ato
judicial que extingue o processo de execução
possui a natureza jurídica de sentença, posto
que, embora não esteja julgando o mérito,
está extinguindo a relação processual executiva. Se não se enquadra como despacho nem
como decisão interlocutória, somente pode
ser sentença. Tanto isso é verdade, que, indiscutivelmente, a parte inconformada com ela
pode protocolar recurso de apelação. A carga
declaratória desta sentença, também como
regra geral, é mínima, tênue e superficial(57).
Assim, não forma coisa julgada material e, por
consequência, não é passível de servir de objeto
de eventual ação rescisória(58).
(56) Ilustrativamente, observe-se a seguinte lição de
Cândido Rangel Dinamarco: “O juiz executivo não
presume a existência do direito, ele simplesmente
aceita o título em sua eficácia e dá seguimento à
execução, sem lhe ser lícito pôr em dúvida o crédito
afirmado pelo exequente. Não havendo lugar para
julgamento sobre a situação jurídico-substancial, é
natural que os procedimentos executivos não ofereçam qualquer momento para a instrução a respeito.”
E conclui seu pensamento: “Isso quer dizer, apenas,
que no processo de execução não é próprio nem
eficaz suscitar qualquer questão de mérito; e que,
nele próprio, o mérito não será julgado. O executado
que queira opor resistência à pretensão do exequente
terá o ônus de ofertar embargos, fora da relação
processual e do procedimento da execução.” (O
conceito de mérito em processo civil. In: Revista de
Processo, São Paulo, RT, n. 34, p. 37, abr./jun. 1984.)
(57) DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Admissibilidade e mérito na execução. In: Revista de Processo,
São Paulo, RT, n. 47, p. 35, jul./set. 1987.
(58) Em sentido diverso, todavia, dispõe a OJ n. 197 da
SDI-2 do TST: “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA DE MÉRITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO. Embora não haja atividade cognitiva,
a decisão que declara extinta a execução, nos termos do art. 794 c/c 795 do CPC, extingue a relação
processual e a obrigacional, sendo passível de corte
rescisório.”
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Dessa regra geral, observe-se, não se discorda. Excepcionalmente, contudo, em casos
pontuais, admite-se a possibilidade de essa
decisão que extingue o processo de execução
ou a etapa de cumprimento de sentença poder
ser acobertada pelo manto da coisa julgada
material e, por conseguinte, abrir ensejo ao seu
ataque por meio de ação rescisória. É o caso da
alegação de adimplemento da obrigação que
subjaz ao título executivo, com comprovação
documental de fácil percepção, em que o juiz,
em procedimento de cognição exauriente,
decide acerca do pagamento ou não. O mesmo
se diga com relação à prescrição, que sabidamente é questão de mérito. Pode-se dizer que,
nesses ilustrativos casos, trata-se de sentença
de mérito, em que, notadamente no primeiro
deles, existe julgamento similar ao proferido
em processo de conhecimento, em que a atividade judicial resulta em carga declaratória
suficiente à formação de coisa julgada.

7. Possibilidade de formação de coisa
julgada material na execução?
Uma das questões mais intrincadas na
doutrina refere-se à natureza da decisão judicial que, acolhendo a defesa endoprocessual,
extingue o processo ou a fase de execução.
Em verdade, a questão é ainda mais ampla:
a sentença que extingue a execução produz a
formação de coisa julgada material? Eis a pergunta que se procura responder agora.
Observa-se que a temática diz respeito à
profundidade da cognição desempenhada
no processo de execução. Em outras palavras,
conforme esclarece Sérgio Gilberto Porto, “a
questão da cognição se encontra intimamente
ligada ao instituto da coisa julgada, máxime
em face das técnicas de sumarização das
demandas”(59).
Embora exista doutrina de peso pregando
que a coisa julgada material seja uma qualidade
dos efeitos da sentença(60) ou o seu próprio
(59) PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 3. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 97.
(60) É de Liebman a lição de que “a autoridade da coisa
julgada não é efeito da sentença, como postula a
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conteúdo(61), acompanha-se o entendimento
de que a essência do referido instituto está na
elevada carga declaratória decorrente da cognição (investigação fático-jurídica) difundida
na prolação do respectivo julgamento.
É que o efeito declaratório do julgamento,
tal como resultante de um juízo de certeza
(algo além de um juízo de probabilidade,
certamente) no tocante à relação jurídica de
direito material em crise, é o único imutável e
indiscutível por natureza(62).
doutrina unânime, mas, sim, modo de manifestar-se e produzir-se dos efeitos da própria sentença,
algo que a esses efeitos se ajunta para qualificá-los e reforçá-los em sentido bem determinado”.
Daí, conclui: “Caem todas as definições correntes
no erro de substituir uma qualidade dos efeitos da
sentença por um efeito seu autônomo.” (Eficácia e
autoridade da sentença. Tradução de Alfredo Buzaid
e Benvindo Aires; tradução dos textos posteriores
à edição de 1945 e notas relativas ao direito brasileiro vigente, de Ada Pellegrini Grinover. 3. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1984, p. 40.) Seguindo os ensinamentos de Liebman, manifesta-se Ada Pellegrini
Grinover: “A coisa julgada é qualidade da sentença
e de seus efeitos. Não é efeito da sentença. A coisa
julgada consiste, pois, em uma qualidade; a imutabilidade da sentença e de seus efeitos.” (Direito
processual civil. São Paulo: Bushatsky, 1974. p. 85.)
(61) Para José Carlos Barbosa Moreira, a essência da
coisa julgada material reside na “imutabilidade
da situação jurídica concreta sobre a qual versou
o pronunciamento judicial” (Direito processual civil:
ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.
p. 143).
(62) Conforme ensina Ovídio A. Baptista da Silva, “o
que transita em julgado é apenas a declaração que
o magistrado faz na sentença de que tal ou qual
preceito de lei incidiu, transformando-se na ‘lei do
caso concreto’” (Curso de processo civil. 5. ed. rev. e
atual. São Paulo: RT, 2000. vol. 1, p. 498). Em outra
obra de peso, afirma que, “se os efeitos constitutivos ou condenatórios podem desaparecer sem
ofensa à coisa julgada, parece lógico concluir que a
imutabilidade só tenha referência ao que foi declarado, à eficácia declaratória da sentença”. Adiante,
lembra que “a circunstância que nunca pode ser esquecida, de que as sentenças podem ter múltiplas
eficácias e o fato de que a imutabilidade que protege a decisão jurisdicional, identificável com a coisa
julgada material, só se refere ao efeito declaratório,
jamais atingindo aos terceiros que não participaram do processo” (Sentença e coisa julgada: ensaios
e pareceres. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2003. p. 80-81).
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Os demais efeitos da sentença, especialmente
quando o direito versado for de natureza disponível(63), ao menos no plano dos fatos(64), podem
(63) Na lição de Sérgio Gilberto Porto, “cumpre notar
que, em determinadas circunstâncias, não há como
modificar certos efeitos produzidos pela sentença,
verbi gratia: na demanda investigatória de paternidade julgada procedente, um dos vários efeitos
produzidos é a expedição de mandado de retificação do assento de nascimento do investigante,
para que nele se inclua o nome do pai. Ora, não há
como impedir a produção deste resultado no sistema
brasileiro, sendo, portanto, imodificável o efeito,
razão pela qual se tem por incorreta a afirmação
genérica de que os efeitos são modificáveis — pois
nem sempre o serão. Contudo, cumpre reconhecer que, se o direito posto em causa for disponível,
poderão as partes, por livre vontade, deliberar de
maneira diversa daquela disciplinada pela decisão,
através de um ato negocial. Assim, se a sentença
condenou Tício a pagar o equivalente a 1.000, nada
impede que Caio (credor de Tício) receba 500 e dê
quitação do débito ou mesmo perdoe a totalidade
da dívida, pois esta integra seu círculo de disposição”. Adiante, conclui que, “independentemente da
natureza do direito a ser acertado pela decisão – e
independentemente também se a autoridade da
coisa julgada se projeta apenas contra novo julgamento ou contra as mil outras circunstâncias da
vida –, parece irrebatível que o elemento declaratório da decisão, em momento algum, poderá vir
a ser modificado, haja vista que nem um outro ato
de julgar e nem mesmo um novo negócio jurídico
serão capazes de alterar a declaração feita pelo juízo
anterior, após o trânsito em julgado da decisão antes
proferida” (Coisa julgada civil. 3. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 77-78).
(64) Celso Neves, em estudo clássico e peculiar acerca
da matéria, preleciona o seguinte: “Nas sentenças de
conteúdo heterogêneo — condenatórias e constitutivas — que a par da atividade típica do processo de
cognição apresentam, também, elementos de jurisdição executória, a executividade interior, tal como
a consecutiva, é estranha à coisa julgada. Pode dizer-se, à vista disso, que só há um tipo de ação de
conhecimento: a declaratória. As demais, são declaratórias em que se incluem elementos de execução.
E porque esse elemento executório caracteriza uma
tutela apta a realizar as consequências práticas a
que tende o julgado, passa a determinar o esquema
de classificação das ações.” E conclui sua primorosa lição: “Assentado que a coisa julgada reveste,
apenas, o conteúdo declaratório da sentença, os
demais elementos aparecem como consequência
do que se decidiu, já no plano da realização prática
de seus efeitos processuais, reservado à atividade
executória do juiz. Daí por que os elementos
resultantes da atividade jurisdicional constitutiva,
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ser modificados por meio de convenção entre
as partes(65). Esse entendimento explica, por
exemplo, o motivo pelo qual, como regra geral,
o processo cautelar(66) e o próprio processo de
execução não possuem aptidão, para formar
decisão abarcada pela autoridade da coisa julgada material(67).
Segundo o art. 794 do CPC, extingue-se o
processo de execução, quando: a) o devedor
satisfaz a obrigação; b) o devedor obtém, por
posteriores à coisa julgada, não interferem no
problema de sua limitação e explicam as suas
extensões pela eficácia própria da constituição.”
(Coisa julgada civil. São Paulo: RT, 1971. p. 503-504.)
(65) Exemplifica José Carlos Barbosa Moreira: “Se se julgou que A devia a B certa importância, nada obsta
a que, antes ou depois do trânsito em julgado, A
pague a dívida, ou B a remita, e assim se extinga a
relação de crédito declarada pela sentença. Tal circunstância em nada afeta a autoridade da coisa julgada que
esta porventura haja adquirido. A norma sentencial
permanece imutável, enquanto norma jurídica concreta referida a uma determinada situação.” (Direito
processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro:
Borsói, 1971. p. 143.)
(66) Explica Ovídio A. Baptista da Silva que “a inaptidão
da sentença cautelar para alcançar a estabilidade
peculiar à coisa julgada material decorre da ausência
de qualquer declaração sobre relações jurídicas
que possam ser controvertidas na demanda cautelar. O juiz, ao decidir a causa, limita-se à simples
plausibilidade da relação jurídica de que o autor se
afirma titular e à existência de uma situação de fato
de perigo. Ora, como se sabe, o juízo sobre fatos
jamais adquire o selo da indiscutibilidade, pois sobre eles não se estende a coisa julgada (art. 469,
CPC). E não havendo declaratoriedade relevante, na
sentença, não haverá espaço para estabelecer-se
a coisa julgada material” (Do processo cautelar. 3.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 185). A título de
exceção, somente há formação de coisa julgada material no processo cautelar, e isso por força do que
dispõe a parte final do art. 810 do CPC, tendo em
vista o princípio da economia processual, quando
a respectiva sentença “acolher a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor”.
(67) Para Alexandre Freitas Câmara, “a coisa julgada
material não se forma sobre os pronunciamentos
emitidos em processos executivos, onde não há
apreciação do mérito. Tampouco há coisa julgada
material no processo cautelar (no qual há apreciação do mérito próprio deste tipo de processo, mas
a sentença não é apta a alcançar a autoridade de
coisa julgada material por não ser dotada de suficiente conteúdo declaratório para tal)” (Ação rescisória. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 57).
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transação ou qualquer outro meio, a remissão
total da dívida; e c) o credor renunciar ao
crédito. É óbvio, de acordo com o que já foi estudado neste ensaio, que esse rol é meramente
exemplificativo, bastando-se citar, para comprovar, as hipóteses de extinção do processo de
execução por ausência de pressupostos processuais, requisitos de validade ou de condições
da ação executiva(68). Por outro lado, dispõe o
art. 795 também do CPC que “a execução só
produz efeito quando declarada por sentença”.
