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os direitos fundamentais
nas relações trabalhistas:
a proteção da relação de emprego
contra despedida arbitrária ou
sem justa causa a partir da teoria
da eficácia horizontal
Adriano Mesquita Dantas1
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A complexa e conflituosa relação entre capital e trabalho,
marcada pela subordinação (em tese, apenas jurídica) dos trabalhadores em relação aos donos dos meios de produção, recebeu
atenção especial da Assembleia Nacional Constituinte responsável
pela elaboração e promulgação da Constituição Federal de 1988.
No entanto, e a despeito da opção expressa pela valorização do
trabalho humano (art. 170), ainda são frequentes atos patronais
que acarretam graves violações dos direitos fundamentais dos
trabalhadores.

Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região/PB,
Professor Universitário e Presidente da Amatra13 – Associação dos
Magistrados do Trabalho da 13ª Região. Graduado em Direito pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pós-Graduado
em Direito do Trabalho e em Direito Processual Civil pela Universidade
Potiguar (UnP). Mestre em Direito Econômico e Doutorando em Direitos
Humanos e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Paraíba
(UFPB).
1
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Há, portanto, um aparente conflito entre o que a Constituição Federal de 1988 pretendeu assegurar e o que é efetivado
pelo Estado e pela sociedade no mundo dos fatos e conforme a
realidade socioeconômica, o que impõe a (re)valorização do texto
constitucional, em busca da força normativa e da máxima efetividade dos princípios e direitos fundamentais dos trabalhadores,
de forma a evitar o retrocesso social.
Assim, e com o propósito de contribuir para a superação
desse quadro de crise para a normatividade da Constituição, tentaremos demonstrar no presente artigo que é possível concretizar o
compromisso constitucional de proteção da relação de emprego
contra despedida arbitrária ou sem justa causa (art. 7º, I) a partir
da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais,
realizando-se, com isso, a almejada justiça social, independentemente de eventuais incompletudes das normas constitucionais.
Afinal, os direitos sociais (notadamente os trabalhistas) não podem
ser encarados como categorias meramente formais e sem significação, ou seja, como promessas demagógicas ou simples declaração de boas intenções, já que não se alcança cidadania e
dignidade com simples reconhecimento abstrato de direitos.
1. A VALORIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO
TRABALHO: COMPROMISSO CONSTITUCIONAL
Rompendo com o passado autoritário e a ordem econômica
liberal, a Constituição Federal de 1988 teve como principal objetivo
a transformação da sociedade e redução progressiva da desigualdade socioeconômica existente entre seus membros a partir do
respeito e efetivação dos direitos e garantias fundamentais.
Enquanto requisito imprescindível para o desenvolvimento
com liberdade e a promoção social, os direitos fundamentais foram
valorizados e contemplados em suas múltiplas dimensões (embora
preservada a unidade, harmonia e indivisibilidade), tanto que José
Afonso da Silva (2007, p. 151) refere-se aos “direitos fundamentais

8 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

.

do homem-social”, que compreendem, além dos direitos individuais, políticos e do direito à nacionalidade, os direitos sociais,
econômicos e culturais.
Desse modo, e para que sejam alcançados os objetivos
fundamentais traçados na Constituição Federal de 1988, é imprescindível a implantação de políticas públicas que harmonizem
e equilibrem as questões e fenômenos sociais, econômicos e ambientais, proporcionando aos cidadãos vidas longas, saudáveis,
produtivas e criativas, não sendo mais possível falar em desenvolvimento e sustentabilidade com sacrifício socioambiental.
O sucesso do programa de 1988 pressupõe, portanto, a
valorização e preservação da questão econômica, como também e
concomitantemente, da social e ambiental, em nítido reconhecimento de que “é o Estado que existe em função da pessoa
humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal”, como bem
ressalta Ingo Wolfgang Sarlet (2011, p. 80).
A inclusão social, nesse contexto, é meta que deve ser alcançada para a concretização da justiça social, do desenvolvimento
nacional, bem como da erradicação da pobreza e da marginalização. O trabalho, por sua vez, é uma alternativa rele-vante, senão
a principal, para viabilizar a consecução de tal meta, na medida
em que proporciona, pela distribuição de renda, subsistência e
dignidade ao trabalhador e sua família.
Nessa linha, Edilton Meireles (2012, p. 31) assevera que:
inúmeros direitos fundamentais, e até a vida com dignidade,
depende do trabalho, pois sem a renda que lhe é proporcionada, numa sociedade capitalista, dificilmente o indivíduo alcança satisfatoriamente a realização dos seus direitos
mínimos.

Acrescenta, em outra passagem, que “o trabalho é o
instrumento de mobilidade social, pois por meio dele se promove
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uma maior e equitativa distribuição dos bens e rendas entre as
diversas classes” (2012, p. 140).
Enquanto fator de progresso social e instrumento de
cidadania, Rafael da Silva Marques (2007, p. 104) lembra que o
trabalho “deve ser protegido e valorizado na máxima potência,
pois detém a responsabilidade de garantir uma sociedade mais
justa, voltada à redução das desigualdades sociais e, por consequência, ampliando e garantindo maior dignidade a todas as
pessoas”.
Assim, e no que toca diretamente ao valor trabalho, a
Constituição Federal de 1988, além de reconhecer expressamente o
trabalho como direito fundamental do cidadão (art. 6º), estabeleceu regras, princípios e normas programáticas que devem
orientar a relação entre o capital e o trabalho, visando a harmonia
entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º).
Em relação a ordem social, a Constituição Federal de 1988
elegeu como base o primado do trabalho, além de apresentar “um
amplo universo de normas que enunciam programas, tarefas,
diretrizes e fins a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade”
(PIOVESAN, 2003, p. 45).
Ao tratar da ordem econômica (art. 170), reconheceu e
assegurou aos donos do capital a livre iniciativa, a propriedade
privada e a livre concorrência, impondo, em contrapartida e como
limites da atuação, a necessidade de valorização do trabalho
humano, de observância da função social da propriedade e da
busca do pleno emprego, com o fim de assegurar a todos existência digna.
José Afonso da Silva ressalta que “a Constituição de 1988 é
mais incisiva no conceber a ordem econômica sujeita aos ditames
da justiça social para o fim de assegurar a existência digna”,
acrescentando que os respectivos princípios (da ordem econômica)
“possibilitam a compreensão de que o capitalismo concebido há de
humanizar-se (se é que isso seja possível)” (2007, p. 141). Ainda
conforme o autor, tais princípios “hão de reputar-se plenamente
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eficazes e diretamente aplicáveis, embora nem a doutrina nem a
jurisprudência tenham percebido o seu alcance, nem lhes têm
dado aplicação adequada, como princípios-condição da justiça
social” (2007, p. 144), esta enquanto princípio-fim.
Cumpre destacar, por pertinente, que houve opção expressa
do constituinte de 1988 pela valorização do trabalho humano, na
medida em que a livre iniciativa “é então tomada singelamente e
aquele – o trabalho humano – é consagrado como objeto a ser
valorizado” (Grau, 2012, p. 198). No particular, José Afonso da
Silva (2002, p. 764) destaca que, “a ordem econômica dá prioridade
aos valores do trabalho humano sobre todos os demais da
economia de mercado”.
Em consequência, lembra Ingo Wolfgang Sarlet (2011, p. 109)
“o direito ao trabalho (e a um trabalho em condições dignas!)
constitui um dos principais direitos fundamentais da pessoa
humana”, o que, por si só, justifica a outorga de direitos
fundamentais de liberdade e igualdade aos trabalhadores “com o
intuito de assegurar-lhes um espaço de autonomia pessoal não
mais apenas em face do Estado, mas especialmente dos assim
denominados poderes sociais”. Em face das opressões socioeconômicas exercidas pelos poderes sociais, notadamente em
tempos de globalização, incremento “assustador dos níveis de
exclusão e, para além disso, aumento do poder exercido pelas
grandes corporações, internas e transnacionais (por vezes, com
faturamento e patrimônio – e, portanto, poder econômico – maior
que o de muitos Estados)”, lembra o autor que “o Estado nunca foi
(e cada vez menos o é) o único e maior inimigo das liberdades e
dos direitos fundamentais em geral” (2011, p. 134).
Nessa ordem de ideias, os direitos fundamentais em geral, e
o direito do trabalho no particular, não devem sucumbir frente ao
poder econômico e os interesses empresariais, já que, segundo
Maurício Godinho Delgado (2006, p. 143), esse último exerce papel
fundamental na promoção da cidadania, pois “é um dos principais
instrumentos de exercício das denominadas ações afirmativas de
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combate à exclusão social, com a virtude de também incentivar o
próprio crescimento da economia do País”.
Enquanto objeto de compromisso constitucional, isto é, de
um 'acordo' entre as partes constituintes, a valorização do trabalho essencial à realização da dignidade humana - deve condicionar a
ação do estado e, principalmente, da livre iniciativa no que toca a
ampliação dos direitos dos trabalhadores, bem como a oferta e
manutenção dos postos de emprego, na medida em que “o
econômico não pode suplementar o social, até porque o estatuto de
proteção dos trabalhadores é parte integrante da moderna
democracia social” (MEIRELES, 2012, p. 136).
Portanto, e a partir do compromisso constitucional de
valorização, não é mais possível encarar o direito ao trabalho – em
todas as suas facetas e peculiaridades – como mais um mero fator
de produção ou mesmo ser avaliado apenas pelo aspecto
econômico, de forma que é possível afirmar que a livre iniciativa
só será exercida de forma legítima se cumprir sua função social
emancipadora, garantindo cidadania no emprego e efetivando os
direitos sociais.
O direito ao trabalho, enquanto direito fundamental, deve
assegurar estabilidade e subsistência digna ao trabalhador e à sua
família, buscando sempre a melhoria de sua condição social a
partir da observância e efetivação dos direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal, além de outros que decorram
do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte
(art. 5º, §2º).
Nessa ordem de ideias, o direito ao trabalho deve assegurar
ao cidadão não apenas um posto de trabalho compatível com sua
capacidade e qualificação, como também uma justa remuneração,
um meio ambiente laboral sadio e equilibrado e, ainda, a permanência no emprego.
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2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES
TRABALHISTAS
Rechaçando a concepção liberal-burguesa dos direitos –
típica do Estado liberal (não interventor), a Constituição Federal
de 1988 optou pelo modelo de Estado social2, valorizando a
participação da sociedade nas organizações e processos de decisão
(viés democrático) e a concretização dos direitos fundamentais.
De acordo com Luís Roberto Barroso (2011, p. 81-82), houve
a superação do liberalismo puro pelo intervencionismo estatal,
bem assim a superação da doutrina individualista e voluntarista
que pregavam a hegemonia do direito privado, da livre iniciativa,
da autonomia da vontade, da liberdade de contratar e do direito
de propriedade. Vários princípios de ordem pública passaram a
limitar a liberdade individual e o primado da vontade, a exemplo
da relativização do direito de propriedade, fruto da crescente
conscientização social em relação aos direitos fundamentais. Nesse
contexto, segundo o autor, “a Constituição já não é apenas o
documento maior do direito público, mas o centro de todo o
sistema jurídico, irradiando seus valores e conferindo-lhe unidade”.
Para Salvador Franco de Lima Laurino (2010, p. 50), “a
Constituição passou a ser um modo de olhar e interpretar todos os
demais ramos do Direito. É o que se chama de filtragem constitucional, uma abordagem por meio da qual toda a ordem jurídica
passa a ser lida e apreendida sob a lente da Constituição”. Assim, e
conforme Ingo Wolfgang Sarlet (2011a, p. 379), a Constituição é “o
marco para a reconstrução do direito privado mais social e
preocupado com os atores sociais mais vulneráveis, de tal sorte
que a Constituição atua simultaneamente como garantia e limite
do direito privado”.
Conforme Paulo Bonavides (2006, p. 378), “o Estado social no Brasil aí
está para produzir as condições e os pressupostos reais e fáticos
indispensáveis ao exercício dos direitos fundamentais”.
2
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Nesse sentido, sustenta Luiz Guilherme Marinoni (2011, p.
74) que “a norma de direito fundamental, ao instituir valor, e
assim influir sobre a vida social e política, além de tratar das
relações entre os sujeitos privados e o Estado, regula as relações
que se travam apenas entre os particulares”.
Fredie Didier Jr. (2009, p. 30), no particular, destaca a
moldura 'axiológica' (de índole eminentemente intervencionista e
social) da Constituição Federal de 1988, que “admite ampla vinculação dos particulares aos direitos fundamentais nela erigidos,
de modo que não só o Estado como toda sociedade podem ser
sujeitos passivos desses direitos”.
É portanto no contexto do Estado social, em prol da efetiva
proteção dos fracos e desfavorecidos, que os direitos fundamentais, originalmente pensados para regular as relações entre os
cidadãos e o Estado (eficácia vertical3), passaram a irradiar efeitos
nas relações entre os particulares (eficácia horizontal4), limitando
regras e princípios então dominantes, como autonomia da vontade
privada, liberdade negocial, propriedade privada e pacta sunt
servanda, características marcantes do Estado liberal5.
Conforme Gilmar Ferreira Mendes (2004, p. 114-115), os direitos
fundamentais foram originalmente concebidos para regular as relações
entre os cidadãos e o Estado, vinculando e obrigando a todos os Poderes
do Estado, em qualquer esfera. Entretanto, a aplicação ou eficácia dos
direitos fundamentais nas relações privadas é tema discutido nos
diversos sistemas jurídicos, recebendo influência da doutrina alemã da
Drittwirkung e da americana, state action.
4 De logo, e a partir das lições de Ingo Wolfgang Sarlet (2011a, p. 377),
cumpre esclarecer que não há dúvidas na vinculação dos particulares aos
direitos fundamentais que, por sua essência, estão dirigidos diretamente
a eles, como ocorre com diversos dos direitos sociais, de modo especial
no que diz com os direitos dos trabalhadores que têm por destinatário os
empregadores, em regra, particulares.
5 Tais características geravam injustiças, na medida em que “Entre o forte
e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o servo e o senhor, a liberdade
escraviza, é a lei que liberta” (Henri Dominique Lacordaire – 1802/1861).
3
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No Estado social, conforme Ingo Wolfgang Sarlet (2011a, p.
377), “a sociedade cada vez mais participa ativamente do exercício
do poder, de tal sorte que a liberdade individual não apenas carece
de proteção contra os Poderes públicos, mas também contra os
mais fortes no âmbito da sociedade”. Refere-se o autor, no particular, aos detentores de poder social e econômico, que provocam,
na esfera privada, situações de desigualdade. Em consequência, o
autor sustenta que
não podem ser toleradas discriminações ou agressões à
liberdade individual que atentem contra o conteúdo em
dignidade da pessoa humana dos direitos fundamentais,
zelando-se, de qualquer modo, pelo equilíbrio entre esses
valores e os princípios da autonomia privada e da liberdade
negocial e geral, que, por sua vez, não podem ser completamente destruídos. (2011a, p. 379)