Se esta, declarando expressamente a extinção
(68) De acordo com a lição de Cândido Rangel Dinamarco, os numerosos pressupostos ou requisitos
sem os quais a execução não deve ser realizada resolvem-se em um número igualmente alentado de
causa de extinção desta, uma vez que, quando instaurada sem a satisfação de um deles, ela não pode
prosseguir. A grande maioria desses pressupostos,
sendo matéria de ordem pública sobre a qual as
partes não têm disponibilidade, comporta controle
de ofício pelo juiz, o qual extinguirá o processo em
razão de sua falta, independentemente de provocação
do executado. Esses pressupostos ou requisitos
poderão também ser invocados nos embargos à
execução e, presentes os pressupostos, também
mediante a defesa endoprocessual executiva (objeção de não executividade). Incluem-se nessa ampla
categoria das causas de extinção do processo executivo (a) a falta de título executivo, (b) a iliquidez
do crédito, (c) sua inexigibilidade, (d) a ilegitimidade
ad causam ativa ou passiva, (e) a não implementação
do litisconsórcio necessário, (f) a litispendência, (g) a
ausência de outros pressupostos gerais da execução,
como a investidura do juiz, a tríplice capacidade do
demandante, a personalidade jurídica do executado
e a regularidade do procedimento, (h) a desistência da ação executiva, (i) o abandono unilateral ou
bilateral do processo, (j) a morte do exequente em
caso de direito personalíssimo, (k) a cessação do
interesse pelo objeto da execução, (l) a impossibilidade de executar, (m) a confusão entre o exequente
e o executado, (n) a morte do exequente, não se
habilitando os sucessores em tempo hábil, e (o) a
colusão entre as partes com o objetivo de fraudar
terceiro ou a lei. Algumas dessas causas extintivas
são peculiares à execução forçada, como a ausência
de título ou a iliquidez do crédito. Outras são gerais,
com peculiaridades referentes à execução forçada,
como a inexigibilidade do crédito ou a desistência da
ação. Muitas outras, a maioria delas, são também
causas gerais de extinção processual, sem peculiaridades que legitimem seu exame no trato da execução
forçada (Instituições de direito processual civil. São
Paulo: Malheiros, 2004. v. IV, p. 796-797).
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do processo, não chegar a existir, este permanecerá “vivo”, podendo haver, não obstante o
seu escopo já ter sido atingido, a incidência
da objeção de litispendência(69). Em outras
palavras, somente há a extinção do processo
de execução por ato decisório do juiz.
Boa parte da doutrina, diante desse art. 795
do CPC, não vislumbrando a existência de
mérito no processo de execução, pelo menos
nos moldes do processo de conhecimento, diz
que sequer de sentença se trata. Consoante já
visto neste trabalho, entretanto, o mérito do
processo de execução apresenta-se na pretensão
do exequente em satisfazer materialmente o
crédito que subjaz ao título executivo. O pedido imediato do exequente é a atuação dos meios
executivos, enquanto o mediato é a entrega ou
a fruição do bem da vida apto a satisfazer a sua
premente necessidade. São esses, portanto, os
objetos da atividade jurisdicional desempenhada no processo de execução. Demais disso, de
sentença se trata mesmo, e tanto isso é verdade,
que dela cabe o recurso de apelação(70).
Discutem os doutrinadores se a extinção
do processo de execução, tal como delineada
pelo art. 795 do CPC, seria de mérito, bem
como se teria o condão de formar coisa julgada material. A questão inegavelmente tem
repercussão prática, já que, em caso positivo,
abre-se espaço para o ajuizamento posterior,
desde que preenchidos os requisitos legalmente
exigidos, de ação rescisória, ao passo que, em
contrapartida, sendo a resposta negativa e ultrapassado o prazo recursal, a decisão torna-se
indiscutível.
Em regra geral, pode-se dizer que não há
manifestação judicial na execução quanto
ao crédito inerente ao título executivo(71).
(69) MEDINA, José Miguel Garcia. O art. 795 do CPC. In:
Revista de Processo, São Paulo, RT, n. 88, p. 242, out./
dez. 1997.
(70) Se a execução estiver sendo processada na Justiça
do Trabalho, o recurso cabível é o agravo de petição
(art. 897, a, da CLT).
(71) Na lição de Márcia Conceição Alves Dinamarco, “no
processo de execução o contraditório é restrito, na
medida em que não é dado ao executado discutir
Ano V – N. 5 – Dez. 2012
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Ocorrendo alguma das hipóteses legalmente
previstas de extinção do processo de execução,
há uma simples declaração de que a relação
jurídica processual não mais existe. Esse ato
judicial, na larga maioria dos casos, não produz
coisa julgada material em virtude da ausência de
decisão(72). Há, apenas, uma tênue declaração(73),
de modo que, em princípio, nada existe para
tornar-se imutável(74).
acerca do direito material, que já se encontra preestabelecido no título” (Ação Rescisória. São Paulo:
Atlas, 2004. p. 52).
(72) Em sentido diverso, todavia, dispõe a OJ n. 197
da SDI-2 do TST: “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO
RESCINDENDA DE MÉRITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Embora não haja atividade
cognitiva, a decisão que declara extinta a execução,
nos termos do art. 794 c/c 795 do CPC, extingue a
relação processual e a obrigacional, sendo passível
de corte rescisório.”
(73) Para Araken de Assis, “convém fugir do excesso, induzido pelo texto transcrito do art. 795, de outorgar
a semelhante sentença com força declaratória. Claro está que, neste provimento, haverá tênue carga
declarativa, mas insuficiente para produzir eficácia
de coisa julgada” (Manual da execução. 9. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004. p. 435). Há que se
perceber que há doutrina em sentido diretamente
contrário. Segundo Olavo de Oliveira Neto, Araken
de Assis não conseguiu, pelo menos até a presente
data, explicar o que seja “carga declaratória tênue”.
Assim, em sua opinião, “trata-se de sentença declaratória de extinção de obrigação, assim como
ocorre numa ação declaratória de inexistência de
relação cambial, produzindo ambas a mesma eficácia”. Para Olavo de Oliveira Neto, “se se trata de
sentença declaratória e se tal tipo de sentença produz coisa julgada, então não há como negar que a
sentença de mérito proferida no processo de execução opera coisa julgada entre as partes, não mais
podendo ser acionado o Poder Judiciário para que
sejam praticados novos atos executivos” (A defesa
do executado e dos terceiros na execução forçada.
São Paulo: RT, 2000. p. 85).
(74) Explica Teresa Arruda Alvim Wambier que, “se o pedido que se faz na execução equivale a seu ‘mérito’
(que seja satisfeita a obrigação nos moldes que
consta do título) e se a sentença ‘declara’ que o que
foi pedido foi satisfeito, nesse sentido e nessas dimensões pode-se dizer que há ‘mérito’ e ‘sentença’
na execução”. Entretanto, não há formação de coisa
julgada material, porque esta, esclarece a processualista de São Paulo, “é a qualidade de marcante
estabilidade que se agrega aos efeitos da sentença, quando esta define uma situação jurídica. Esta
estabilidade consiste em tendência vocacionada à
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A finalidade da execução, portanto, não é a
definição de uma determinada relação jurídica,
mas sim a realização prática do direito material
que dá conteúdo ao título executivo(75). Diante
da eficácia abstrata deste, não há necessidade
de um juízo de valor por parte do juiz quanto
àquele direito material, ou seja, pelo menos
como linha de princípio, não há espaço aqui
para juízo lógico, que eventualmente daria
ensejo ao surgimento de uma definição acerca
de uma situação de direito material que está
em crise(76).
imutabilidade e só atinge enunciados a respeito dos
quais tem sentido falar-se em durabilidade no tempo, já que dispõem algo a respeito de certa relação
jurídica, o que, em que pese abalizadas opiniões
em contrário, inocorre no processo cautelar e na
execução” (A sentença que extingue a execução. In:
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Processo
de execução e assuntos afins. São Paulo: RT, 1998. p.
402).
(75) Novamente, nas palavras de Márcia Conceição
Alves Dinamarco, “o processo de execução caracteriza-se por atos coercitivos praticados na esfera
patrimonial do devedor com o fim de satisfazer o
direito do credor e que se encontra estampado no
título executivo. Nota-se que em momento algum
se indaga a respeito do direito material, por ser
tido como preexistente” (Ação Rescisória. São Paulo:
Atlas, 2004. p. 52).
(76) Esclarece Humberto Theodoro Júnior: “Na execução
forçada propriamente dita não há sentença, a não
ser a que declara extinto o processo, que, entretanto,
é meramente formal e não contém julgamento de
mérito. É que a prestação jurisdicional na espécie
não é de declaração, mas de realização de direito
do credor.” E continua, com a habitual lucidez: “Os
incidentes da execução geralmente são discutidos em
processos à parte, como os embargos do devedor e de
terceiros. Estes sim, como ações de conhecimento, terminam por verdadeiras sentenças de mérito,
quase sempre de natureza constitutiva (quando
procedentes), por atacarem e modificarem atos
jurídicos processuais como a penhora, a arrematação e adjudicação, ou situações jurídicas de direito
material como o próprio título executivo.” Finaliza,
com o seguinte esclarecimento: “Há, no entanto,
algumas decisões de valor que ocorrem incidentalmente nos próprios autos da execução, como,
por exemplo, as relativas à ampliação ou redução
da penhora, à prestação de caução, à adjudicação,
à remição etc. Todas elas apresentam decisões interlocutórias porque sua solução não importa por
término ao processo de execução (art. 162, § 2o).”
(Processo de execução. 22. ed. rev. e atual. São Paulo:
Leud, 2004. p. 517.)
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A existência do crédito decorrente da relação
obrigacional que subjaz ao título executivo revela-se indiscutível (eficácia abstrata do título),
devendo-se perquirir apenas se o mesmo foi
satisfeito ou não. Não se discute, por exemplo,
no bojo da execução, se o ato jurídico, tal como
reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado como gerador de uma indenização
exequenda, foi ilícito ou não: simplesmente
se indaga a respeito do pagamento ou não
do valor liquidado. Assim, como se percebe,
diferentemente do processo de conhecimento,
o escopo do processo de execução não é uma
sentença em si(77), tal como definidora dos direitos e obrigações decorrentes de uma relação
jurídica(78), mas sim a satisfação de um crédito
já “reconhecido” em um título executivo(79).
(77) Desse raciocínio, decorre a seguinte lição de Teresa
Arruda Alvim Wambier: “Nada se decide acerca do
direito do autor, porque a respeito deste direito não se
discutiu na execução em que não houve embargos.
Não se tratava, na verdade, de relação jurídica a
respeito da qual havia conflito. Em outras palavras,
não há, na execução, segundo o que nos parece,
lide, no sentido em que utilizamos expressão no
que tange ao processo de conhecimento. O que há
é um mero ‘pedido’, no sentido de que o crédito,
conforme consta do título, seja satisfeito. E, correlatamente, na sentença se diz que o direito do autor,
na exata medida em que estava estampado no título,
foi satisfeito. Este é o conteúdo decisório da sentença que põe fim à execução não embargada.” E
arremata sua lapidar lição a eminente Professora
da PUC-SP: “Este efeito, que menciona o art. 795
do CPC, não é nem a coisa julgada, nem a declaração, mas o fim da execução: é a coisa julgada formal.
Extingue-se, pois, a relação processual executiva.
Nada mais.” (Nulidades do processo e da sentença. 5. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004. p. 130-131.)
(78) Na mesma linha de pensamento, manifesta-se José
Maria Tesheiner: “Na execução, o credor não pede que
se declare a existência de obrigação do devedor. O
que pede é precisamente isto: execução. Por isso, o
mérito sobre o qual cabe ao juiz se pronunciar na
execução restringe-se ao poder de executar, que,
na hipótese, o juiz declarou extinto.” E conclui: “A
declaração de que o devedor satisfez a obrigação não
é, de modo algum, objeto do processo de execução,
não constituindo, assim, o seu ‘mérito’.” (Eficácia da
sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo:
RT, 2001. p. 222.)
(79) Na lição de Enrico Tullio Liebman: “Objeto de todo
processo é o pedido de quem o promove. No processo de cognição este pedido envolve sempre, expresso
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Diante desses dados, indaga-se: a decisão que
acolhe a defesa endoprocessual (impropriamente chamada “exceção de pré-executividade”) e,
por consequência, extingue o processo ou a
fase de execução nunca produz coisa julgada
material? Entende-se que a resposta deva ser
negativa. Não obstante haja posicionamento
doutrinário de peso no sentido de que a decisão que extingue o processo de execução,
com base no art. 794 do CPC, sempre produza
coisa julgada, já que extingue a relação jurídica
ou virtual, pedido contrário do réu. Visando uma
decisão que julgue procedente ou improcedente
a ação que se propõe, para declarar qual a regra
jurídica concreta que resolve o conflito surto entre
as partes, esse pedido provoca necessariamente a
solução de questões jurídicas e pode levar a uma
decisão tanto favorável quanto desfavorável ao
autor. Por isso mesmo, o pedido do autor propõe
ao juiz uma lide.” Esclarece, contudo, o mestre:
“Diferentes se apresentam as coisas na execução.