Segundo José Antônio Peres Gediel (2010, p 150), a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais ou eficácia
horizontal dos direitos fundamentais “é exigência do projeto
político e da normatividade constitucional assumidos pela sociedade brasileira em 1988”. Nesse contexto, “a atividade econômica,
como expressão e exercício da livre iniciativa, da propriedade
privada e da livre disposição dos bens individualmente apropriados, só se torna possível ao se apresentar conformada pelo
respeito à dignidade humana e pelos direitos fundamentais”.
Com isso, podemos afirmar que os princípios e direitos
fundamentais passaram a influenciar e condicionar a interpretação
dos institutos do direito privado, inclusive do direito do trabalho,
impondo limites às chamadas liberdades públicas (direitos fundamentais de primeira dimensão) por influência de valores e princípios constitucionais igualmente fundamentais, como a dignidade
da pessoa humana e a função social da propriedade (relativização
do direito de propriedade).
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Os direitos fundamentais, nesse contexto, também passaram
a influenciar e equilibrar a relação de emprego, caracterizada, em
especial, pela hipossuficiência e assimetria decorrente da subordinação jurídica do trabalhador ao poder diretivo patronal. Assim,
a harmonização dos conflitos de interesse existentes entre o capital
e o trabalho deve observar, necessariamente, os direitos fundamentais6, sob pena de se inviabilizar o desenvolvimento econômico e social e, em última instância, o próprio programa social
democrático e emancipador da Constituição Federal de 1988.
Ocorre, no entanto, que ainda tem prevalecido uma visão
liberal e individualista, com a valorização da livre iniciativa e do
poder diretivo do empregador em detrimento da função social da
empresa, do direito fundamental ao pleno emprego e da continuidade da respectiva relação, restringindo a eficácia horizontal
dos direitos fundamentais, com crise para a normatividade da
Constituição.

Há precedente de 1996 em tema trabalhista no âmbito do Supremo
Tribunal Federal. Trata-se do RE 161243, relatado pelo Min. Carlos
Velloso, cujo acórdão tem a seguinte ementa: “CONSTITUCIONAL.
TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO DE EMPRESA ESTRANGEIRA: ESTATUTOS
DO PESSOAL DESTA: APLICABILIDADE AO TRABALHADOR
ESTRANGEIRO E AO TRABALHADOR BRASILEIRO. C.F., 1967, art.
153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput. I. - Ao recorrente, por não ser francês,
não obstante trabalhar para a empresa francesa, no Brasil, não foi
aplicado o Estatuto do Pessoal da Empresa, que concede vantagens aos
empregados, cuja aplicabilidade seria restrita ao empregado de
nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da igualdade: C.F., 1967, art.
153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput). II. - A discriminação que se baseia em
atributo, qualidade, nota intrínseca ou extrínseca do indivíduo, como o
sexo, a raça, a nacionalidade, o credo religioso, etc., é inconstitucional.
Precedente do STF: Ag 110.846(AgRg)-PR, Célio Borja, RTJ 119/465. III. Fatores que autorizariam a desigualização não ocorrentes no caso. IV. R.E. conhecido e provido”.
6
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A aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos
fundamentais no âmbito trabalhista ainda é incipiente, sendo
frequentes os casos de danos morais e assédio moral em decorrência de atentados e violações à intimidade e privacidade dos
trabalhadores por meio medidas abusivas, tais como: revistas
pessoais (em bolsas, objetos, veículos, espaços reservados, etc.),
limitação de idas ao banheiro durante a jornada, proibição de
casamento com pessoas da mesma empresa ou da concorrente,
entre outras. Também são frequentes práticas discriminatórias e
preconceituosas fundadas em crença religiosa, opção sexual,
ideologia política ou mesmo forma de apresentação (vestuário,
corte de cabelo, uso de barba, tatuagens, piercing etc.).
3. A PROTEÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONTRA
DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA A
PARTIR DA TEORIA DA EFICÁCIA HORIZONTAL
Sendo ínsitos à subsistência digna do homem, os direitos
fundamentais possuem força normativa própria, expressando
obrigações e deveres que devem ser efetivamente concretizados
pelo Estado e pela sociedade, já que a dignidade humana não se
satisfaz com o mero reconhecimento abstrato de direitos.
Em consequência, os direitos fundamentais dos trabalhadores não podem ser objeto de precarização, mas, na verdade, de
valorização (por expressa previsão constitucional – art. 170), como
forma de assegurar a dignidade da pessoa humana e evitar o
retrocesso social. A defesa do pleno emprego deve ser uma constante, a partir da efetiva inclusão do trabalhador na cadeia produtiva de maneira contínua e duradoura (evitando a rotatividade
excessiva de mão de obra).
Tanto é assim que, para Gabriela Neves Delgado (2013, p.
256), o direito fundamental ao trabalho digno afirma-se “como um
dos mais importantes comandos da Constituição Federal de 1988,
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expressando a força teórica e prática de sua concepção de Estado
Democrático de Direito”.
No entanto, o contexto socioeconômico que se apresenta é de
limitação e restrição do direito fundamental ao trabalho, em
especial ao pleno emprego (art. 170, VIII), o que não se amolda, em
definitivo, ao programa para o futuro – democrático e emancipador – estabelecido na Constituição Federal de 1988.
Por outro lado, muitos direitos fundamentais reconhecidos
na Constituição Federal de 1988 ainda carecem de regulamentação,
com destaque para os direitos sociais, econômicos e culturais, que
demandam, em regra, uma prestação positiva do Estado ou do
particular.
Para Maria Áurea Baroni Cecato (2007, p. 366), a ausência de
regulamentação, de direitos fundamentais, como a proteção em
face da automação (art. 7º, XXVI) e a garantia contra a dispensa
arbitrária e sem justa causa (art. 7º, I), “denota a tibieza do Estado
e a supremacia do poder econômico e empresarial”.
Em relação ao objeto deste artigo – a proteção da relação de
emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, prevista
no art. 7º, I, da Constituição Federal – o entendimento dominante
na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a norma em
questão – a depender do critério de classificação adotado – é de
eficácia limitada (do tipo programática) ou não autoexecutável,
estando a proteção restrita à indenização (multa rescisória) equivalente a 40% dos depósitos do FGTS, na forma do art. 10, I, do
ADCT.
Nesse sentido, José Augusto Rodrigues Pinto (2003, p. 514)
defende a possibilidade de qualquer das partes do contrato de
emprego (empregado e empregador) pleitear a resilição do contrato, haja vista o direito-poder de denúncia. Trata-se, na sua visão,
de um direito-poder que dá ilimitada potestade ao contratante
para extinguir o vínculo, seja ele empregado ou empregador.
Para Pedro Paulo Teixeira Manus (1996, p. 56), “após a
vigência do art. 7º da Constituição Federal e sem a lei complementar a que se refere, temos por ora equiparadas, quanto aos
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seus efeitos, a dispensa sem justa causa e a dispensa arbitrária,
ensejando ambas a multa do FGTS”.
Alice Monteiro de Barros (2005, p. 920), por sua vez, vai além
e sustenta que o dispositivo constitucional não é autoaplicável e
que falta vontade política para a edição da legislação complementar integradora. Assevera, ainda e textualmente, que “o trabalhador de empresa privada não é destinatário de tutela quanto à
ocupação, sendo a dispensa um direito potestativo do empregador”.
Há, ainda, quem defenda que o art. 7º, I, da Constituição
Federal de 1988, na verdade, enfraqueceu o conteúdo normativo
do princípio da continuidade da relação de emprego, permitindo a
dispensa arbitrária ou sem justa causa pelo empregador, desde
que mediante pagamento da correspondente indenização compensatória7.
Renato Saraiva (2009, p. 143), adepto dessa corrente, afirma
que até que a Lei Complementar regulamente a indenização
compensatória em caso de dispensa arbitrária ou imotivada pelo
empregador, será paga ao obreiro a multa de 40% dos depósitos
do FGTS.
Analisando os desafios do constitucionalismo em busca da
concretização dos direitos fundamentais trabalhistas, Maíra Neiva
Gomes e Cynthia Lessa Costa (2013, p. 265) ponderam que o art.
7º, I, da Constituição Federal de 1988 permite pelo menos duas
possibilidades de interpretação. A primeira, no sentido de que
todos os trabalhadores já têm desde 1988 o direito em tela e que as
formas de indenização e a sanção, por ocasião de violação daquele,
Esse foi, inclusive, um dos fundamentos invocados pela Confederação
Nacional da Indústria – CNI e Confederação Nacional do Transporte –
CNT na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1480, pela qual
questionaram a ratificação da Convenção n.º 158 da OIT pelo Brasil.
Segundo as entidades, “pela Constituição, o empregador tem a faculdade
de romper unilateralmente o vínculo empregatício, sem causa justificada”.
7
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serão previstas em lei complementar. A segunda, no sentido de
que tal norma não possui qualquer eficácia enquanto não for
aprovada a lei complementar mencionada. No entanto, e ainda
conforme as autoras:
Tristemente, a segunda é a que prevalece, já que se concebe
a dispensa imotivada como direito potestativo do empregador, sendo a multa prevista no art. 18 da Lei n. 8.036/90 –
40% do saldo do FGTS – uma indenização irrisória ao
exercício de tal suposto direito, que não inibe sua prática.