Aqui o pedido está baseado no título executório,
que determina inquestionavelmente — para os efeitos da execução — a regra sancionadora que deve
ser efetivada: não cabe mais ao juiz julgar e sim,
simplesmente, realizar as atividades decorrentes
do conteúdo do título. O pedido do exequente visa
provocar estas atividades. A tarefa do juiz consiste apenas em realizá-las. A execução tem sempre
objetivo unívoco: satisfazer o direito do exequente;
objetivo que poderá deixar de ser atingido unicamente na medida em que a execução resultar
infrutífera.” “Desse modo”, arremata sua primorosa aula, “objeto do processo de execução não é a
lide, que já foi resolvida; é o pedido do exequente
para a realização das atividades necessárias à
efetivação da regra sancionadora formulada no
título executório” (Processo de execução. Araraquara:
Bestbook, 2003. p. 80-81). “Isso significa, por exemplo,” como esclarece Teresa Arruda Alvim Wambier,
“que não se pode falar, sem impropriedade, em extinção do processo de execução sem julgamento
de mérito, já que, não havendo mérito na execução (no sentido em que esta expressão é usada no
contexto do processo de conhecimento), carece de
sentido dizer-se que houve extinção do processo
sem julgamento de mérito, porque esta é a regra.
Pode-se dizer que houve extinção do processo sem
satisfação do credor, nos moldes em que seu direito consta do título exequendo, já que a ocorrência
de quaisquer das hipóteses do art. 267 representa óbice aos objetivos da execução” (Nulidades do
processo e da sentença. 5. ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: RT, 2004. p. 127).
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material travada entre as partes(80), acredita-se que, como regra geral, ela não possui força
declaratória(81) (com relação ao vínculo de
(80) Para o mestre José Frederico Marques: “Se o processo encerrar-se em razão dos fundamentos indicados no art. 794, houve composição da lide, ou
porque a execução atingiu o seu objetivo (art. 794,
I), ou porque existente negócio jurídico processual
(art. 794, II e III). De qualquer modo, desaparece
hic et nunc a responsabilidade patrimonial do devedor, porquanto pela prestação exigida já mais
responde este último.” E continua: “Daí por que o
art. 795 estatui que a ‘extinção só produz efeito
quando declarada por sentença’. É que, se houve o
cumprimento da obrigação pelo credor (art. 794, I),
ou negócio jurídico processual (art. 794, II e III), a
responsabilidade, in casu, do devedor, somente fica
processualmente extinta com a declaração por sentença.” E arremata em passagem que já se tornou
clássica em doutrina: “Daí por que a sentença a que
se refere o art. 795, ao declarar extinta a execução,
torna também extinto o vínculo obrigacional que
ligava a prestação exigida à responsabilidade patrimonial do devedor. Trata-se, portanto, de sentença
definitiva que incide sobre relação jurídica material,
e cujos efeitos se tornam imutáveis, quando houve
a coisa julgada.” (Manual de direito processual civil.
9. ed. Campinas: Millennium, 2003. vol. III, p. 347.)
Aparentemente, no mesmo sentido, posiciona-se
José Carlos Barbosa Moreira, quando afirma que
“em todos os incisos do art. 794, há um denominador comum: trata-se, em qualquer deles, de atos
suscetíveis de extinguir a relação jurídica de direito
material entre as partes. A extinção da execução,
aí, é sempre fenômeno consequencial: o processo
executivo não há de subsistir porque já não subsiste a dívida, quer com satisfação do credor (inciso I),
quer sem ela (incisos II e III)” (“Notas sobre a extinção da execução. O art. 794 do Código de Processo
Civil em confronto com suas fontes históricas)”. Temas de direito processual: quinta série. São Paulo:
Saraiva, 1994. p. 175).
(81) Toda sentença, por mínima que seja, possui uma
carga declaratória. Sabe-se, por outro lado, que as
sentenças podem ter, e normalmente têm mesmo,
mais de uma eficácia. As cargas de eficácia das sentenças, para a classificação quinária das ações de
conhecimento, são cinco: declaratória, constitutiva,
condenatória, mandamental e executiva lato sensu.
Há casos em que a sentença apresenta três ou quatro ou, talvez mesmo, essas cinco eficácias, sendo
uma delas, entretanto, predominante. Porém, como
esclarece Ovídio Baptista da Silva, “a coisa julgada
material é a qualidade que se adiciona, em dadas
circunstâncias, ao efeito declaratório da sentença,
tornando-a indiscutível” (Curso de processo civil. 5.
ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2000. vol. 1, p. 497).
Há que se notar, especialmente quando se tratar de
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direito material) suficiente a acobertar-se pelo
manto da coisa julgada.
Há apenas uma declaração no sentido de
que a execução não pode prosseguir, eis que, por
exemplo, o documento apresentado junto com
a petição inicial não possui eficácia executiva,
ou o exequente renunciou ao crédito, ou, o que
é bastante comum, ela já alcançou a sua finalidade, com a satisfação do crédito do exequente.
Não há, portanto, como regra, um julgamento
sobre a lide, a relação de direito material que
precedeu sociologicamente ao processo(82).
Quando o acolhimento da defesa endoprocessual resulta do não preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, dúvida alguma
direito de natureza disponível, que, no plano dos
fatos, com exceção do efeito declaratório, todos os
efeitos da sentença podem ser violados de comum
acordo entre as partes. Imagine-se uma ação de
anulação contratual por vício de consentimento, se
as partes, posteriormente à sentença desconstitutiva,
resolverem manter o contrato, nada as impedirá,
mas, em contrapartida, o efeito declaratório de que
o contrato não existe mais no mundo jurídico não
há como se apagar, a não ser por meio de coisa
julgada, atendidos os pressupostos desta.
(82) Preleciona José Miguel Garcia Medina que “se
é certo que no processo de execução o juiz não
investiga a lide, não emitindo qualquer pronunciamento, reconhecendo ou não o direito do autor,
não é correto dizer que inexiste lide no processo
de execução e, consequentemente, mérito”. No
pensamento do notável processualista paranaense, todavia, “esse fator não vincula a sentença
a ser proferida no processo executivo, pois essa
sentença não resolve a lide, mas apenas declara
extinto o processo executivo”. Em outras palavras,
o autor entende que, não obstante a existência de
mérito no processo de execução, neste ele “não
chega analisado, ante a certeza que cerca o título
executivo. Eventualmente, o mérito pode vir a ser
analisado em processo de conhecimento incidental
(embargos à execução). No entanto, a sentença a
ser proferida nesse processo cognitivo difere, em
substância, daquela que deverá ser proferida no
processo de execução. Esta não analisa o mérito;
aquela, sim”. Por consequência, com relação àquela decisão, que é proferida dentro do processo de
execução, segundo entende, “incabe ação rescisória
em face de tal pronunciamento, já que esta é cabível
somente em se tratando de sentenças de mérito, ex
vi do art. 485 do CPC” (O art. 795 do CPC. In: Revista
de Processo, São Paulo, RT, n. 88, p. 102, out./dez.
1997).
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existe de que a sentença é meramente terminativa, portanto, consoante esclarece Marcos
Valls Feu Rosa, “não haverá qualquer óbice a
que se proponha de novo a execução, ainda que
com base no mesmo título”(83).
Entende-se, todavia, que existem casos,
excepcionais, é bem verdade, em que o juiz
emite um juízo de valor similar ao realizado
no processo ou fase de conhecimento.
Havendo, por exemplo, nos próprios autos
da execução, reconhecimento judicial no
sentido de que a dívida foi paga, haverá,
sem dúvida, uma decisão sobre o mérito da
causa, isto é, exatamente sobre o pagamento
daquela obrigação.(84)
Além desse caso, também existem aqueles
que são similares, senão idênticos, aos previstos
nos arts. 269 e 794 do CPC, que, como se
sabe, regulamentam as situações jurídicas de
resolução de mérito, extinguindo-se as relações
jurídicas de direito processual e de direito material, como acontece com o reconhecimento
da existência de pagamento, inexistência de
dívida, transação, renúncia ao direito de crédito e prescrição ou decadência(85). Se, nos
autos de uma execução fiscal, o juiz decretar a
decadência quanto ao lançamento tributário
ou a prescrição quanto à eficácia da ação executiva, terá prolatado, no âmbito interno do
procedimento executivo, decisão de mérito,
sempre(86). Repita-se, nestas hipóteses, há, sim,
(83) ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de pré-executividade: matérias de ordem pública no processo de
execução. 4. ed. atual. Porto Alegre: SAFE, 2003. p. 102.
(84) GERAIGE NETO, Zaiden. Ação rescisória: o lento
caminhar do direito escrito, comparado às rápidas
transformações das sociedades contemporâneas.
São Paulo: RT, 2009. p. 104.
(85) SOUZA, Gelson Amaro de. Mérito no processo
de execução. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim
(Coord.). Processo de execução e assuntos afins. São
Paulo: RT, 1998. p. 257, 263 e 267, respectivamente.
(86) CARVALHO, Fabiano. Prescrição, decadência, sentença de mérito e coisa julgada. In: MOREIRA,
Alberto Camiña; ALVAREZ, Anselmo Prieto; BRUSCHI, Gilberto Gomes (Coords.). Panorama atual das
tutelas individual e coletiva: estudos em homenagem
ao professor Sérgio Shimura. São Paulo: RT, 2011.
p. 333.
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julgamento de mérito, e tanto isso é verdade
que não mais poderá o exequente repropor a
execução.
O que define a questão, portanto, é a
intensidade (profundidade) da cognição
desenvolvida pelo juiz, ao proferir a sentença
no caso concreto(87). A técnica da cognição
secundum eventum probationis, nesse contexto,
revela-se absolutamente irrelevante, visto que
a essência da questão, ainda que eventualmente
surja uma lei dispondo em sentido contrário,
está no grau de convencimento do juiz.
Flávio Luiz Yarshell, corretamente, enfatiza:
Nesses casos, existe cognição cujo objeto
é também a relação substancial. E se essa
cognição é adequada e suficiente para
exaurir a controvérsia levando inclusive à
extinção do processo, nada parece justificar que o ato daí resultante tenha eficácia
meramente processual. Se o juiz, após cognição adequada e suficiente à extensão da
controvérsia, reconhece extinta a obrigação,
é preciso superar a ideia segundo a qual
não há declaração de direito no processo
de execução e que, portanto, a sentença que
lhe põe fim seria somente apta à formação
da coisa julgada formal.
E completa sua lição:
Se o órgão jurisdicional exerce, no caso concreto, cognição que exaure a controvérsia
(inclusive, repita-se, considerando-se seus
próprios termos), não há porque recusar
ter havido apreciação do mérito e que,
portanto, houve declaração, apta a projetar
efeitos para fora do processo e a se revestir
da autoridade da coisa julgada material.
Isso é útil e conveniente não apenas para o
devedor, que passa a desfrutar da certeza e
estabilidade que normalmente proporciona
a coisa julgada, mas é igualmente interessante
para o Estado, que negará a instauração de
novo processo (ou, pelo menos, novo exame
(87) PORTO, Sérgio Gilberto. Ação rescisória atípica: instrumento de defesa da ordem jurídica. São Paulo:
RT, 2009. p. 87-91.
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de mérito) justamente pelo resultado da
atividade antes empreendida.(88)
Não se fala, naturalmente, em procedência
ou improcedência do pedido do exequente.
Isso é, em princípio, incompatível com a estrutura e finalidade do processo de execução (ou
da fase de cumprimento de sentença). Agora,
em contrapartida, não há que se falar também,
sem as devidas ressalvas, em desfecho único(89)
enquanto característica desta modalidade de
prestação da tutela jurisdicional. Incidentes
surgem, e a prática forense é riquíssima em
exemplos, podendo acarretar a extinção anormal
da relação processual, inclusive considerando
a própria relação material que subjaz ao título
executivo.
A doutrina que defende a inexistência de
coisa julgada no processo de execução, em regra,
apresenta três argumentos: 1) inexistência de
julgamento; 2) impossibilidade de discussão a
respeito do direito que subjaz ao título executivo;
3) extinção do processo por meio de provimento
de cognição sumária(90). Como regra, não se
(88) YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória e decisões
proferidas no processo de execução. In: LOPES, João
Batista; CUNHA, Leonardo Carneiro da (Coords.).