O próprio Supremo Tribunal Federal também já se manifestou nesse sentido, concluindo que a proteção da relação de
emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, prevista
no art. 7º, I, da Constituição Federal de 1988, restringe-se à
indenização compensatória e outros direitos a serem definidos em
lei complementar, “exceto, evidentemente, o de estabilidade permanente ou plena que daria margem a um bis in idem inadmissível
com a indenização compensatória como aliás se vê da disciplina
provisória que se encontra nos incisos I e II do artigo 10 do
ADCT”8.
Entretanto, o propósito do constituinte de 1988 – ao que
parece diante dos valores e princípios constitucionais – não era
tolerar as despedidas arbitrárias e sem justa causa a critério
exclusivo do empregador e garantir ao empregado apenas uma
indenização, tanto que no art. 10, I, do ADCT há restrição expressa
do prazo de vigência da indenização até a edição de Lei
Complementar, “que preverá indenização compensatória, dentre
outros direitos”.
A intenção do constituinte era, certamente, restringir o poder
patronal e a sua potestade, evitando a precarização da relação de
emprego e assegurando a efetiva inclusão dos trabalhadores na
Decisão proferia no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 179.193/P
(Relator Min. ILMAR GALVÃO, Relator para Acórdão: Min. MOREIRA
ALVES, Julgamento: 18/12/1996 Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
8
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cadeia produtiva de forma contínua e duradoura, com o objetivo
de efetivar direitos fundamentais dos trabalhadores, como o pleno
emprego e a dignidade.
Tanto é assim que Augusto César Leite de Carvalho (2013, p.
170) refere-se a uma contraditória proteção constitucional dependente de regulamentação, que autoriza o empresário não propriamente a dispensar, mas, com igual efeito prático, a pagar uma
indenização equivalente a 40% dos depósitos efetuados na conta
vinculada do FGTS, nos casos de despedidas sem justa causa. Para
o autor:
o empresário, embora sob a regência de norma jurídica
pretensamente inibidora da despedida, possui a faculdade
de dispensar imotivadamente o empregado, desde que
pague a indenização citada. O custo extraordinário da
despedida, para o empresário, limita-se ao desembolso de
40% do saldo do empregado no FGTS, pois lhe cabe recolher
a contribuição de 8% para esse fundo em qualquer
circunstância, durante todo o vínculo.

Seguindo a posição minoritária, Carlos Henrique Bezerra
Leite (2013, p. 249) sustenta que “à luz dos diversos princípios,
valores e regras da Constituição Federal de 1988 a proteção da
relação empregatícia contra a dispensa arbitrária ou sem justa
causa é um direito humano e fundamental social dos trabalhadores”. E mais, segundo o autor, “o chamado direito potestativo patronal de resilir o contrato de trabalho é incompatível com
os princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito”.
Desse modo, é possível afirmar que a concretização do
direito fundamental previsto no art. 7º, I, da Constituição Federal
de 1988 depende mais do trabalho dos juristas do que propriamente da atividade integrativa do Poder Legislativo, já que o
problema guarda relação com as teorias sobre a aplicabilidade (ou
eficácia, a depender do enfoque) das normas constitucionais,
notadamente daquelas que são classificadas como de eficácia
limitada (do tipo programática) ou não autoexecutáveis.
Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 21

É preciso, então, desenvolver construções doutrinárias que
possibilitem a concretização do texto constitucional no mundo dos
fatos, conferindo-lhes plena eficácia independentemente das
prioridades dos governantes ou dos interesses dos fatores reais de
poder.
No que toca ao objeto do presente artigo – a proteção da
relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa
(art. 7º, I) – a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais pode ser aplicada de forma ampla e direta, conferindo
máxima efetividade ao dispositivo constitucional independentemente da edição da lei complementar referida, já que o excesso de
discriscionariedade do empregador representa, na prática, negação
da cidadania e da própria dignidade da pessoa humana, diante da
excessiva vulnerabilidade que impõe ao trabalhador.
Representa, ainda, deliberado descumprimento da probidade, boa-fé objetiva e da função social dos contratos, em violação
aos arts. 421 e seguintes do Código Civil, plenamente compatíveis
e aplicáveis ao direito do trabalho em razão do princípio da
proteção e da necessidade de amenizar os efeitos prejudiciais da
hipossuficiência e assimetria, típicas do contrato de emprego.
Assim, sendo o emprego o bem maior – muitas vezes o único
– do trabalhador, podemos afirmar, com base na teoria da eficácia
horizontal dos direitos fundamentais, que a sua perda deve
observar os direitos fundamentais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, na forma do art. 5º, LIV e LV, da
Constituição Federal9, providência adequada e necessária para o
Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal, em precedente
paradigmático, já decidiu pela aplicação do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa no âmbito privado. Trata-se do RE 201819,
que teve a Min. Ellen Gracie como relatora e o Min. Gilmar Mendes como
redator do acórdão, cuja ementa é a seguinte: “SOCIEDADE CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES.
EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS
RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS
9
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DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As
violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das
relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas
entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não
apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos
particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS
ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu
a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios
inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento
direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em
tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de
autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está
imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o
respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia
privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser
exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de
terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois
a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua
incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições
postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força
normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas
relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO
PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER
PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações
privadas que exercem função predominante em determinado âmbito
econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de
dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar
de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de
Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a
estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para
determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus
associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer
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fim de coibir despedidas manifestamente arbitrárias ou sem
qualquer motivo socialmente válido e aceitável, que violam a
própria dignidade da pessoa humana, direito igualmente fundamental.
A despedida absolutamente imotivada, como defende
parcela substancial da doutrina brasileira, representa, na verdade,
um afronta à civilidade e cidadania no trabalho, comprometendo a
própria dignidade do trabalhador, que passa a ser encarado como
fator produtivo de fácil descarte pelo empregador, dificultando,
inclusive, o direito fundamental à tutela judicial efetiva.
Urge, para tanto e como consequência do próprio devido
processo legal, que também seja observado nas despedidas o
direito fundamental à informação (art, 5º, XIV), de maneira a que o
trabalhador tenha ciência exata sobre o respectivo motivo e possa,
com isso, apresentar os esclarecimentos e questionamentos necessários, inclusive judicialmente, caso repute arbitrária ou sem justa
causa.
É imprescindível, portanto, o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores, inclusive daqueles que não são dirigidos especificamente aos particulares, já que o Brasil, enquanto
Estado Democrático de Direito, tem entre seus fundamentos a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa e pretende assegurar aos trabalhadores a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrágarantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo
constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica
impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de
suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo
legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do
sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a
dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus
sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos
fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.
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ria ou sem justa causa, entre outros direitos que visam à melhoria
de sua condição social.
Entendimento contrário levaria a conclusão de que a
Constituição Federal de 1988 autoriza despedidas desmedidas e
despropositadas, inclusive por mero capricho do empregador ou
ainda por motivo irrelevante ou inexistente. Levaria, ainda, a um
nefasto retrocesso social fundado na substituição do regime de
estabilidade celetista (arts. 492 e seguintes da CLT) por uma
indenização (art. 10 do ADCT), prática mercantilista que não se
amolda aos ditames de valorização do trabalho e da centralidade
da pessoa do trabalhador.
Assim, partindo da premissa de que nenhum direito é
absoluto, podemos afirmar, desde já, que o poder diretivo do
empregador não assegura discricionariedade ampla e irrestrita
para despedir os empregados10, já que estes têm direito fundamental ao trabalho (e a continuidade da respectiva relação) e a
ordem econômica (em que se insere a atividade empresarial) tem
como princípios a função social da empresa e a busca do pleno
emprego.
Podemos afirmar, com base na teoria da eficácia horizontal
dos direitos fundamentais, que o ato de despedida do empregado
deve ser motivado e assegurar ao trabalhador o devido processo
legal substancial, com o contraditório e a ampla defesa, pressupostos necessários e indispensáveis para que seja assegurada a
dignidade da pessoa humana. Em consequência, a despedida deve
obedecer aos ditames do art. 5º, XIV LIV e LV.