Execução civil (aspectos polêmicos). São Paulo: Dialética, 2005, p. 151.
(89) O processo de execução, sob o ponto de vista
estrutural e ontológico, tem a única e exclusiva
finalidade de satisfazer, mediante a observância
do princípio do devido processo legal, o crédito
exequendo. Esse, pois, é o seu desfecho único de
que fala uma parte da doutrina. No mesmo sentido, preleciona Paolo Luiso que “uno dei profili di
differenza fondamentale fra il processo dichiarativo
e quello esecutivo sta nel fatto che nel processo
esecutivo la tipologia delle risposte dell’ufficio esecutivo non è tripartita, come nel processo di cognizione, ma essenzialmente è soltando bipartita, cioè
l’ufficio esecutivo può o rifiutare la misura giurisdizionale richiesta o concederla. Ma se l’ufficio esecutivo
dà la tutela giurisdizionale che viene richiesta, il
contenuto di questa misura giurisdizionale è sempre e constantemente un contenuto favorevole a
chi la richiede; cioè è sempre l’equivalente di quello
che, nel processo di cognizione, è una sentenza di
accoglimento nel merito” (Appunti di diritto processuale
civile — Processo di esecuzione. Pisa: ETS, 1992. p. 14).
(90) Ilustrativamente, observe-se a lição de Sandro Gilbert
Martins: “É possível afirmar, portanto, que a sentença
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discorda desses argumentos. Quando há a
extinção normal do processo de execução,
mediante a simples prática de atos executivos,
ainda que contra a vontade do executado, não
há julgamento no que toca à relação jurídica de
direito material. Logo, não se discute acerca da
procedência ou não do direito que dá conteúdo
ao título executivo, de tal sorte que a decisão
extintiva é meramente declaratória no que
concerne ao fim do processo de execução. Consequentemente, a mesma decorre de cognição
sumária, não possuindo aptidão, para formar
coisa julgada material.
Entende-se, contudo, que, excepcionalmente, existem hipóteses em que há, sim,
formação de coisa julgada no processo de
execução(91) e, por conseguinte, rescindibilidade da decisão. A primeira delas refere-se à
discussão acerca do adimplemento ou não da
obrigação que dá substrato ao título executivo,
fazendo desaparecer matéria de ordem pública
relacionada à tutela jurisdicional executiva,
do art. 795 do CPC não produz coisa julgada material – produz apenas coisa julgada formal –, pois
(I) a lide na execução não é de certeza e sim de
insatisfação ou realização, donde não há julgamento; de modo que, de regra, (II) não se discute
o direito constante do título executivo, cuja eficácia
abstrata permite o desencadear da atividade jurisdicional executória, o que implica uma atividade apenas voltada para a satisfação do direito; e (III) por
ser característica marcante da execução a técnica
de cognição sumária, ainda que nela possa vir a
ser discutida a relação substancial existente entre
as partes.” (A defesa do executado por meio de ações
autônomas: defesa heterotópica. São Paulo: RT,
2002. p. 139.)
(91) Acompanhamos, assim, o pensamento de Alberto
Camiña Moreira: “Quanto à exceção de pré-executividade, seu acolhimento não implicará, na maioria das vezes, a formação da coisa julgada, posto
que se veiculará questão processual, pressupostos
processuais ou condições da ação, cuja ausência,
sabe-se, leva à extinção do processo sem julgamento de mérito.” “Entretanto”, conclui o estudioso
Promotor de Justiça de São Paulo, “é possível reconhecer, em algumas hipóteses, a existência de
coisa julgada no processo de execução, como no
acolhimento de arguição de pagamento, prescrição
e decadência” (Defesa sem embargos do executado:
exceção de pré-executividade. 3. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2001. p. 214-215).
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no caso a própria necessidade de executar(92).
O inadimplemento da obrigação é a razão de
ser da execução forçada. Sem ele, esta deve ser
extinta, e, dependendo da decisão, com força
de coisa julgada material, inclusive.
Imagine-se, para se reforçar o que já foi dito,
a situação de um exequente que, em virtude
de súbito problema de saúde de um membro
de sua família, recebeu do executado, solidário
com o mesmo em face do infortúnio, o valor
em execução, ainda que desfalcado dos juros
e correção monetária, passando o competente
recibo, inclusive com declaração expressa em
relação ao ocorrido e renúncia no que se refere
a eventuais diferenças.
Na sequência, o executado adimplente,
a fim de não sofrer constrição patrimonial,
protocola, perante o Juízo competente, uma
defesa endoprocessual executiva (petição
simples), sob o argumento de que a execução
chegou ao seu fim, já que pagou o débito e
que o exequente renunciou ao eventual saldo
remanescente, juntado o mencionado recibo
assinado por este.
Intimado a se manifestar a respeito, o exequente, além de algumas questões processuais,
dentre as quais hipoteticamente se destaca a
alegação de que a defesa no processo de execução
somente pode ocorrer por meio dos embargos
à execução, afirma que não recebeu o valor e,
sucessivamente, arrependeu-se e, agora, quer
executar o saldo remanescente.
Com os autos conclusos para julgamento,
o juiz da execução, analisando a situação
facilmente perceptível pelos documentos,
decide que o exequente não tem mais direito
de prosseguir a execução, já que, isento de
eventual vício de consentimento, deu quitação
quanto ao débito e renunciou quanto ao saldo
remanescente. Tudo se passa dentro da mais
absoluta razoabilidade, de modo que não há
sequer a cogitação de elevado prejuízo patrimonial do exequente, eis que, já prevendo a
(92) DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito
processual civil. São Paulo: Malheiros, 2004. v. IV, p. 792.
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inconsistência do argumento a respeito do não
recebimento do valor principal, o exequente
sequer menciona a pretensão de provar o alegado por intermédio de testemunhas, restando
apenas discussão sobre os juros e atualização
monetária.
Vício de consentimento, em tese, realmente
não existiu, porque o exequente, na ocasião,
estava em perfeita harmonia com as suas faculdades mentais. Igualmente, houve observância
dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, já que foi intimado a se manifestar
a respeito, bem como não lhe foi cerceada a
produção probatória que sequer foi requerida.
Diante desses fatos, decidiu-se que o exequente praticou ato incompatível com a vontade de
prosseguir a execução, de modo que a mesma
deve ser extinta. Não há como negar que tal
decisão possui carga declaratória suficiente,
para formar coisa julgada material(93). Trata-se
de sentença similar à proferida no processo de
conhecimento, eis que, como se observa, elimina
uma crise de certeza quanto ao adimplemento e
renúncia ou não do crédito(94).
(93) Na esteira do pensamento de Alberto Camiña Moreira, deve-se atentar “que a ocorrência de coisa
julgada fica na dependência do teor da decisão
proferida. Se, por exemplo, o juiz, à vista da argumentação do executado e da documentação juntada,
limita-se a extinguir a execução, não haverá formação de coisa julgada, pois a decisão cinge-se à
extinção do processo. Todavia, se o juiz declarar,
pronunciar, na sua decisão, que ocorreu a prescrição, que ocorreu a decadência, ou que ocorreu
o pagamento, essa declaração faz coisa julgada
material”. Enfim, nestes casos, diante do exercício
da defesa endoprocessual, “não há, propriamente,
deslocamento da cognição, senão pura inserção
dela no processo de execução. Daí a possibilidade
de formação de coisa julgada material” (Defesa sem
embargos do executado: exceção de pré-executividade. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001.
p. 218-219).
(94) Trata-se de sentença que, à luz do art. 795 do CPC,
põe fim à execução. Sendo assim, observando as
peculiaridades do crédito trabalhista, sabidamente
alimentar, salienta Manoel Antonio Teixeira Filho:
“Daí a enorme responsabilidade que se assenhoreará o juiz que, perfilhando entendimento diverso
do nosso, tiver à sua frente um caso de renúncia ao
crédito externada pelo credor. Ainda que ele se decida
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Impõe-se observar que essa hipotética decisão não é formada mediante juízo de cognição
sumária, mas sim exauriente, já que todos os
possíveis elementos de investigação pelo juiz
foram apreciados(95).
O juiz, no exemplo citado, sob o ângulo
vertical, exauriu a sua possibilidade cognitiva
quanto ao litígio. Não foi produzida, é bem
verdade, prova testemunhal, mas, em primeiro
lugar, a mesma não foi requerida; em segundo
lugar, não havia a necessidade de produção da
mesma, já que todos os elementos necessários
à resolução da questão já estavam à disposição
do juiz, e, em terceiro lugar — o que é mais
importante —, o juízo de cognição exauriente
não depende da produção de prova testemunhal, basta que, diante das circunstâncias do
caso concreto, tenham sido averiguadas todas
as possíveis alegações fáticas das partes(96).
pela homologação do ato, fundamental regra de
prudência alvitra que procure saber do renunciante
o motivo que o levou a isso, caso a petição seja
omissa, no particular. Nenhum juiz pode desconhecer que, em determinadas situações, o verdadeiro
motivo da renúncia se encontra subjacente ao que
foi revelado pelo credor; e a aceitação da causa inverídica pode provocar profundo abalo, a um só
tempo, na autoridade da coisa julgada material, na
dignidade do Poder Judiciário e na substância ética
do processo.” (Execução no processo de trabalho. 8. ed.
São Paulo: LTr, 2004. p. 320.)
(95) Novamente nos valemos da lição de Alberto Camiña
Moreira: “Admitido que só a prova documental
pode instruir pedido de extinção da execução por
meio de exceção de pré-executividade, é certo que,
sobre ela, a cognição, quanto à profundidade, será
exauriente. A limitação existente para o executado
está nas matérias que se pode deduzir, mas, uma
vez alegadas, passam pelo crivo da cognição plena e exauriente.” Assim, conclui o eminente autor:
“Atendidas essas exigências no processo de execução,
afirma-se que o juiz, ao reconhecer a prescrição ou
decadência, por exemplo, proclamará o comando
aplicável à espécie, o que é o elemento imutável da
sentença; forma-se, assim, situação jurídica inalterável, a coisa julgada material.” (Defesa sem embargos
do executado: exceção de pré-executividade. 3. ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 217-218.)
(96) Explica Geraldo da Silva Batista Júnior: “Na verdade, a cognição exauriente permite a prolação
de decisão capaz de formar a coisa julgada, mas
esta formar-se-á apenas nas hipóteses em que
houver manifestação judicial sobre questões de
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Em outras palavras, no exemplo citado, o
juízo de certeza quanto aos questionamentos
envolvendo o adimplemento da obrigação
principal e a renúncia das parcelas acessórias
não depende de dilação probatória, já que os
documentos existentes nos autos são suficientes
para tanto, de sorte que é plenamente desnecessária a remessa da discussão para as vias
ordinárias. Observe-se que não se trata apenas
de julgamento de questão de mérito, mas de
julgamento do mérito da pretensão executiva,
rejeitando-a em decorrência da declaração da
inexistência da obrigação exequenda(97).
Situações outras podem ser imaginadas,
para dar guarida à tese de que, excepcionalmente, repita-se, há sim possibilidade de formação
de coisa julgada material no processo de execução
e, com efeito, rescindibilidade da sentença que
o extingue.
Como esclarecem Teresa Arruda Alvim
Wambier e José Miguel Garcia Medina:
de todo modo, ocorrendo declaração judicial reconhecendo que a dívida foi paga,
direito substancial. Esta regra geral tem também
pertinência com o que estamos propondo para a
exceção de pré-executividade, de modo que as decisões referentes à exceção, baseadas em cognição
exauriente, formarão ou não coisa julgada material
conforme se refiram ou não a questões de mérito.
Inteiramente aplicáveis os arts. 267 e 269 do CPC.”
Na opinião desse autor, “a coisa julgada material
formar-se-á em consonância com os princípios
pertinentes à cognição plena e exauriente secundum eventum probationis”. E continua sua explanação: “A razão da aplicação desta modalidade de
atividade cognitiva à exceção de pré-executividade
tem fundamento na técnica processual e visa a
conceber procedimento simples e célere, com supressão da fase probatória, compatível com o processo de execução, sem desrespeitar os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.” Finalmente, arremata: “Pensamos que este posicionamento tem também o mérito de colaborar
com a construção de um processo executivo mais
efetivo, eliminando o inconveniente da repetição de
alegação da mesma matéria em exceção de pré-executividade e, posteriormente, em embargos.”
(Exceção de pré-executividade: alcance e limites. 2. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 80.)
(97) YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005.
p. 220-221.
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afirma-se na doutrina que “há, na referida
sentença, pronunciamento ou iudicium do
magistrado’, que ‘não deixa de ser de mérito”. Semelhantemente, é o que se dá, por
exemplo, quanto à sentença que reconhece a
ocorrência de prescrição na própria execução.