No particular, cumpre observar o disposto no art. 122 do Código Civil:
“São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem
pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as
que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro
arbítrio de uma das partes”.
10
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4. CONCLUSÕES
A partir do que foi exposto, podemos afirmar que o art. 7º, I,
da Constituição Federal de 1988 não é apenas e mais uma norma
meramente programática completamente dependente de legislação futura. É, na verdade, norma constitucional plenamente apta
para ser aplicada de imediato a todas as relações de emprego e,
com isso, vedar a despedida arbitrária ou sem justa causa de
empregados mesmo na ausência da lei complementar e ainda que
não possuam estabilidade ou outra garantia de emprego específica.
Em razão da força normativa e vinculante, o art. 7º, I, da
Constituição Federal de 1988 estabelece que nem os empregadores
nem o Estado, por seus Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
podem praticar ou editar atos que materializem, facilitem ou induzam despedidas arbitrárias ou sem justa causa, já que o próprio
constituinte de 1988 cuidou de classificá-las como antijurídicas.
Esse, então, é o conteúdo mínimo do dispositivo constitucional em análise, que visa, em sua essência, limitar o poder
patronal (que não é absoluto) e eliminar a faculdade ou discriscionariedade para a prática das despedidas arbitrárias ou sem justa
causa, harmonizando os interesses do capital com os do trabalho.
Isso pressupõe, evidentemente, a proibição dos excessos do
primeiro e a proteção adequada do hipossuficiente, que consiste
no respeito aos direitos fundamentais dos empregados.
Considerando que o ordenamento jurídico brasileiro veda as
despedidas arbitrárias e sem justa causa, resta evidente que a
motivação é pressuposto de validade, pois só serão lícitas se forem
não arbitrárias (fundadas em motivo de ordem disciplinar, técnica,
econômica ou financeira) ou por justa causa (em razão de falta
grave, tipificada no art. 482 da CLT).
Isso significa que a licitude da dispensa, seja ela não
arbitrária ou por justa causa, depende necessariamente de um motivo determinante, de ordem disciplinar, técnica, econômica, financeira ou de uma falta grave cometida pelo empregado (tipificada
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no art. 482 da CLT), cabendo ao empregador o respectivo ônus da
prova.
Do contrário, de que adiantaria proteger a relação de emprego contra despedida arbitrária e sem justa causa e permitir ao
empregador a denúncia vazia ou imotivada do contrato de
emprego?
Ora, negar a obrigatoriedade da motivação do ato de dispensa, autorizando despedidas imotivadas sob o simples rótulo de sem
justa causa, é vulnerar o art. 7º, I, chancelando dispensas muitas
vezes arbitrárias e discriminatórias, vedadas pela Constituição
Federal de 1988 e pela Lei n.º 9.029/95. É, em outras pralavras,
proteger desprotegendo, o que não parece adequado nem coerente
com o propósito de valorizar o trabalho e assegurar dignidade à
pessoa humana.
É nesse contexto, portanto, que ao assegurar ao empregado o
devido processo legal substancial, com o contraditório e a ampla
defesa, a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais
possibilita a concretização do compromisso constitucional de
proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou
sem justa causa.
Assim, e por aplicação da teoria da eficácia horizontal, as
despedidas de iniciativa dos empregadores só serão válidas se
precedidas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
na forma do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, já que o
emprego é o bem maior – muitas vezes o único – do trabalhador.
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norteamento do princípio
da proteção em face da
flexibilização do trabalho
André Nóbrega Branco1
1. INTRODUÇÃO
O século XX foi marcado pelo crescimento da indústria, em
especial no pós-guerra, sistemas e modos de produção foram
teorizados e implantados, dentre os quais se destacam o modelo
“fordista” (Henry Ford), o “taylorista” (Frederick Taylor), ambos
estadunidenses e o toyotista (Taichi Ohno), japonês.
O método taylorista-fordista, se baseia no pensamento da
grande indústria, que nela engloba todos os meios de produção, o
modelo vertical onde as empresas produziam no seu conglomerado industrial desde a matéria prima até o transporte do produto
final. Possibilitando a criação de sindicatos e delimitação de jornadas. Com a homogeneidade das situações vivenciadas foi possível
criar normas que alcançavam a quase todos os trabalhadores
(operários fabris). O pensamento de tais situações foi a inspiração
da Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como sua ideia institucional preponderante.
O modelo toyotista rompe com a produção em massa das
mercadorias pelas fábricas, horizontalizando a estruturação empresarial, havendo o fenômeno da subcontratação e dissipando a
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“grande indústria” em vários outros núcleos de trabalho. Neste
sistema só se fabrica o necessário, embasado no menor custo da
produção. É visível a estipulação de metas, sendo os empregados
divididos em grupos, estimulados pela concorrência entre estes,
criando um ambiente propício a patologias, desgastes físicos e
emocionais, bem como não ocorre o fenômeno de estoque das
mercadorias, presente no outro modelo.
Situação desfavorável ao trabalhador, havendo por si uma
flexibilização do sistema de produção anteriormente conhecido,
que logo se tornou global. Com os avanços dos meios de
comunicação, em especial a internet e a “revolução tecnológica”,
presente nos dias atuais levaram ao ostracismo alguns conceitos
tradicionais do direito do trabalho.
Ao acompanhar as mudanças da economia globalizada, em
momentos de crise, os direitos trabalhistas são apontados como
um dos vilões desta problemática, com vista ao principio da
função social da empresa, diminui-se direitos e garantias dos
empregados, tendo por escopo a preservação dos empregos.
Cabendo a doutrina e a jurisprudência a difícil tarefa de modular
as normas trabalhistas até um “patamar aceitável”. Tal critério é
bastante subjetivo e gera diversos posicionamentos sobre quais
direitos podem ser passíveis de flexibilização, gerando até mesmo
certa insegurança ao trabalhador. Mas suspender certos direitos
seria o correto para apaziguar a situação de crise da empresa e
manter os postos de trabalho, ou é apenas um meio de procrastinação da perda da condição de empregado? Em relação aos
terceirizados, seria possível traçar alguma proteção?
Infelizmente é possível a utilização desta flexibilização de
direitos, como um incentivo ao corte de gastos e aumento de lucro,
e não apenas para a consagração do principio da função social da
empresa e salvaguardar os empregos. Há doutrinadores que defendem a desregulamentação das normas trabalhistas e não apenas
a sua flexibilização, bem como a flexissegurança. É necessária uma
abordagem do direito comparado, para entender uma crise
globalizada, bem como uma possível solução.
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2. PRINCÍPIOS
2.1. Conceito de princípio
Para uma pessoa leiga, o principio dá a ideia de algo inicial,
ou até mesmo de bases, diretrizes. Para o dicionário Aurélio,
designa começo, origem, fonte e regras de conduta, bem como
regras fundamentais admitidas como base de uma ciência, uma
arte.
2.2. Princípios e sua eficácia na constituição
Os princípios e direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, seguem características próprias, bem como são dotadas de
eficácia e são regidas pela vedação ao retrocesso. Dificultando,
deste modo sua aplicação no ramo trabalhista, porquanto é regido
pelas leis de mercado globalizado, sendo difícil sanar tais problemas apenas com a normatividade interna.
Conforme afirma Teixeira e Barroso (2009):
Considera-se, pois, o principio do não retrocesso social,
como um verdadeiro principio de resistência à dinâmica
flexível do trabalho, com a necessidade de reconhecimento
no ordenamento jurídico e se necessário for, por norma
expressa constitucional, observando o elemento finalista de
melhoria da condição social do trabalhador, presente no
caput do art. 7º da Constituição, como instrumento de
realização do principio maior e adrede em todos os ramos
jurídicos: o principio da dignidade da pessoa humana.

Apesar da literalidade, tal principio se torna de difícil aplicação em um contexto de crise global e aumento do desemprego.
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2.3. Princípios gerais do direito
Existem princípios que são aplicáveis a todos os ramos do
direito, bem como no caso do direito do trabalho, estes descendem
do direito privado (majoritariamente). Mas tais princípios podem
sofrer certas adequações, nos diferentes ramos especializados do
direito, bem como, é comum na área trabalhista, especialmente em
relação aplicação do viés protecionista.
Para Mauricio Godinho Delgado (2013) um dos principais
princípios aplicáveis ao direito do trabalho é o da inalterabilidade
dos contratos, que tem amparo no pacta sunt servanda, do direito
civil, sendo assim ao adequar ao ramo jus trabalhista, essencialmente protecionista, seria o princípio da inalterabilidade contratual
lesiva. Outros princípios como o da lealdade, boa-fé e não alegação
da própria torpeza, razoabilidade, proporcionabilidade, dignidade
da pessoa humana, dentre outros, são princípios gerais. Vale
ressaltar que existe no direito, bem como neste específico ramo, a
aplicação de “brocardos jurídicos”, como a máxima do “quem
pode o mais, pode o menos”, sendo um conceito interessante, que
para certos doutrinadores justificaria até mesmo a flexibilização de
qualquer direito trabalhista, em especial pelo disposto no art. 7º VI
da Constituição Federal.
A palavra princípio, pela sua natureza abstrata possui grande abrangência e diferente das regras não estão hierarquizados.
Têm por características serem “plásticos”, com isso podem se
amoldar em situações distintas e o mesmo principio pode ser
aplicado em diversos instantes, até em um mesmo caso, pela sua
amplitude e subjetividade. Entre os princípios existem critérios de
valoração (razoabilidade e a proporcionabilidade), mas há posição
jurisprudencial e doutrinária afirmando que tais critérios seriam
verdadeiramente princípios, aplicáveis e com força normativa.
Nesta linha de pensamento, o direito do trabalho estaria relacionado com o principio da reserva do possível, já que se permitiu
a flexibilização salarial, o direito mais importante para o trabalhador (usualmente se fala que é a “parte do corpo” que o brasi-
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leiro sente), ou o que lhe aflige com maior vigor. No artigo 7º da
constituição federal é elencado os direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, e no próprio inciso VI, é previsto a possibilidade
de flexibilizar o salário do empregado, mediante acordo e convenção coletiva. Sendo possível entender que em tempos de crise ou
não, tal direito pode ser flexibilizado, indicando que o salário do
empregado é um dos possíveis motivos da anormalidade deficitária econômica da empresa, havendo posicionamento doutrinário
que o trabalhador “paga a conta” das crises econômicas.
2.4. Princípios específicos do direito do trabalho
Ao se considerar o ramo jus trabalhista autônomo, se faz
necessário uma abordagem aos princípios próprios que o norteiam.
2.4.1. Principio da proteção
Claramente este princípio visa amparar o trabalhador, a
necessidade de proteção aspira proporcionar uma certa paridade
de armas entre o empregador e o empregado, pois afirma Couture
( apud Plá Rodriguez, 2004), que o procedimento para corrigir
desigualdades é criar outras desigualdades, e este principio que
remonta a época do liberalismo econômico. Mas o empregado
ainda necessita de tamanha proteção?
Como fundamento Cessari, de acordo com SantoroPassarelli (apud PLÁ RODRIGUEZ, 2004, p. 89), afirma que:
A razão profunda do espírito protetor do direito do trabalho
é dupla: a inseparabilidade da prestação de trabalho da
pessoa do trabalhador e a normal exclusividade da dedicação do trabalhador à empresa, da qual extrai o único ou
principal recurso para sua subsistência.
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Tal observação se faz necessário no presente momento, em
virtude dos avançados meios de comunicação, onde o empregado
fica “conectado” ao trabalho, mesmo após a jornada, sendo árdua
a tarefa de diferenciar a vida privada e a púbica do empregado.
Deste modo a vida e o sucesso pessoal, estariam interligados
diretamente com o labor exercido pelo empregado, já que é de
extrema dificuldade, no século XXI, se “desconectar” do trabalho.
Tal principio é majoritariamente aceito na doutrina, salvo
poucas exceções, devendo-se dar maior atenção, em especial pelo
enfraquecimento contínuo dos sindicatos, perdendo os trabalhadores sua principal frente de conquistas e direitos.
Doutrinariamente, o principio da proteção se divide em três
outros, sejam o principio da norma mais favorável, condição mais
benéfica e o in dúbio pro operário.
O principio da aplicação norma mais favorável e o da
condição mais benéfica, está ligado à hierarquia dinâmica das normas, onde o direito a ser aplicado será interpretado ao caso
concreto, com base em teorias. As teorias são a atomista, conglobamento e aglutinação. Entre as normas autônomas, é aplicável a
teoria do conglobamento, e quando entra em choque com normas
heterônomas e autônomas é utilizado o critério atomista.
Faz-se necessário entender que é mais benéfico ao empregado, a aplicação de normas que estejam em consonância com o
“socialmente aceito”. O “normalmente” observado nas relações
trabalhistas, como por exemplo a alternância do horário noturno
para diurno, ao empregado pode ocorrer um prejuízo financeiro,
mas é socialmente e biologicamente mais benéfico, possibilitando
um contato maior com a coletividade e o repouso noturno do
corpo humano que previne patologias decorrentes de tal privação.
Bem como normas que diminuam o salário do empregado, por
certo tempo, mas garanta estabilidade no emprego neste período,
apesar da redução salarial, uma estabilidade em tempos de crise,
aparenta ser mais benéfico.
Afirma Américo Plá Rodriguez:
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A norma legal menos favorável de uma convenção coletiva,
por exemplo, não fica derrogada, porquanto continua produzindo seus efeitos em favor de todos aqueles trabalhadores não compreendidos pela outra norma, de hierarquia inferior, porém mais favorável. Como assinala De La
Cueva, não ocorre a derrogação no sentido tradicional da
expressão, mas a conversão da norma em inoperante.
Normalmente, porém, essa inoperância não é geral, mas
parcial. (p. 125, 2004).

São aplicáveis as normas mais benéficas, salvo se houver
impedimento imperativo por parte do Estado, acordo ou convenção coletiva.
A condição mais benéfica, intimamente relacionada com o
art. 468 da CLT veda a alteração dos contratos, salvo se benéfico ao
réu. Então este princípio está interligado a alguma norma da
empresa, ou mesmo uma situação concreta, mais vantajosa, de
caráter contratual. Mauricio Godinho Delgado (2013), afirma que o
principio abrange as clausulas contratuais, ou que tenha esta
mesma natureza, e que seria tecnicamente correto, a expressão
principio da clausula mais benéfica.
Deve-se distinguir uma clausula mais benéfica, de uma
simples tolerância do empregador quanto ao exercício de determinado direito, bem como certas vantagens auferidas por erro,
como por exemplo, no enquadramento errôneo do empregado em
cargo de carreira, não integram como direito, para fins das normas
mais benéficas.
Alice Monteiro de Barros (2006, p.171) afirma que este
principio está sujeito a limites intrínsecos e extrínsecos:
O limite intrínseco da condição mais benéfica não protege a
incorporação ao contrato individual de trabalho das vantagens inseridas em norma coletiva (sentença normativa,
convenção e acordo coletivo).
Já o limite extrínseco seria a edição de norma posterior mais
vantajosa do que a condição benéfica, implicando o desapa-

Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 37

recimento desta ultima. O segundo limite extrínseco é o de
que essas vantagens não se acumulam.

Necessário afirmar que este princípio está sendo mitigado
pela lei, em face da flexibilização das normas, como por exemplo,
as parcelas de vale alimentação, pagas pelo empregador incluído
no PAT, não teria natureza salarial, bem como a participação nos
lucros da empresa. Vale ressaltar que melhores condições de
trabalho, implicam em um melhor rendimento do empregado no
ofício.
Em contrapartida a o invocar tal principio, a jurisprudência
majoritária está inclinada a manutenção do plano de saúde (apesar
da lei retirar a natureza de salário, é integrado ao contrato de
trabalho), mesmo no caso de suspensão de contratos trabalhistas,
visando a dignidade da pessoa humana, acesso à saúde, garantindo tal direito em face a fragilidade que ser encontra o empregado. É necessário ressaltar que caso não haja o consentimento
expresso do empregador na manutenção da benesse durante a
suspensão do contrato, será possível a supressão após longos
períodos de concessão (Cassar, 2010). Sendo que não se tem uma
posição concreta sobre o que é um longo período de concessão,
variando de posicionamento por juristas, intérpretes, podendo
causar uma certa insegurança na aplicação de tal direito.
O principio do in dúbio pro operário, é um principio
relacionado as interpretações das normas, devendo-se buscar uma
interpretação benéfica, em caso de dúvida na sua aplicação, pois
como o contrato de trabalho se assemelha ao contrato de adesão,
sua interpretação deve favorecer ao empregado.
Certos doutrinadores afirmam que este princípio veio em
decorrência do in dúbio pro réu do direito penal, sendo necessário
seu desenvolvimento e aplicação ao ramo jus trabalhista (Delgado,
2012).
Existem controvérsias ao tema, com relação a sua aplicação
no processo do trabalho, em especial na valoração das provas, tal
posicionamento é rechaçado na doutrina majoritária, limitando
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sua aplicação ao direito material do trabalho. Este posicionamento
é correto, pois levaria ao processo uma regra que quebraria o valor
probatório das provas, bem como ao devido processo legal,
acarretando más ou decisões injustas.
Encontra-se com certa frequência, a incidência do aspecto
flexibilizador em contraposição ao principio do in dúbio pro
operário, como por exemplo, a OJ 272, 355, 365, 369 da SDI-1 do
TST, bem como as sumulas 351, 358, 369, 370 e 371 do TST
(CASSAR, 2010).
Em tempos de crise, comumente se flexibiliza normas trabalhistas, mas será que tal incentivo em demasia cederia espaço na
concessão de direitos trabalhistas, em especial pelo fato da carência de força negocial dos sindicatos?
3. FLEXIBILIZAÇÃO
A flexibilização do direito brasileiro, toma contornos após as
crises dos preços do petróleo, ao afetar a economia globalizada.
Trazendo ao debate questionamentos neoliberais, bem como, o
ingresso aos meios telemáticos e de informática, que proporciona a
criação de novos e a extinção de diversos empregos, ocasionando o
desemprego estrutural.
Inicialmente, a iniciativa de flexibilizar normas trabalhistas,
dá a entender ser uma reivindicação da classe patronal, pois estes
com a finalidade de maximizar os lucros e de acordo com a
volatilidade do mercado de trabalho, sempre tiveram interesse em
flexibilizar as normas trabalhistas.
No sistema fordista/taylorista, com a homogeneidade das
situações vividas pelos empregados é necessário manejar esforços
para flexibilizar as garantias laborais para prejudicar o trabalhador, em especial pelo fato do sindicato fortalecido pode-se dar
maior credibilidade a um acordo ou convenção coletiva. Quando
se encontra uma economia globalmente em crise, flexibilizar é
visto como um conceito moderno e benéfico.
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Vale ressaltar que um dos primeiro marcos no direito
brasileiro de flexibilização normativa fora a substituição da estabilidade decenal para o regime do fundo de garantia por tempo de
serviço em 1967.
3.1. Conceito
Sergio Pinto Martins (2009, p.13), em relação a flexibilização
das condições de afirma que:
Prefiro dizer que a flexibilização das condições de trabalho é
o conjunto de regras que tem por objetivo instituir
mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de
ordem econômica, tecnológica, política ou social existentes
na relação entre o capital e o trabalho.