Nesse caso, extraordinário e excepcionalmente, acaba o juiz por manifestar-se acerca da
(in)existência do próprio crédito exequendo.
Daí, concluem o seguinte:
Pensamos que, em tais casos, não se pode
negar que terá ocorrido julgamento, embora em sede imprópria, e não há como
se afastar, por isso, a ocorrência de coisa
julgada. Por tal razão, nesta hipótese caberá,
excepcionalmente, desde que preenchidos
os demais pressupostos, ação rescisória.(98)
Enfim, como observa Teresa Alvim:
Tratando-se de sentença que extingue
a execução, porque o devedor satisfez a
obrigação, por o devedor obter, mediante
transação ou qualquer outro meio, a remissão total da dívida ou por o credor ter
renunciado ao crédito, inegavelmente, ficará
ela abrangida pela imutabilidade própria da
coisa julgada material. Esse é o motivo pelo
que nos parece só poderá ser desconstituída
através de ação rescisória. (99)
Não custa enfatizar, existem situações em
que a extinção do processo de execução, por
meio da defesa endoprocessual, ocorre em
hipóteses similares às previstas no art. 269
do CPC, sendo algumas delas praticamente
idênticas às situações ventiladas no art. 794 do
CPC(100). Não se pode negar a vigência dessas
(98) WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José
Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses
de relativização. São Paulo: RT, 2003. p. 114.
(99) ALVIM, Teresa. Notas sobre alguns aspectos controvertidos da ação rescisória. In: Revista de Processo,
São Paulo, RT, n. 2839, p. 15, jul./set. 1985.
(100) Segundo Marcelo Lima Guerra, “não resta dúvida
no art. 269 do CPC que o legislador quis equiparar
ao julgamento do mérito (= do pedido), para todos os efeitos legais, as hipóteses em que o juiz
simplesmente homologa a transação ou o acordo, a
renúncia pelo autor do direito objeto da ação por
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duas regras jurídicas, e tanto é verdade, que,
diante do que prescreve o art. 269, IV, do CPC,
praticamente ninguém mais discute que a sentença que, acolhendo a alegação de prescrição
ou decadência, resolve o mérito do processo e,
com efeito, fica protegida pela coisa julgada
material. O mesmo, aliás, pode ser dito em
relação à renúncia do exemplo citado acima.
Sendo assim, conclui-se com Marcelo Lima
Guerra no sentido de que:
Em face do direito positivo, a extinção do
processo de execução nos casos elencados
no art. 794 do CPC e subsumíveis em uma
das hipóteses previstas no art. 269 do CPC,
do mesmo diploma legal, se faz por sentença
de mérito, a qual não se pode negar que
reveste-se da autoridade da coisa julgada
material, sendo passível de desconstituição
através de ação rescisória.(101)
Enfatiza José Roberto dos Santos Bedaque:
Diante dessas considerações, conclui-se
pela eficácia material e pela possível imutabilidade das sentenças que, acolhendo
defesas substanciais admitidas na execução,
ponham termo ao processo. Pretender que
o resultado fique restrito ao âmbito processual constitui solução tímida e contrária
à visão instrumentalista. Já que, embora
em caráter excepcional, tem-se admitido
alegações de mérito na própria execução,
não há razões para limitar o alcance e a
força da respectiva decisão. Nesses casos,
ele proposta e o reconhecimento jurídico do pedido.
Nesses casos, tal homologação se faz por sentença a qual, por força de lei, é sentença de mérito.
Essa é a sentença de mérito atípica”. E conclui o
ilustre Juiz do Trabalho cearense: “Em face disso,
uma vez que se considere a sentença que declara
extinto o processo de execução por qualquer uma
das hipóteses previstas no art. 794 do CPC, como
correspondendo, precisamente, àquelas previstas
no art. 269, incs. I, III e V, é inegável que tais pronunciamentos consistem em sentença de mérito,
para todos os efeitos legais.” (Execução forçada:
controle de admissibilidade. São Paulo: RT, 1995.
p. 52.)
(101) GUERRA, Marcelo Lima. Execução forçada: controle
de admissibilidade. São Paulo: RT, 1995. p. 55.
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a alegação do executado configura verdadeiro pedido contraposto, implicando
ampliação do objeto do processo.(102)
Para resumir, se o processo de execução
(ou a fase de cumprimento de sentença(103))
termina pela simples prática dos atos executivos,
que é o seu modo normal de extinção, não há
formação de coisa julgada, visto que a respectiva
sentença, não possuindo carga declaratória
aprofundada, simplesmente confirma que a
execução chegou ao seu fim sem nenhum juízo
de valor por parte do juiz. Nesse contexto,
pode-se dizer que a cognição é rarefeita, pouco densa ou simplesmente sumária. Se o juiz,
todavia, chega a decidir em favor do adimplemento da obrigação, há um juízo de valor,
enfim, um julgamento, que resulta em uma
carga declaratória aprofundada em relação ao
direito material que dava sustentáculo ao título
executivo, de sorte que a sentença resolve o
mérito do processo e, por conseguinte, enseja
formação de coisa julgada material, possibilitando, no futuro, eventual ajuizamento de
(102) BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Cognição e
decisões do juiz no processo executivo. In: FUX,
Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim (Coords.). Processo e Constituição: estudos
em homenagem ao professor José Carlos Barbosa
Moreira. São Paulo: RT, 2006. p. 372-373.
(103) Na opinião de Carlos Alberto Carmona, “proposta
demanda executiva (no sentido próprio, ou seja,
execução calcada em título executivo extrajudicial), nada impedirá o juiz de, despachando a
inicial, constatar a existência de prescrição do título
(uma nota promissória vencida há mais de três
anos, para figurar uma hipótese), de maneira que
o juiz poderá, em tal eventualidade, extinguir o
processo, o que acontecerá — conforme dita o art.
269, IV, aplicável à execução por força do art. 598
— com a resolução do mérito. Mas a reforma que
agora entra em vigor não pode ser acusada de
introduzir a anomalia, pois o uso (e abuso!) das
exceções de pré-executividade mostraram que o
executado, alegando (e provando desde logo, documentalmente) a existência de novação, pagamento
ou compensação, também poderia obter uma sentença de mérito em plena execução” (Novidades
sobre a execução civil: observações sobre a Lei n.
11.232/2005. In: Coordenadores RENAULT, Sérgio
Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A nova
execução de títulos judiciais: comentários à lei
11.232/05. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 62-63).
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ação rescisória. Igualmente, se há extinção
da execução em hipóteses similares àquelas
previstas legalmente como de julgamento de
mérito, a sentença fica encoberta pelo manto
da coisa julgada material. Em outras palavras,
se a extinção do processo de execução ocorreu,
por exemplo, por transação das partes ou renúncia ao crédito por parte do exequente, há,
por força de lei (art. 269 do CPC), sentença que
resolve o mérito e, por consequência, formação
de coisa julgada material. Como diz Teresa
Arruda Alvim Wambier:
Ainda que, nesses casos, o juiz não julgue
propriamente a lide, o conteúdo da sentença
que profere versa sobre o mérito, diz respeito ao pedido, ainda que não seja judicial a
‘autoria’ desse conteúdo.(104)

8. Conclusões
É possível a produção de provas e, embora
excepcionalmente, a formação de coisa julgada
material no processo autônomo de execução,
ocorrendo o mesmo quanto à fase de cumprimento de sentença. Esta, enquanto manifestação
do princípio do sincretismo processual, não
é uma novidade no ordenamento jurídico
pátrio. A interpenetração de atos de cognição
e de execução no mesmo procedimento já
existia em várias outras categorias processuais.
Na realidade, ontologicamente, especialmente
no plano dos fatos, não existe distinção entre
efetivação de uma decisão, cumprimento de
sentença e a palavra execução. O que importa é
a satisfação da obrigação, independentemente
da técnica processual empregada. Saber se
isso ocorre em um processo autônomo ou em
simples etapa complementar de um procedimento não retira a validade dessa conclusão.
Sendo assim, tudo o que se disser a respeito
do processo de execução aplica-se à etapa de
cumprimento de sentença.
O mérito, que tende a ficar protegido pela
coisa julgada material, é a pretensão processual,
formada pelo pedido e pela causa de pedir. Tal
(104) WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do
processo e da sentença. 5. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: RT, 2004. p. 116.
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concepção é a única compatível com a teoria
da substanciação adotada pelo direito brasileiro
no que toca à causa de pedir, bem como com
o princípio da congruência entre o pedido e a
decisão. A pretensão processual na execução é a
exigência de realização dos atos executivos, por
sub-rogação ou meramente coercitivos, para satisfazer um débito presumivelmente reconhecido
em um título executivo, estando o executado
na posição de inadimplente. Logo, o mérito na
execução é composto tanto pela realização de
atos em prol da satisfação do exequente como
pelas eventuais oposições ao inadimplemento
que alegue o executado, pois tudo isso delimita
a atividade do juiz na execução.
O ato judicial que extingue totalmente a
execução possui a natureza jurídica de sentença, posto que, embora não esteja julgando
o mérito, está extinguindo a relação processual
executiva. Esta sentença, como regra, não possui aptidão para a formação de coisa julgada
material, já que não possui carga declaratória
suficiente para tanto. Não obstante a existência
de mérito, normalmente ele não é julgado no
curso da execução. Excepcionalmente, todavia,
em casos pontuais, conclui-se pela possibilidade
de essa decisão (que extingue a execução) poder
ser acobertada pelo manto da coisa julgada
material e, por conseguinte, abrir ensejo ao seu
ataque por meio de ação rescisória. É o caso da
alegação de adimplemento da obrigação que
subjaz ao título executivo, com comprovação
documental de fácil percepção, em que o juiz,
em procedimento de cognição exauriente,
decide acerca do pagamento ou não. O mesmo
se diga com relação à prescrição, que sabidamente é questão de mérito. Pode-se dizer que,
nesses ilustrativos casos, trata-se de sentença
de mérito, em que existe julgamento similar
ao proferido em processo de conhecimento,
em que a atividade judicial resulta em carga
declaratória suficiente à formação de coisa
julgada material. Se esse raciocínio serve para o
processo autônomo de execução, serve também
para a etapa de cumprimento de sentença.
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Iguais, porém, separados: o
apartheid da remuneração
da Magistratura Nacional
Wolney de Macedo Cordeiro(*)

O tempo passa e as gerações mais novas
desconhecem ou não entendem a existência de
regimes segregacionistas institucionalizados,
como o da África do Sul até 1994. Acabamos
também por esquecer que tais regimes, por
mais odiosos e brutais que fossem, dispunham de uma estrutura teórica destinada de
legitimá-los. Assim, o apartheid sul-africano
encontrava-se respaldado com a retórica
assertiva de que todos eram iguais independentemente da cor, todavia, também por conta
da cor, seriam condenados a viver separados.
Tratava-se de um paradoxo incontornável, mas
usando como retórica para a manutenção de
uma situação que, aos poucos, acabou por se
tornar insustentável.
Exemplos do discurso segregacionista podem ser identificados na regulação jurídica,
embora sem contornos ou consequências tão
gravosas. No entanto, independentemente da
natureza do bem jurídico a ser tutelado, o conceito de isonomia nas relações humanas talvez
seja o postulado mais nítido e contundente,
independentemente da ideologia do observador. Vez por outra, entretanto, as conformações
políticas e sociais acabam criando verdadeiras
armadilhas lógicas, nas quais, até inconscientemente, somos capturados.
Não há dúvidas de que uma dessas armadilhas lógicas capturou o sistema remuneratório
(*) Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da
13a Região. Professor do UNIPÊ-Centro Universitário
de João Pessoa e da ESMAT/13. Mestre e doutorando
em direito.
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da Magistratura da União, transformando esse
setor do judiciário nacional em um segmento
dotado de limites e restrições não aplicáveis
aos demais integrantes do Poder Judiciário.
Ora, é fato público e notório que, por meio da
Emenda Constitucional n. 45/2004, cognominada de Reforma do Poder Judiciário, buscou-se
estabelecer um tratamento homogêneo no que
concerne à estruturação daquele poder. Alguns
ajustes foram feitos no sentido de criar um sistema judiciário ordenado e coordenado, com
estruturas transparentes e um comando único.
A mais significativa alteração nesse particular
decorreu da criação do Conselho Nacional
de Justiça que, por força do comando constitucional (art. 103-B, § 4o), tem atribuição
nuclear de promover “o controle da atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário
e do cumprimento dos deveres funcionais dos
juízes”. Nesse sentido, há uma incontornável
tendência de considerar o Judiciário uno, no
que concerne ao seu controle administrativo-financeiro e ao seu estatuto.