Arnaldo Sussekind (apud ROMITA, 2008) afirma que a
flexibilização corresponde a uma fissura em dois princípios do
direito do trabalho, o da norma mais favorável e o da condição
mais benéfica, com o escopo de manter os empregos e preservar a
saúde da empresa.
O termo flexibilização está desgastado, sendo necessário
falar em adaptação das normas trabalhistas as exigências do
mercado de trabalho, neste momento econômico, histórico e social,
de acordo com Arion Sayão Romita (apud CARLI, 2005)
Incumbindo ao poder legislativo e executivo a difícil missão
de manter o mercado estável, criar novos empregos e ter uma
política econômica próspera, pois a criação de novos empregos
não depende necessariamente do Direito laboral.
O instituto da flexibilização não pode ser confundido com a
desregulamentação, pois este afasta toda e qualquer proteção
mínima ao trabalhador, sendo plenamente nociva a sociedade em
geral.
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3.2. Espécies
A flexibilização, de acordo com Amauri Mascaro Nascimento (2011) é amparada em três correntes, flexibilista, antiflexibilista e semiflexibilista. A Primeira se ampara na evolução do
direito do trabalho, que ao atravessar fases diversas, como a da
conquista, a promocional e a de adaptação à realidade atual, mediante os acordos e convenções coletivas de trabalho. A segunda
crê que apenas fora legitimado um modo de mitigar os direitos
trabalhistas, ou está se amoldando a realidade. A terceira afirma
que a coletividade deve ter autonomia para realizar as negociações.
A flexibilização comporta três espécies, de acordo com o
professor Jean Claude Javillier (apud SUSSEKIND, 2003): A flexibilização de proteção, tem por escopo proteger o operário, mantendo direitos mínimos e apenas em situações excepcionais poderiam ser flexibilizadas; a flexibilização de adaptação, que seria
moldar a norma para determinadas situações e aplicá-las, devendo
ser realizadas por meio de acordo ou negociação coletiva; a flexibilização de desregulamentação que seria a supressão de normas
trabalhistas benéficas por menos vantajosas.
Acrescentando a estes, Vólia Bomfim Cassar (2010, p.55),
elenca outras espécies: Autônoma ou heterônoma, condicionada e
incondicionada, interna e externa, jurídica e real. Ao discorrer
sobre a flexibilização real e a jurídica:
Entende-se por flexibilização real aquela decorrente da
automatização da produção, ou seja, abandona-se o antigo
modelo “fordista” de produção, dando lugar ao modelo do
Just intime, segundo o qual não se armazenam produtos em
estoque, a produção é dinâmica, feit na medida da encomenda. Como consequência, utiliza-se uma mão de obra
flexível uma vez que se atende a uma demanda incerta.
A flexibilização jurídica, por sua vez seria uma espécie de
apoio à flexibilização real. É aplicável à mão de obra flexível
das fabricas, que passa a ser composta por trabalhadores
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temporários e terceirizados. (...) permanecem alguns trabalhadores altamente especializados , que têm a função de
coordenar as turmas de trabalho responsáveis pelo
manuseio das máquinas.

Para Alice Monteiro de Barros (2006 p. 81) a flexibilização
pode ser dividida em duas espécies, a interna e externa:
A interna atinente a ordenação do trabalho na empresa,
compreende a mobilidade funcional e geográfica, a modificação substancial das condições de trabalho, do tempo de
trabalho, da suspensão do contrato e da remuneração.
Paralelamente temos a flexibilização externa, que diz respeito ao ingresso do trabalhador na empresa, às modalidades de contração, de duração do contrato, de dissolução
do contrato, como também a descentralização com recurso a
formas de gestão de mão de obra, subcontratos, empresa de
contrato temporário etc.

Sobre o assunto Arnaldo Sussekind (2009) acrescenta que a
flexibilização pode ser dividida em três tipos, a funcional, salarial
e numérica. A Funcional ocorre com a adaptação do quadro de
funcionários da empresa em novas tarefas, o empregado seria
“multifuncional”; salarial onde a produção, metas estabelecidas
são de fundamental importância para se fixar o salário; numérica,
que seria a possibilidade de adaptação do trabalho a demanda da
produção da empresa.
Desta forma percebe-se que a doutrina se debruçou sobre o
tema, tratando-o com a devida importância, sendo que a flexibilização deve ser momentânea e utilizada em situações especiais.
3.3. Flexibilização nacional
As principais frentes de flexibilização dos direitos trabalhistas no Brasil se relaciona com aspectos fundamentais da relação de emprego, incidindo precipuamente no tempo de trabalho,
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salário e a despedida. Estes são os pontos que geram maior aflição
ao empregado e são os principais elementos de proteção do direito
do trabalho, bem como os encargos com a previdência social.
Na tentativa de remover os obstáculos ao contrato de trabalho, o principal tema em voga é a terceirização, aplicável com
clareza em relação aos vigilantes, serviços de limpeza, e ao trabalho temporário, previsto na lei 6019/74, que trata do trabalho temporário. Mas a falta de um arcabouço legal dificulta a compreensão
do tema traz uma dificuldade em sua aplicabilidade, bem como
insegurança jurídica.
O tema também é tratado na súmula 331 do tst:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI
à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e
31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº
6.019, de 03.01.1974). (...).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a
contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação
direta.

Necessário observar que no inciso II a contratação de
trabalhadores por empresa interposta é ilegal, e no inciso III é
necessário que seja inexistente a pessoalidade e a subordinação
indireta. No caso do inciso II, tenta-se privilegiar o principio da
ajenidad, que mantém o vínculo de emprego com o real tomador de
serviços. No inciso III, há o requisito da inexistência da pessoalidade e da subordinação direta, muito difícil de ocorrer, pois se
torna inviável a apresentação de um trabalhador diferente todos os
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dias na empresa, bem como o tomador das atividades do terceirizado haverão de incorporar as necessidades da empresa, fragilizando o requisito da subordinação indireta.
No Congresso Nacional, há o projeto de lei 4330/04, que
permite a terceirização tanto na atividade meio, como na atividade
fim.
Existem duas formas de terceirização citadas por Márcio Túlio Viana (2013), a primeira quando a empresa externaliza suas
etapas de produção, e a segunda quando internaliza trabalhadores
alheios.
Ao externalizar as etapas de produção, cada empresa ficaria
“especializada”, em parte da produção, criando desse modo uma
malha interligada ao sistema, para a produção do bem de consumo. Realizando esta etapa, temos uma empresa dominante no
mer-cado, como por exemplo a nike, apple, fiat, ... interligadas
com diversas outras que produzem para as dominantes do mercado. Desse modo há um desestímulo das grandes empresas em contratar empregados, pois são oneradas com encargos sociais e trabalhistas, bem como o labor humano sempre foi visto como custo e
não como um investimento.
Com a existência de tais empresas formando a malha produtiva, segue um capitalismo incontrolável, não apenas em busca do
lucro, mas em razão da concorrência entre as empresas integrantes
desse sistema que são levadas a precarizar as condições no ambiente em que os trabalhadores estão inseridos. Há a tentativa de se
esconder do Estado, pois introduzidas neste esquema as empresas
não conseguem cumprir as normas trabalhistas, bem como as regulamentações do ministério do trabalho e emprego, pelo fato de
não terem os investimentos necessários em maquinário e recursos,
bem como a dependência com a empresa dominante, que impede
uma negociação equilibrada com as contratadas e subcontratadas.
A terceirização internalizada, atinge a pessoa do trabalhador,
este não se sente parte da instituição, é visto como uma ameaça ao
empregado (efetivo), criando uma competição interna, e pela
natureza da terceirização ser temporária, o trabalhador nunca se
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firmaria na empresa tomadora. Deste modo dificulta e pulveriza a
formação de sindicatos, impedindo a negociação coletiva, conservação e aquisição de novos direitos.
Ademais as querelas judiciais relativas à terceirização excederam demasiadamente, em 2001, somaram 2.272.760 processos e
a justiça do trabalho conciliou e julgou aproximadamente 2.380.907
processos, de acordo com Arnaldo Süssekind (2003). Vale ressaltar
que 22 empresas terceirizadas estão entre as 100 maiores devedoras da justiça do trabalho e com este fenômeno o trabalho humano é visto como um custo, havendo o processo de coisificação
do ser humano, sendo prejudicial ao desenvolvimento social do
país e saudável para o trabalhador.
O impacto da terceirização e o modelo globalizado abalam
estruturas clássicas de proteção, permitindo a pulverização das
categorias profissionais e sindicatos. Com a perda do poder de
barganha com a categoria econômica e com a fragilidade da corporação as pessoas perdem a confiança e consequentemente não
buscam a associação, podendo ocorrer perdas de direitos e garantias mínimas, não apenas monetária, mas em relação com a segurança e medicina do trabalho, jornada, dentre outros.
Há outros exemplos de flexibilização, chamada de selvagem
por parte da doutrina, que é a desregulamentação do direito trabalhista brasileiro, por exemplo: A compensação mediante banco de
horas, o contrato de trabalho a tempo parcial, a mudança do regime de estabilidade para o FGTS, participação nos lucros, suspensão do contrato de trabalho para participação em cursos profissionalizantes custeados pelo FAT, a lei de cooperativas, a denúncia
da convenção 158 da OIT que regula o termino da relação de
trabalho por iniciativa do empregador.
O projeto de lei nº 5438/01, que altera o disposto no artigo
618 da CLT e acrescenta o parágrafo 1º. Afirma que o acordo e a
convenção coletiva não poderão ser contrários às leis 6321/76,
7418/95, legislação tributária, previdenciária, relativa ao fundo de
garantia por tempo de serviço e as normas de segurança e medicina no trabalho. Tal projeto está arquivado, mas vale ressaltar a
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opinião de Arnaldo Sussekind (2005, apud CARLI) sobre um dos
temas do projeto, que é a transformação do 13º em parcelas
mensais, este dispositivo poderia trazer um imenso prejuízo não
só para os trabalhadores, como para o comércio, pois é habitual o
uso do décimo terceiro salário em compras natalinas, mantendo o
mercado aquecido neste período.
O projeto de lei 7411/2010 acrescenta o inciso VI ao art. 3º da
lei 7988/90, que regula o programa seguro desemprego, o abono
salarial e institui o fundo de amparo ao trabalhador. Esta lei condiciona a liberação das parcelas do seguro desemprego a participação e presença do beneficiário a cursos de qualificação e
capacitação profissional, oferecidos pelo SESC, SENAI, e SENAR,
bem como pelas universidades federais e centros federais de
educação tecnológica. Tem por escopo impedir que o empregado
tire proveito do sistema, incentivando qualificação e a busca de
um novo emprego com maior agilidade. Caso o sistema “S” esteja
preparado e capacitado para qualificar o indivíduo, tal programa
se mostra viável para ser aplicado no Brasil.
Os encargos sociais oneram o salário de modo demasiado,
aproximadamente em 30%, e nem todos os serviços ofertados por
estas entidades são revertidos para o trabalhador, bem como não
são realizadas propostas para a diminuição destes encargos. Comparado a outros países, os salários pagos no país não são altos, a
fim de justificar a não formalização do contrato de trabalho, pois
na Alemanha, o salário-hora, somado aos encargos sociais era 7,6%
maior que o do Brasil; na Suécia, 7,2%, na França 5,3%, nos Estados
Unidos 5,2%; no Japão, 4,5%; na Grã Bretanha, 4,4%; na Espanha
4,1% , de acordo com o Bureau of Statisics(dados de 14/02/96),
(apud SÜSSEKIND, 2009).
De acordo com José Affonso Dallegrave Neto afirma que
(2008) “o problema do desemprego não se combate com flexibilização ou precarização das relações de trabalho, mas antes pelo
aquecimento da economia e por uma política que reduza os encargos previdenciários sobre a folha de pagamento”. A flexibilização
pode facilitar o ingresso a postos de trabalho mas a um custo social
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alto, aparentemente imperceptível pelo empregado e prejudicial a
longo prazo.
3.4. Flexibilização na América Latina
Em relação a América Latina, é difícil crer que a solução para
a economia esteja em flexibilizar os direitos trabalhistas, pois o
mercado capitalista se encarrega de minimizar os “custos” e
maximizar os lucros, de acordo com Ermida Uriarte (apud
SUSSEKIND, 2009, p.55):
Na Argentina o processo de flexibilização iniciada em 1991
foi acompanhado de um persistente aumento da desocupação, que chegou a 20%, e da contratação precária, que
chegou aos 85%. No Chile, depois da reforma trabalhista de
1978/79, o desemprego também aumentou persistentemente
até 20%, e só desceu após a adoção de medidas macroeconômicas. Na Colombia o desemprego oscilava entre 5 e
6% quando, em 1990, foi aprovada a Lei da Reforma
trabalhista (...). Hoje, o desemprego na Colômbia aproximase aos 20%. No Uruguai, o percentual histórico do
desemprego, perto de 10% cresce te mais de 20% no lapso da
flexibilização.