A visão holística da gestão do Judiciário
espraia-se sobre todas as facetas da magistratura, inclusive na composição da estrutura
remuneratória, conforme previsto, explicitamente, na CF, arts. 37, XI e § 11; 39, § 4o; e 93,
V. Estabelece-se, portanto, um conjunto de
princípios gerais norteadores da contraprestação devida aos integrantes da magistratura
nacional, vinculados à União ou aos Estados-membros, quais sejam: a) remuneração
baseada em subsídio, integrado por parcela
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única; b) escalonamento entre as carreiras de
no máximo 10% e no mínimo 5%; c) subsídio
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
como teto máximo da carreira, bem como de
todo serviço público; d) exclusão das parcelas
de caráter indenizatório do limites dos subsídios, desde que previstas em lei.
A compreensão dessas características revela
a formação de um bloco monolítico e homogêneo de composição da remuneração da
magistratura nacional. Logo, os regramentos
estruturados para todas as carreiras da judicatura emanam de uma fonte constitucional
comum, não podendo se configurar qualquer
discrepância ou discriminação na previsão
e aplicação do conjunto retributivo dos magistrados.
Aliás, essa homogeneidade sempre foi
tradição no plano infraconstitucional, com
a existência, há mais de três décadas, de um
estatuto comum da magistratura, representado
pela respectiva Lei Orgânica (Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979). Assim,
sob qualquer ótica que venha a se observar a
estrutura das contraprestações devidas aos
magistrados brasileiros apresenta origem e
limitações comuns. Ressalte-se, por oportuno,
que esse postulado já foi, em diversas oportunidades, referendado pelo Supremo Tribunal
Federal, ao reafirmar o caráter nacional e unitário da Magistratura brasileira, inclusive no
que concerne à forma de remuneração (ADI
3.367 – rel. Min. Cezar Peluso, DJ 22.9.2006;
ADI n. 3.854 – rel. Ministro Cezar Peluso, DJ
29.6.2007).
A prática, no entanto, tem demonstrado que
essa harmonia e homogeneidade nem sempre
são observadas, sendo possível identificar
inúmeras situações nas quais o tratamento
conferido aos integrantes da magistratura não
tem sido isonômico. Um exemplo eloquente
dessa desigualdade é o regramento das parcelas
relacionadas ao auxílio-moradia adimplidas
pelos Tribunais Superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal, bem como por diversos
Estados da Federação.
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Lastreado pela própria LOMAN, há previsão específica para o ressarcimento pecuniário
da garantia ao direito de moradia assegurado
aos magistrados em geral, conforme se vê do
art. 65, II: “ajuda de custo, para moradia, nas
localidades em que não houver residência oficial
à disposição do magistrado.”
Tal dispositivo legal, em nenhum momento,
confronta-se com as limitações constitucionais de percepção de subsídio em parcela
única, pois o benefício assegurado na norma
infraconstitucional tem natureza meramente
indenizatória, satisfazendo, assim, os requisitos
de excepcionalidade preconizados pela CF,
art. 37, § 11. Em outras palavras, o estatuto
da magistratura garante o direito à moradia
por meio de “residência oficial” e preconiza a
percepção de vantagem substitutiva do direito
mencionado, corporificando-se, assim, sua
natureza estritamente indenizatória. Aliás,
essa foi a orientação estabelecida pelo próprio
Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Resolução n. 13/2006 que exclui da incidência
do teto remuneratório as parcelas de natureza
indenizatória, entre as quais o auxílio-moradia
(art. 8o, I, b).
A partir desse momento, já é possível estabelecer algumas premissas utilizadas para restaurar
a homogeneidade do sistema de remuneração
da magistratura, pelo menos no que concerne
ao chamado auxílio-moradia. Em primeiro
lugar, trata-se de vantagem explicitamente
reconhecida no plano infraconstitucional,
sendo assegurada abstrata e aprioristicamente
pelo estatuto da magistratura. Em segundo
lugar, dado o seu caráter estritamente indenizatório, a mencionada parcela acomoda-se
perfeitamente no arcabouço constitucional,
especialmente o § 11 do art. 37.
Exatamente por conta de tais premissas,
apresentam-se irreparáveis as deliberações
tomadas por muitos órgãos do Judiciário
no sentido de assegurar essa parcela aos seus
integrantes. Só a título de exemplificação é possível citar a garantia de parcela indenizatória
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de auxílio-moradia aos seguintes órgãos de
cúpula do Poder Judiciário: Supremo Tribunal
Federal (Resolução n. 413, de 1o.10.2009, art. 363,
I); Tribunal Superior do Trabalho (Resolução
Administrativa n. 1.341, de 1o.6.2009); Superior Tribunal de Justiça (Ata da Reunião de
Conselho de Administração de 29.5.2003);
e Conselho Nacional de Justiça (Instrução
Normativa n. 09, de 8.8.2012).
Da análise dos regramentos acima, é possível identificar as seguintes características
convergentes: a) as verbas não foram previstas
por lei explícita; b) as parcelas são de natureza
indenizatória e são excluídas diante da concessão de imóveis funcionais; c) os valores foram
estipulados de conformidade com os limites
orçamentários de cada órgão. Observe-se, por
outro lado, que, com exceção dos integrantes do
CNJ, todos os demais Ministros beneficiários
ocupam cargos vitalícios na estrutura do Poder
Judiciário e, por consequência lógica, devem
fixar residência na sede dos respectivos órgãos.
O quadro fático acima delineado atesta, de
maneira insofismável, que a concessão e o pagamento do auxílio-moradia são inerentes ao
exercício da judicatura, obviamente mediante
a observância das limitações e imposições orçamentárias. A única limitação explícita para a
fruição do benefício, na forma da LOMAN, é a
concessão de residência oficial para o magistrado
(art. 65, II). Tal limitação foi assimilada pelos
regramentos acima citados, na medida em
que cessa o pagamento do benefício quando
concedido o uso de imóvel funcional (leia-se
residência oficial do magistrado).
Por outro lado, como forma de se reconhecer
a impossibilidade de restrição do benefício,
poder-se-ia sustentar a necessidade de lei específica, conforme aparentemente exigido na
LOMAN, art. 65, caput. A alegação, entretanto,
não se sustenta pelos seguintes fundamentos:
a) na enumeração do art. 65 da LOMAN, há
previsão de inúmeras vantagens, inerentes
ao exercício da judicatura, que são reguladas
e adimplidas no âmbito do exercício da
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autonomia administrativa dos Tribunais,
como é o caso da ajuda de custo para despesas com transporte e mudança (inciso I)
e as diárias (inciso III);
b) a LOMAN foi aprovada ainda na vigência
da Constituição Federal de 1967, que não
assimilava a autonomia orçamentária do
Poder Judiciário. Assim, o alvo da lei citada
no caput do art. 65 era, tão somente, a previsão da despesa, na época de formatação
e execução exclusiva do Poder Executivo;
c) a estrutura sistêmica da LOMAN unifica
o tratamento conferido às magistraturas
estadual e da União, sendo que, em relação
à justiça estadual, as questões são tratadas
por meio de lei orgânica do respectivo
Estado. No caso da magistratura federal,
não há qualquer ordenamento jurídico,
além da LOMAN, apto ao regramento de
tais questões.
Nesse sentido, a regulamentação inserida
no âmbito do estatuto da magistratura é suficiente para respaldar a concessão do benefício
do auxílio-moradia. A insistência na tese de
exigência de lei específica para a concessão
da parcela indenizatória, por outro lado, não
pode ser tópica ou localizada. Assim, se não
é possível implementar o benefício inserido
no inciso II do art. 65 da LOMAN dentro dos
próprios lineamentos preconizados por esta
Lei Complementar, também não se viabilizaria a concretização das parcelas, igualmente
indenizatórias, preconizadas nos incisos I e III.
Um entendimento desse jaez redundaria
na impossibilidade de ressarcimento das
viagens funcionais dos magistrados e de suas
mudanças nas hipóteses de promoção ou remoção. Esse quadro feriria qualquer padrão
de razoabilidade ou equidade na aplicação das
normas aplicáveis à magistratura, mas, numa
perspectiva nitidamente kafkiana, estaria em
sintonia com a interpretação, vindicada por
alguns, de aplicação do inciso II, art. 65 da
LOMAN apenas diante de lei específica.
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Ainda assimilando uma visão de restrição à
concessão do benefício, argumentar-se-ia que o
§ 3o do art. 65 da LOMAN, que delimitava critérios objetivos para a concessão do benefício,
foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (Rep. n. 1417-7-DF – rel.
Min. Moreira Alves, DJ 15.4.1988). O vício de
inconstitucionalidade, entretanto, restringia-se aos aspectos estritamente orçamentários,
tendo em vista a majoração das vantagens
funcionais da magistratura depender de atuação direta e exclusiva do Poder Executivo, nos
termos dos arts. 13, III, IV e § 1o; 57, II; e 65
da Constituição Federal de 1967.
Esse argumento, após a redemocratização
do nosso país e da promulgação da vigente
Carta Política, não apresenta mais consistência.
Logo, o reconhecimento do auxílio-moradia
enquanto parcela a ser fruída pela magistratura
não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade, até porque adimplida, no plano administrativo, pelo próprio Supremo Tribunal
Federal, conforme dito anteriormente.
A resistência na implantação do auxílio-moradia, enquanto benefício eloquentemente
assegurado no estatuto da magistratura, não é
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estritamente de ordem jurídica, mas sim reflexo
de um impasse político. A timidez no reconhecimento dos benefícios, mesmo de caráter
indenizatório, de forma genérica e isonômica,
é apenas um sintoma de um problema maior.
Com efeito, o esfacelamento da estrutura
retributiva dos magistrados brasileiros acaba
por criar discrepâncias e divergências inaceitáveis dentro de um sistema que, por força
de comando constitucional, deve ser uno e
homogêneo.
O reconhecimento e a correção de tais discrepâncias é medida inadiável que depende de
uma atuação política, mas também jurídica. A
aplicação isonômica e razoável do estatuto da
magistratura deve partir de uma autuação dos
próprios Tribunais, no exercício de sua autonomia consagrada constitucionalmente. No
caso da garantia ao auxílio-moradia, a ausência
de uma posição explícita, e, principalmente,
isonômica, do Conselho Nacional de Justiça
demanda providências urgentes dos Tribunais
nos estritos limites legais, constitucionais e orçamentários. Talvez dessa maneira consigamos
atingir a plenitude da igualdade, sem qualquer
separação ou segregação.
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2a Vara do Trabalho de Campina Grande-PB
Autor: Ministério Público do Trabalho
Réu: Sadia S/A

SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Cuida-se de ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Trabalho em face da Sadia
S/A, ambos já qualificados, onde o parquet
trabalhista sustenta que a parte ré incorreu em
ato ilícito ao promover um processo de seleção de empregados de uma de suas unidades
localizadas no Estado do Mato Grosso. Postula
que a parte ré seja compelida a pagar uma
indenização compensatória por danos morais
coletivos, além de ser obrigada a se abster de
prática a conduta ilícita mencionada na inicial.
Devidamente notificada, a parte ré compareceu à audiência inaugural, onde após o
frustrada a primeira tentativa conciliatória,
propôs contestação escrita, invocando em
sede preliminar, a incompetência em razão
da matéria, bem como a carência de ação da
pretensão do autor. No mérito, pugnou pela
improcedência dos pedidos deduzidos sustentando que cumpriu com todas as obrigações
trabalhistas impostas pela CLT e CF.
Houve dedução de pedido de antecipação
dos efeitos da tutela pelo autor, que foi deferido
por este juízo, seq. 95, págs. 1-3.
Foi procedida a produção de prova oral em
audiência. Também foi acostada prova documental. Suspensa a audiência para a oitiva de
testemunhas através de carta precatória. Após
frustrada a segunda tentativa conciliatória as
partes apresentaram razões finais remissivas.
A parte ré impetrou Mandado de Segurança e o E. TRT da 13a Região sustou os efeitos
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da tutela antecipatória concedida. (seq. 163
págs. 1-6)
É o que se tem a relatar. DECIDE-SE.

II – FUNDAMENTOS
II.1 – Da incompetência em razão da
matéria
Razão não assiste ao reclamado quando sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho
para processar e julgar a presente ação.
Com efeito, a competência de qualquer
órgão julgador se estabelece através das assertivas contidas no pedido e na causa de pedir da
ação proposta. Desse modo, verifica-se que o
suposto ilícito atribuído ao réu guarda ligação
direta com o exercício das atividades laborais
que seriam exercidas pelos candidatos ao emprego preteridos, o que atrairia a competência
desta justiça especializada para processar e
julgar a demanda em razão de somente ela
ser competente para dirimir qualquer litígio
envolvendo todos os aspectos intrínsecos de
uma relação de trabalho, consoante dispõe o
art. 114, I e VI, da Constituição Federal.