Oscar Ermida Uriarte afirma que (revista ESCOLA DA
MAGISTRATURA, TRT 2º região, ano I, nº I, 2006):
(...) em matéria de flexibilização, a política trabalhista
brasileira tem sido diversificada, ligando-se a Argentina, em
seu forte componente de flexibilização negociada ou com
participação sindical, mas, em compensação, assemelha-se à
uruguaia no recurso a outras muitas e variadas medidas
desregulamentadoras ou flexibilizadoras concentradas em
pontos concretos.
Ao contrário, o Brasil não caiu na tentação privatizadora da
previdência, o que fizeram, sim, outros países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Peru, Uruguai, etc.
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De acordo com Arnaldo Sussekind (2009, p.55) na América
Latina:
Prevalece infelizmente a flexibilização selvagem, com a revogação ou modificação de algumas normas legais de proteção ao trabalhador, e a ampliação da franquia para reduzir
direitos e condições de trabalho, seja por meio de contratos
coletivos, seja, em alguns países, por atos unilaterais do
empregador.

São necessários planejamentos que atendam as diversas características especificas das regiões do Brasil, visto que a “flexibilização selvagem”, não atinge a utilidade que propõe.
Apesar da intensidade flexibilizadora das normas trabalhistas, Arion Romita (2008, p. 79) observa que:
Não há empresário que, por mais flexível que seja a
regulação do trabalho, contrate empregados se considerar
que sua presença na empresa é inútil; da mesma forma, não
há empresário que, a despeito de toda a rigidez da lei, deixe
de admitir um empregado se este for imprescindível ao
sistema produtivo.

A doutrina nacional e internacional se debruça sobre o tema,
com o escopo de entender tais fenômenos, bem como a aplicação
de leis internas para solucionar uma adversidade mundialmente
complexa.
3.5. Flexibilização na Europa
No direito Europeu, é possível visualizar flexibilizações
atinentes a contratação do empregado, como por exemplo a mudança da jornada integral de trabalho para parcial, em especial
com relação aos trabalhadores idosos e o “mini job”, vistos na
Alemanha. Também foram criadas espécies de contratos de
fornecimento, que são semelhantes a prestação de serviços, uma
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maior autonomia para os sindicatos, a fim de realizar acordos e
convenções coletivas (ocorrendo a prevalência do negociado sobre
o legislado, ainda que piore as condições de trabalho). Na Itália foi
criado o contrato de inserção, destinado aos jovens, os desempregados de longa duração, idosos, deficientes físicos. A tendência
da flexibilização européia é a colocação ou reinserção da mão de
obra menos valorizada, vista com preconceito pelos empregadores
ao mercado de trabalho.
O direito social europeu, de acordo com Arion Sayão Romita
(2008, p. 39), aspira:
(...) uma dupla fonte de inspiração: a racionalidade do
mercado de trabalho e o respeito aos direitos sociais
fundamentais, entre os quais se inscrevem o direito à saúde
e à segurança no trabalho, a igualdade de tratamento entre o
homem e mulher e o direito de não ser discriminado em
matéria de ocupação e condições de trabalho.

O Conselho da União Europeia traçou seis pontos para
conter a crise (ROMITA,2008, p. 40), onde o critério principal do
relatório é:
(...) a promoção da flexibilização do trabalho produtivo,
juntamente com a modernização das garantias e proteção do
trabalho e da seguridade social, tudo com o objetivo de obter
uma adequada qualidade do trabalho e promover maior
mobilidade no mercado de trabalho e no curso da vida
produtiva de cada trabalhador.

O importante é harmonizar a relação entre a segurança no
emprego, flexibilidade e mobilidade do mercado de trabalho até
que ponto estas se compensariam, acrescido ao apoio das negociações e acordos coletivos.
De acordo com a comissão das comunidades européias há
uma ampla aceitação por parte dos cidadãos sobre as mudanças e
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necessidade rever o direito do trabalho. Conforme explicita a
comissão (2007):
(...) 76% dos europeus concordam que os empregos para
toda a vida, ao serviço do mesmo empregador, são algo que
pertence ao passado; 76% consideram também que a aptidão
para a mobilidade profissional constitui hoje uma vantagem
quando se procura um emprego; 72% das pessoas defendem
uma maior flexibilização dos contratos de trabalho, de forma
a fomentar a criação de emprego; por último, 88% dos
cidadãos afirmam que a formação continua melhora as
oportunidades de carreira.

Predominantemente na Europa, foi flexibilizado o ingresso
do trabalhador ao emprego, em especial pela contratação em
tempo parcial, mas países como Dinamarca e Holanda, além desta
flexibilização, estão investindo conjuntamente na segurança social.
Tal segurança abrange não apenas a manutenção do posto de
trabalho, mas a garantia de ter um emprego.
4. FLEXISSEGURANÇA
A flexibilização com segurança tem origem na Dinamarca,
uma economia estável, formada por empresas de pequeno e médio
porte. Uma das características deste país é a impossibilidade do
cidadão se recusar a ter um emprego, havendo uma proteção em
relação ao indivíduo e ao sistema de segurança social (custeado
pela contribuição destes).
De acordo com Arion Sayão Romita (2008, p.44)
O bom êxito do modelo dinamarquês é atribuído pelos
especialistas a uma combinação extraordinária de flexibilidade da relação de trabalho e de segurança econômica e
social dos empregados. Os trabalhadores não contemplados
pelo sistema de prestações por desemprego estão cobertos
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por um sistema de desemprego e por prestações da previdência social custeadas principalmente pelo Estado.

O conceito é dado pelo autor supracitado (2008, p.81):
(...) é uma nova forma de equilibrar a flexibilidade e a
segurança no mercado de trabalho (não propriamente na
empresa nem no emprego), baseada na observação de que a
globalização e o progresso tecnológico acarretam uma
rápida evolução das necessidades dos trabalhadores e das
empresas.

Há outra característica deste sistema, assemelhado ao art.
475-A da CLT, onde o recebimento as prestações pecuniárias estão
condicionadas a participação em programas de capacitação profissional. Esta é conhecida como “ativação” que seria uma equivalência entre direitos e obrigações e não apenas uma assistência
condicionada ao desemprego (ROMITA, 2008).
As transformações das relações de emprego geram insegurança, incerteza e a perda de postos de trabalho. A flexigurança é
tratada como um meio de proteção do desempregado, visando
garantir dignidade e colocação no mercado de trabalho.
Em contrário José Affonso Dallegrave Neto (2008) afirma
que:
(...) o que combate o desemprego não é a flexibilização da lei
trabalhista nem o endividamento do Estado com aumento
de quotas de Seguro-desemprego, mas o aquecimento da
economia propiciado pelo aumento da oferta de crédito
pessoal com juros baixos e a elevação do consumo aliada a
uma política de desoneração previdenciária da folha de
pagamento.