Desse modo, não se pode olvidar que a
alteração redacional promovida pela EC n.
45/2004 ampliou sensivelmente o rol de conflitos passíveis de apreciação pela Justiça do
Trabalho, na medida em que não mais exigiu
que os litigantes da ação trabalhista se apresentassem como trabalhadores e empregadores,
mas sim como simples atores de uma relação
de trabalho, ainda que não esteja iniciada sua
execução propriamente dita, pois nesse caso, o
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candidato ao emprego se não pode ser considerado ainda um empregado, não deixa de ser
um trabalhador, apresentando-se na empresa
nessa condição.
Sendo assim, insere-se na competência
material deste juízo as questões envolvendo
os fatos ocorridos na fase do pré-contrato,
eis que, da mesma forma, relacionados ao
iminente vínculo laboral. No mesmo sentido,
manifesta-se o C. TST:
A Constituição Federal, no art. 114, atribui à
Justiça do Trabalho a competência para “conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos
entre trabalhadores e empregadores”. Da norma
ali inserta, depreende-se que os dissídios individuais entre os trabalhadores e empregadores
abrangem, também, os decorrentes de danos
morais praticados no âmbito da relação de
emprego. Não há dúvida de que, “in casu”, a
questão controvertida é oriunda da relação
de emprego. Trata-se de dano extrapatrimonial sofrido pelo empregado, quer provenha
da fase pré-contratual quer da contratual ou
pós-contratual, pois se refere ao contrato de
trabalho. Registre-se pronunciamento do STF,
em acórdão da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence, no qual se concluiu não ser relevante
para fixação da competência da Justiça do Trabalho que a solução da lide remeta a normas de
Direito Civil, mas que o fundamento do pedido
se assente na relação de emprego, inserindo-se
no contrato de trabalho (Conflito de Jurisdição
n. 6.959-6, Distrito Federal). Da mesma forma,
para perquirir-se acerca da prescrição aplicável,
há considerar em que se assenta o fundamento
do pedido. Incensurável a conclusão regional,
de que o prazo prescricional aplicável à espécie
é o previsto no art. 7o, XXIX, da Constituição
Federal. Recurso conhecido e desprovido. (TST,
RR n. 809-2001-006-19-01, 4a T., rel. Min. Antônio
José de Barros Levenhagen – DJ: 9.5.2003.)

Nesses termos, indefere-se a preliminar
em tela.

II.2 – Da alegação de carência de ação
Não prospera a alegação de ilegitimidade
passiva do autor deduzida pela parte ré, uma
vez que, pelas alegações contidas na inicial,
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verifica-se que o autor postula a tutela de
direitos pertencentes a uma coletividade
de trabalhadores vinculados ao réu e que encontram-se submetidos às mesmas condições
de trabalho, o que conduz à conclusão de que
eventual lesão ocasionada àquela coletividade
terá como origem uma mesma fonte produtora,
representando assim um típico exemplo de
afronta a interesses individuais homogêneos,
definidos pelo o disposto no art. 81, III, da Lei
n. 8.078/90:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas poderá ser exercida
em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de:
I – (...)
II – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de
origem comum.

Com efeito, apesar dos interesses invocados
pelo autor preservarem sempre sua natureza
jurídica individualizada, foi permitido pelo
legislador que, em algumas ocasiões, fosse
buscada a tutela jurisdicional coletiva daqueles
interesses, em atenção ao princípio da efetividade processual inspirado na cláusula do
devido processo legal substancial.
Ademais, a própria Constituição Federal já
estabelecia a legitimidade ampla do parquet
para a defesa dos direitos metaindividuais:
Art. 127. O Ministério Público é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis. (...)
Art. 129. São funções institucionais do Ministério
Público:
(...)
II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III – promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos; (...)
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Sendo assim, a tutela dos direitos relacionados à saúde bem como a higidez física dos
trabalhadores relaciona-se diretamente com a
missão atribuída pelo constituinte ao Ministério Público em razão da natureza essencial
daqueles bens jurídicos, restando, portanto,
presente a autorização para esse órgão ingressar com a aludida demanda, mormente
quando se analisa que o referido instrumento
jurídico utilizado apresenta-se como o mais
adequado para resguardar os interesses defendidos pelo autor, em razão do preceito contido
na Lei Complementar n. 75/93:
Art. 6o Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII – promover o inquérito civil e a ação pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
(...)
c) outros interesses individuais indisponíveis,
homogêneos, sociais, difusos e coletivos; (...)

Por outro lado, extrai-se da narrativa deduzida pelo autor, uma nítida preocupação em
evitar que possíveis ilicitudes cometidas pela
parte ré venham a atingir qualquer pessoa
que se interesse em ingressar na empresa após
o presente pronunciamento jurisdicional, o
que representa a tutela dos interesses difusos
dos trabalhadores, em virtude da indeterminabilidade daqueles sujeitos. Nessa diretriz,
cumpre frisar o disposto no art. 81, II, da Lei
n. 8.078/93:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas poderá ser exercida
em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos,
para efeitos deste código, os transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias
de fato; (...)

Portanto, uma vez demonstrada a perfeita
sintonia entre o objeto da demanda e a atuação
institucional do autor, desponta a legitimidade
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desse último para figurar no polo ativo da
presente relação processual.
Carência de ação rejeitada.

II.3 – Dos depoimentos colhidos no
procedimento investigatório
Insurge-se o reclamado quanto à utilização,
por este juízo, dos depoimentos colhidos pelo
autor quando da instauração do procedimento
investigatório, afirmando que não foi intimado
para acompanhá-los, o que acabou por inviabilizar o exercício de seu direito ao contraditório
e à ampla defesa.
A análise da prova documental acostada
pela parte ré demonstra que, realmente, a oitiva
de algumas pessoas que se candidataram ao
emprego ofertado pela parte ré ocorreu sem
que a empresa tivesse ciência da data e do local
de sua realização.
Contudo, o § 1o do art. 8o da Lei n. 7.347/85,
coloca à disposição do Ministério Público o
inquérito civil, como principal instrumento de
investigação, apuração de ilicitudes e colheita
de elementos probatórios, passíveis de serem
utilizados em uma eventual ação civil pública.
Com efeito, é cediço que o aludido instrumento possui a natureza jurídica de simples
procedimento administrativo de natureza
inquisitória, onde a presença do princípio do
contraditório não se mostra necessária, já que
não se trata de um processo administrativo
cuja observância desse princípio representa
uma exigência constitucional (art. 5o, LV).
Diante disso, não há como se cogitar a
ilicitude da prova produzida em sede de procedimento preparatório pelo Ministério Público
do Trabalho.
Por outro lado, o princípio da oralidade que
informa todo o procedimento tanto do processo
civil como do trabalhista, impõe através do
subprincípio da imediatidade, que o conjunto
probatório seja produzido em audiência e sob a
intermediação do magistrado que deve colher a
prova oral direta e pessoalmente, possibilitando
ao julgador ter a oportunidade de dialogar
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com as partes em busca do descobrimento da
verdade.
Dentro desse espírito, foram ouvidas, por
este juízo, diversas testemunhas que prestaram
depoimento no inquérito civil, sendo facultado
à parte ré a participação em contraditório,
inclusive tendo a oportunidade de deduzir os
questionamentos que entendesse necessários.
Portanto, pelos fundamentos até aqui expostos, não há como se retirar a eficácia probatória
dos depoimentos colhidos pelo autor, mormente diante da existência de depoimentos
testemunhais produzidos em audiência.

II.4 – Da questão envolvendo o
processo de seleção de pessoal
pela parte ré
Afirma o autor que a parte ré resolveu
instalar uma unidade de produção sediada no
município de Lucas do Rio Verde, localizado
no Estado do Mato Grosso/MT e que escolheu
fazer o recrutamento de algumas pessoas na
cidade de Campina Grande-PB para laborar
como empregados.
Dentro desse contexto, a parte ré entrou
em contato com o Sine local para auxiliar no
processo de seleção de pessoal.
Contudo, alega o autor que os candidatos
eram abordados com promessas de que seriam
contratados e que seria necessária a realização
de entrevistas, exames admissionais e apresentação de documentos pessoais, o que fez
surgir no espírito de todos um sentimento
de que iriam trabalhar para uma empresa de
grande porte, o que futuramente foi frustrado, na medida em que a parte ré, de forma
injustificada, resolveu não mais contratar os
candidatos selecionados.
A referida situação fática, motivou o ajuizamento da demanda com o objetivo central
de condenar a parte ré no pagamento de uma
indenização decorrente do dano moral coletivo
que adveio de sua conduta ilícita.
Já a parte ré se insurge diante da postulação
do Ministério Público do Trabalho, alegando
160
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que teve a intenção de tão somente formar um
cadastro de possíveis empregados que se adequassem ao perfil profissional por ela desejado.
A análise da prova testemunhal colhida na
presente demanda, parece favorecer à tese exposta na exordial. Isso porque as testemunhas
indicaram que foram diretamente convidadas
a participar de uma seleção sob a promessa de
que seriam contratados, o que gerou em todos
uma fundada certeza que passariam a integrar
os quadros funcionais da parte ré e auferindo um
salário bem superior ao oferecido por outras
empresas sediadas no Estado da Paraíba.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho
do depoimento das testemunhas Alla Milsnik
dos Santos Silva e Gilvandro de Sousa Silva
colhidos por este Juízo. Vejamos:
que tomou conhecimento do processo seletivo através de um amigo; que dirigiu-se ao
SINE e tomando conhecimento do processo
candidatou-se a uma vaga que a Sadia estava
oferecendo; que lhe comunicaram que o
processo era para admissão imediata, não
havendo nenhuma comunicação no sentido
de ser um banco de dados; que soube a poucos dias que um cidadão que mora próximo
à sua residência foi contratado, não tendo
no entanto comprovada a veracidade desta
informação; que o exame admissional foi
custeado pela empresa e após esses exames a Sadia requereu cópias de toda sua
documentação e a CTPS em original; que
devolveram sua CTPS em aproximadamente dois meses após; que a Sra. Flávia,
diretora do SINE, informou à depoente que
sua CTPS em nenhum momento foi para
a Sadia, pois a Sra. Aline, contratada pela
empresa, estava enganando os candidatos
selecionados; que dirigiu-se ao Ministério
Público e, salvo engano, um procurador
lhe deu uma determinação e após retornar
várias vezes ao SINE conseguiu reaver sua
CTPS; que a Sra. Aline determinou que os
candidatos fizessem uma relação de tudo
que tinham em casa, inclusive roupas íntimas, inclusive citando uma provável data
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para a viagem; que a justificativa da Sra.
Aline é que a empresa iria se responsabilizar
pelo transporte de todos os pertences dos
candidatos, inclusive com os valores; que a
data provável para viagem, salvo engano,
seria 15 da agosto ou 15 de setembro; que
à época teve que pedir dinheiro emprestado
para mudar toda sua documentação, pois
havia casado, trocar sua mesa que era de 6
cadeiras por uma de 4 cadeiras, pois a Sra.
Aline dizia que a mesa grande não cabia na
casa; que após ter ido ao MPT sua documentação foi entregue em sua residência
através de Aline e mais duas auxiliares do
SINE e queriam que a depoente assinasse
um termo que estava desistindo da viagem;
que nunca lhe foi mostrado o edital; que
lhe informaram no SINE que havia várias
vagas, mas nunca disseram a quantidade...
(seq. 174, págs. 1 e 2)
que ficou sabendo do processo seletivo
através de um irmão; que participou de
todo processo, inclusive do exame médico
admissional; que após os exames, levou sua
documentação ao SINE, não lembrando se
entregou à Carla ou Aline; que levou cópias
de seus documentos pessoais mas a CTPS foi
original; que salvo engano sua CTPS passou
um mês para lhe ser devolvida após muita
insistência; que não sabe informar se sua
CTPS foi enviada para a Sadia ou se ficou
no SINE; que não lhe informaram se havia
vagas para contratação imediata; que em
nenhum momento lhe informaram que
aquela seleção era para preenchimento de
banco de dados; que tendo em vista que
iriam morar numa mesma casa 4 pessoas
solteiras, ele depoente teve que se desfazer
de objetos pessoais, tais como guarda-roupa, cômoda, etc., para poder acomodar seus
pertences à sua futura residência; que ao se
apresentar na entrevista lhe perguntaram se
era portador de alguma enfermidade; que
como já estava “certo” sua contratação, pediu transferência do colégio e ficou aguardando o dia para viajar, que lhe informaram
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a data de viagem que seria entre 9 e 10 de
agosto; que devido ao pedido de transferência e o aguardo da viagem perdeu dois
meses de aulas e teve que fazer um esforço
muito grande para não perder o ano; que
a Sra. Aline ficava lhe dizendo que estava
esperando somente alguma comunicação
da sadia para contratação; que à época tinha
uma proposta para trabalhar na São Paulo
Alpargatas, tendo optado pela Sadia, pois
as condições oferecidas eram superiores; que
atualmente trabalha na São Paulo Alpargatas; que não conhece ninguém que foi
contratado nessa seleção; que não recorda a
data em que pediu a transferência da escola,
sabendo dizer que foi após marcarem o dia
da viagem; (...)
Já uma das testemunhas arroladas pela parte
ré confirmou que se submeteu ao processo
de seleção promovido pela empresa e que os
jornais locais informaram a oferta de 500 vagas
destinadas à contratação de funcionários.
Também confirmou a submissão a exames
médicos e a entrega de documentos como
etapas do recrutamento (Seq. 291, pág. 3).
Inicialmente, cumpre esclarecer que, em
princípio, é lícito ao empregador deixar de
contratar pessoas que não se encaixem nos
padrões funcionais e pessoais traçados pela
empresa. Entretanto, como qualquer direito
subjetivo, a aludida prerrogativa deve obediência a preceitos constitucionais e legais muito
bem delineados pela ordem jurídica pátria.
O primeiro comando a ser observado,
refere-se ao dever de não discriminação contido
no disposto nos artigos 3o, IV, e 5o, caput, do
texto constitucional.
Além disso, existem determinados deveres
que devem ser observados pelos contraentes
na fase das tratativas que antecedem à formalização do pacto contratual, cuja inobservância
pode ensejar a caracterização de uma situação
de inadimplemento obrigacional viabilizador
da responsabilização aquiliana do infrator em
caso da frustração na avença causar alguma
lesão à esfera jurídica do pretenso pactuante.
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Nesse caso, o postulado ético que norteia
a conduta das partes encontra-se centrado
no art. 422 do código civil, que consagrou
o princípio da boa-fé objetiva, que deve ser
visto na acepção que estabelece a limitação do
exercício do direito subjetivo pelos contraentes
como forma de preservação dos princípios da
igualdade e da solidariedade. Tal finalidade foi
muito bem observada por Gustavo Tepedino:
Nesse sentido, a boa-fé funciona como parâmetros de valoração do comportamento dos
contraentes com a finalidade de proscrever
aqueles exercícios considerados arbitrários e
irregulares. Nesses casos, o comportamento
formalmente lícito de um dos contratantes
não resiste à avaliação de sua conformidade
com a boa-fé e, como tal, deixa de merecer
a tutela do ordenamento jurídico. (Código
Civil Interpretado Conforme a Constituição
da República, p. 20, Vol. II, 2006, Renovar.)
Com efeito, a análise dos elementos probatórios existentes nos autos, em especial os
depoimentos das testemunhas acima destacados, conduz à conclusão no sentido de que
a parte ré durante toda a fase pré-contratual
deu claros sinais de que os candidatos seriam
contratados logo em seguida à realização dos
exames médicos e entrega de documentos
pessoais, inclusive a carteira profissional.
Dentro desse contexto, a não convocação
imotivada dos candidatos ao emprego apresenta-se como um típico caso de exercício
abusivo do direito de contratação pelo empregador, uma vez que fere o dever de lealdade
que norteia, inclusive, a fase que antecede à
formalização do contrato de trabalho.
Não se pode ignorar que qualquer pessoa
em tais condições se recusaria a aceitar outra
oferta de emprego e até começaria a arcar
com algumas despesas já antevendo sua futura
condição de assalariado. Ademais, é patente a
frustração sofrida pelo cidadão diante de seus
amigos e familiares que já tinham como certa
a sua contratação pelo réu. Em tal situação, é
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evidente que o ato ilícito cometido pela empresa possui potencialidade suficiente para
atingir a esfera material e personalíssima do
postulante ao posto de trabalho. No mesmo
sentido, pronuncia-se a doutrina:
O simples fato de ter suscitado no trabalhador a confiança na celebração do contrato,
permitindo que este tomasse todas as
providências referentes a esta celebração,
inclusive com a imprescindível comunicação
a pessoas do meio social e profissional, é
suficiente para demonstrar a responsabilidade pré-contratual, pela falta de lealdade
para com a contraparte, causando a esta
indiscutível dano moral. (Eduardo Milléo
Bacarat. A boa-fé no Direito Individual do
Trabalho, p. 240, LTr, 2003.)
Na mesma diretriz, posiciona-se a jurisprudência trabalhista pátria:
A Justiça do Trabalho é competente para apreciar
e decidir pedido de reparação de dano causado
pelo descumprimento da promessa de celebrar
contrato de trabalho, por tratar-se de controvérsia decorrente de uma relação de trabalho
prometida e que não teria se consumado por
culpa de uma das partes. Embora refutada por
muitos, existe a chamada responsabilidade pré-contratual, decorrente de ação ou omissão culposas ocorridas entre a proposta e a aceitação. Se
a aceitação da proposta é manifestada no tempo
oportuno, o contrato estará perfeito e acabado
pelo simples acordo de vontades. Mas em se
tratando de proposta que não exige aceitação
imediata, pode o policitante retratar-se antes de
manifestar o policitado sua vontade. Entretanto,
se este foi ilaqueado em sua boa-fé e ft frustado
na sua fundada esperança de contratar, tem ele
o direito à reparação dos prejuízos sofridos. O
dever de indenizar, no caso, explica-se, segundo
alguns, pela teoria da culpa in contrahendo ou,
segundo outros, pelo abuso de direito, mesmo
que nessa fase não se entenda já existirem
direitos”. (TRT, 3a Região, 4a Turma, rel. Luiz
Otávio Linhares Renault. Ac. 1383, RO 17739/00,
DJMG, 25.11.2000, p. 32.)

Além disso, não se pode olvidar que a conduta ilícita da empresa causou frustração e
constrangimento aos diversos candidatos que
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não foram contratados perante seu meio de
convívio social, na medida em que havia uma
expectativa perante suas pessoas mais próximas de que eles finalmente iriam conseguir
um emprego que viabilizaria o sustento seu e
de sua família, o que, sem dúvida alguma eleva
a autoestima deles, representando assim uma
das expressões da honra subjetiva de qualquer
ser humano.
Desse modo, na medida em que o respeito
a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III,
CF) se coloca como cláusula geral de qualquer
relação jurídica obrigacional, deverá o empregador pautar sua conduta sempre respeitando
aqueles valores constitucionais, inclusive se
sobrepondo ao princípio garantidor da livre-iniciativa estabelecido no art. 170, caput, da
Constituição Federal de 1988.
De outro lado, não se pode negar que a referida
conduta ilícita da parte ré teve significância no
meio social, na medida em que atingiu a moral
de diversas pessoas que se sentiram prejudicadas
pela preterição injustificada no processo de
seleção promovido pela ré.
O respeito ao patrimônio moral de uma
coletividade é direito fundamental, cuja violação, nos termos do art. 5o incisos V e X, da
Constituição Federal de 1988 assegura o direito
à reparação.
Com efeito, a Lei da Ação Civil Pública (Lei
n. 7.347/85), com as modificações impostas
pela Lei n. 8.884/94, estabeleceu expressamente
a possibilidade de reparação por danos morais
a direitos difusos:
“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados:
I – ao meio ambiente;
II – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IV – a qualquer outro interesse difuso e coletivo;
V – por infração da ordem econômica.”
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Em que pese este juízo entender que seja
possível a concessão de tutela compensatória
em casos de lesão a interesses metaindividuais
compartilhados por uma certa comunidade,
não se pode olvidar que a apreciação do referido
pleito condiciona-se ao disposto nos arts. 186
e 927, do CC, enquanto instrumentos viabilizadores da pretensão indenizatória deduzida.
No mesmo sentido, se pronuncia Teori Albino
Zavascki:
“... a indenização por dano moral, como
toda indenização, inobstante sua secundária função punitivo-pedagógica, apta
a prevenir novas violações, tem natureza
eminentemente reparatória e obedece ao
sistema normativo de responsabilidade
civil.” (Processo coletivo — Tutela de direitos
coletivos e tutela coletiva de direitos, 2. ed.,
Revista dos Tribunais, p. 49.)
Na hipótese ora aventada logrou êxito o
autor em demonstrar a prática do ato ilícito do
réu voltado a lesionar a esfera extrapatrimonial
de pessoas que encontravam-se inseridas em
uma mesma situação fática.
Nos termos das disposições contidas nos
arts. 948, 949 e 953, parágrafo único do código
civil, cabe ao juiz analisar a extensão dos danos
e arbitrar os respectivos montantes, levando-se
em consideração a capacidade econômica de
quem paga e de quem recebe, a fim de que se
traduza em compensação para o lesado (neste
caso, a coletividade) e um desestímulo para o
lesante (a ré).
Com esses fundamentos, e em observância
ao princípio da reparação integral do dano,
positivado pelo art. 944 do código civil, defiro
o pedido de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) com o indubitável propósito de
inibir/coibir futuras ações dessa natureza pelo
empregador.
Além da repercussão coletiva da conduta
da parte ré, foi levada em consideração a
notória capacidade econômica ostentada pela
parte demandada para fins de arbitramento
da indenização.
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Deverá a parcela ser destinada ao Fundo
de Defesa dos Direitos Difusos consoante
dispõe o art. 13 da Lei n. 7.347/85, bem como
ser corrigida monetariamente nos termos da
Súmula n. 362 do STJ.
Da mesma forma, defiro o pedido de tutela
inibitória no sentido de compelir a parte ré
a não mais praticar a conduta de selecionar
indiscriminadamente candidatos a postos de
trabalho por meio de processos de seleção coletivos, utilizando o procedimento de retenção
de documentos pessoais e profissionais dos
candidatos, seguida da injustificada recusa na
contratação dos habilitados.
Caso seja descumprida a referida obrigação
de não fazer, deverá a parte ré pagar o equivalente a uma multa de R$ 10.000,00 por cada
candidato ao emprego preterido injustificadamente no processo de seleção de pessoal,
consoante dispõe o art. 12 da Lei n. 7.347/85 c/c
o art. 84 , parágrafo 3o do CDC, cujo montante
será destinado ao mesmo fundo mencionado
no parágrafo anterior.
É o entendimento deste juízo.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto e considerando mais o que
nos autos consta, resolve este juízo da 2a Vara
do Trabalho de Campina Grande/PB:
Rejeitar as questões preliminares invocadas
pela parte ré, e, no mérito:
DEFERIR PARCIALMENTE os pedidos
contidos na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Trabalho em face
da Sadia S/A, para condenar a parte ré nas
seguintes obrigações a serem compridas no
prazo de quinze dias após a publicação da
presente decisão:
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1) Se abster de praticar a conduta de selecionar indiscriminadamente candidatos a postos
de trabalho por meio de processos de seleção
coletivos, utilizando o procedimento de retenção de documentos pessoais e profissionais dos
candidatos, seguida da injustificada recusa na
contratação dos habilitados, sob ônus de pagamento de uma multa no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) por cada candidato ao emprego
preterido injustificadamente no processo de
seleção de pessoal, consoante dispõe o art. 12
da Lei n. 7.347/85 c/c o art. 84 , parágrafo 3o do
CDC, cujo montante será destinado ao Fundo
de Defesa dos Direitos Difusos consoante dispõe
o art. 13 da Lei n. 7.347/85.
2) Pagamento de indenização por dano
moral coletivo no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) cujo montante será
destinado ao Fundo de de Defesa dos Direitos
Difusos consoante dispõe o art. 13 da Lei n.
7.347/85.
Tudo em conformidade com a fundamentação supra que passa a integrar o presente
dispositivo como se nele estivesse transcrito.
Dá-se à condenação o valor de R$ 500.000,00.
Custas no valor de R$ 10.000,00 pela parte ré.
O montante a devido não será objeto de
qualquer desconto a título de recolhimento
tributário, consoante dispõe os arts. 6o, IV,
da Lei n. 7.713/88 e 39, XVI, do Decreto n.
3.000/99. Intimem-se as partes, observando-se o disposto no art. 18, II, h da LC n. 75/93.
Observe-se o disposto no art. 16 da Lei n.
7.347/85 no tocante aos efeitos da decisão.
Nada mais.
Campina Grande, 23 de janeiro de 2013.
MARCELO RODRIGO CARNIATO
Juiz do Trabalho
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