O referido doutrinador apresenta dados que embasam este
pensamento:
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Em 2012, data em que findou a reforma trabalhista, os juros
estavam em 25,50%a.a.. Em 12/05, quando o desemprego
começou a baixar, a taxa Selic também caiu para 18,50%. Em
12/06 caiu novamente para 13,25% e, finalmente, em 12/07
despencou para 11,50%. No mesmo ano, em 12/07, adveio a
menor taxa de desemprego registrada: 7,40% e um crescimento de 7% no número de Carteiras de Trabalho assinadas
em comparação com o ano anterior. (DALLEGRAVE NETO,
2008)

Desse modo a flexibilização alinhada a uma economia
aquecida é um meio de combater o desemprego. A flexigurança
mantém a sua importância, pois é uma medida preventiva, e está
havendo uma tendência mundial à prevenção, perceptível pelo
crescimento do ramo de seguros.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A luta pelos direitos humanos e trabalhistas sempre foi
oscilante, com ganhos e retrocessos, tanto no contexto nacional
como mundial.
Com a crise econômica o meio mais rápido e eficaz de se
manter os empregos é retrocedendo direitos trabalhistas, já que o
Estado não demonstra interesse em diminuir os encargos sociais
da empresa, sob o discurso que irá implicar em cortes em setores
de investimento, previamente estipulados no orçamento.
O ramo jus trabalhista trata de direitos do íntimo do cidadão,
que em uma sociedade hipercomplexa e conectada, torna árdua a
“desconexão” do empregado e empresa. Isto toma contornos de
relevante importância na sociedade brasileira, onde o trabalho está
diretamente ligado ao status social do individuo, bem como com o
crescimento e desenvolvimento da empresa está ligado com a
prosperidade do trabalhador, podendo este ser facilmente explorado frente as novas tecnologias.
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Necessário ressaltar que o judiciário é um meio eficaz de
arrecadação de impostos e contribuições sociais. No ano de 2012
arrecadou para os cofres da União R$ 3,2 bilhões de reais, bem
como é importante para a formalização dos contratos de trabalho.
O direito do trabalho deve ser mais valorizado, e não se limitar a
“monetarização” como solução dos conflitos trabalhistas, procurando assegurar outros direitos previstos na Constituição Federal,
como a saúde, segurança, lazer, ..., no âmbito trabalhista, face ao
principio da proteção. Vale ressaltar que foram pagos aos
trabalhadores a importância de R$ 18,6 bilhões de reais, resultado
de execuções trabalhistas.
O Brasil é um país pouco informatizado, a internet “banda
larga” é custosa e pouco desenvolvida e este dado não condiz com
a personalidade do brasileiro, que se identifica com as novas
tecnologias e meios de informação. Com a globalização e as novas
adaptações do mercado, se faz necessário que as pessoas estejam
qualificadas para o uso de equipamentos modernos ou até mesmo
desenvolver uma tecnologia nacional, afinal em 2011 e 2012 o
Brasil se destacou em competições internacionais e programação
de computadores.
Inserindo em um contexto global a flexibilização, e dela tem
se destacado a flexisegurança, mas neste momento sua aplicação
no Brasil se mostra inviável, pela falibilidade dos cursos de
capacitação no Brasil e a grande sonegação de contribuições sociais
e previdenciárias. Mas este é um modelo que deve ser aspirado,
em especial pela agilidade e mutabilidade das relações trabalhistas.
O grande desafio do direito do trabalho é evoluir de acordo
com o mercado, novas tecnologias e formas trabalhistas. Antigamente fora tratado como um direito industrial, operário, hoje se
deve pensar não da sua forma clássica, mas com um viés voltado
para a atualidade e progressividade, a ser estudado como um
direito do trabalho pós-moderno, capaz a se adequar as novas
realidades.
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Na perspectiva dos direitos humanos, deveria estar enraizada no seio da população que os direitos sociais são conquistas, asseguradas por meio de lutas e desprendimento de tempo. Infelizmente, tem se observado que tais progressos são vistos como benesses e concessões a determinadas classes (chamadas de minorias), criando um sentimento negativo ou até mesmo a indiferença.
Portanto afirma Stéphane Hessel que “Por isso, apelamos
sempre para uma verdadeira insurreição pacífica contra os meios
de comunicação de massa, que, como horizonte para os nossos jovens, só sabem propor o consumo de massa, o desprezo aos mais
fracos e à cultura, a amnésia generalizada e a competição desenfreada de todos contra todos”. Desse modo é criada uma ilusão
midiática na população que os impede de agir, ou mesmo entender as mudanças que o país está passando.
Caso a lei 4330/04 seja aprovada, os direitos sociais dos
trabalhadores se minguarão, durante este retrocesso social, haverá
um sofrimento na maior parte da população, ao passo que para
lutar contra esta lei, se perderá algo que é impossível de recuperar
ou mensurar em valores monetários, que é o tempo de vida perdido por algo que pode ser evitado, ou no mínimo deve ser mais
debatido perante a sociedade e não apenas pelos representantes.
Em especial pelo fato de ver a exploração do homem pelo homem
se repetir durante a história.
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emancipação feminina e
direito do trabalho:
a mulher na carta de 1988
Andréa Lúcia de Araújo Cavalcanti Ormond*
Houve sol, e grande sol, naquele domingo de
1888, em que o Senado votou a lei, que a
regente sancionou, e todos saímos à rua.
Machado de Assis

1. INTRODUÇÃO
Machado de Assis, o recluso, o “Bruxo do Cosme Velho”,
saiu à rua em 13 de maio de 1888 e comemorou a publicação da
Lei Áurea. Era o dia do sol, do grande sol, instalado sobre o país
que não era sequer República. E nem mesmo o escritor conseguiu
resistir à urbe, ao encanto da nova ordem, à euforia da celebração.
Ele, o mulato que logrou o proscênio das artes brasileiras.
Era como se Assis e todos os seus mais díspares antepassados
estivessem libertos, sangrados na dívida social imensa, de tantos
séculos. Conquistava-se, então, a liberdade formal stricto sensu
para os negros da pátria. Liberdade que demandou, como ainda
demanda, outras tantas vicissitudes para se alcançar a liberdade
substancial.
Passados mais de cem anos, em 5 de outubro de 1988,
Machado de Assis estava morto. Vivíamos o século das guerras
globais, das revoluções nos costumes que a belle époque nunca
sonhou existirem.
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Daquele 5 de outubro, guarda-se a imagem televisionada do
presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado
Ulysses Guimarães. O veterano membro do MDB bradava a
chegada da nova Constituição, levantando o livro nos ares. Era a
sexta da Republica. Um documento escrito, que providenciou as
exéquias do Estado militar, vigente por mais de duas décadas.
A Constituição Cidadã de 1988 procurou reformular o ideário nacional: conduta típica de todo constituinte originário. Porém,
mais do que isto, buscou o caminho democrático. Ampliou e
estatuiu garantias públicas. Fossem elas civis, penais, trabalhistas e
tutti quanti. A Carta refletiu, portanto, a necessidade de se considerar os cidadãos em suas múltiplas facetas, fulcrados no princípio
central da dignidade humana (artigo 1º, inciso III).
O presente artigo analisa as mudanças formuladas pela
Constituição Federal de 1988 no que pertine ao trabalho da umlher. Conforme já percebemos nos excertos acima, ao se analisar a
Constituição de um dado país, faz-se necessário analisar o substrato material daquele mesmo país. Ou seja, a matéria humana, que é
o alvo de toda lei em sentido amplo.
Por tal vínculo etiológico, o capítulo segundo deste estudo
abrange a sociedade brasileira e a questão da pós-modernidade.
Foi no mundo pós-moderno, com suas imensas questões existenciais, que o Diploma de 1988 viu-se promulgado.
Adiante, no capítulo terceiro, trataremos da Assembleia
Nacional Constituinte de 1987-1988. Trataremos, pois, do locus em
que reverberaram os calorosos debates acerca do ente feminino.
Neste sentido, a Carta das Mulheres há de ser lembrada.
Concatenado ao mundo, aberto às novas fronteiras, o
ordenamento interno busca o diálogo com o ordenamento externo.
Trata-se da aplicação prática do princípio da universalidade dos
direitos humanos. Direitos que, na esfera trabalhista, remetem à
preservação de um mínimo civilizatório para quem labuta por seu
ganha pão. No capítulo quarto, abordaremos a recepção das
normas da Organização Internacional do Trabalho. Estão, como
ver-se-á, plenas de consonância com a Carta.
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A mesma consonância é exigida para a Consolidação das
Leis Trabalhistas. Pelo fato de ter sido crismada no distante ano de
1943, a CLT trafega com cuidado nos tempos de hoje. Requer a
atualização constante de seus exegetas.
Chegando ao derradeiro capítulo, após atravessarmos tantas
nuances do trabalho da mulher, perceber-se-á que a Carta Magna
de 1988 povoou a República com parâmetros insofismáveis.
Assumiu a responsabilidade de incrementar – de modo explícito –
a igualdade entre homens e mulheres. Em assim sendo, tornou
viável a fruição das potencialidades femininas. Potencialidades
que, veremos logo a seguir, encontram-se na encruzilhada pósmoderna.

2. A AURA PÓS-MODERNA
René Descartes cogitou da razão para afastar as sombras da
Antiguidade. Se penso, existo. Se a razão se sobreleva, as
superstições ficam no passado. Como ramificação jurídico-política
da era da razão, o constitucionalismo espraiou-se nos séculos XVII
e XVIII, em ambos os lados do Atlântico: americano (Jefferson,
Franklin, os Founding Fathers) e europeu (Montesquieu, Sieyès et
alii). A modernidade erigia o racionalismo; repelia o feudalismo1.
Os últimos vestígios de feudalismo desaparecem, com
algumas excepções apenas; as liberdades públicas garantem
os direitos subjectivos dos cidadãos, livres e iguais perante o
direito; a soberania passa das mãos dos reis e dos príncipes
para a Nação; a unificação do direito prossegue no quadro
estatal (GILISSEN, 2001, p. 131).
Lembremos, por exemplo, do famoso decreto da Assembléia Nacional
Francesa, aos 4 de agosto de 1789. “A Assembléia Nacional extingue por
completo o regime feudal e decreta que todos os direitos e deveres,
feudais e pessoais que favoreçam […] a servidão […] são abolidos sem
indenização [...]”.
1
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No entanto, enquanto as locomotivas reinavam a todo vapor,
a moderna e industrial Inglaterra do século XVIII mantinha
jornadas excruciantes de trabalho. Um regime que, portanto, era
em tudo alheio ao “razoável”. Não há razão no estupor humano.
Estivesse o estupor na Revolução Industrial, na Revolução francesa ou nas caçadas nazistas do século XX, antecedidas pela guerra
de 1914-1918. É possível dizer que, no século XX, a perplexidade
deu a tônica de um mundo frustrado pela suposta racionalidade.
Demais disto, o surgimento de direitos de terceira e quarta geração
levaram a novas roupagens jurídicas.
Melhoramentos reais na vida de pessoas comuns ocorrem
através dessas mudanças: legislação de crédito ao consumidor, a fim de impedir a exploração e as práticas desleais,
legislação sobre boas habitações, iguais projetos de emprego,
determinando tratamento compensatório para negros,
chicanos e mulheres (TIGAR; LEVY, 1978, p. 313. Grifo no
original).

Descobriram-se, pois, outros valores, para além da derrubada do Ancien Régime, já sepultado há séculos. Em apertada
síntese, pode-se constatar a chegada da “pós-modernidade”. No
espectro estritamente jurídico, tragamos à baila as indagações de
Stefano Rodotà, propulsor do neoconstitucionalismo italiano.
Rodotà descortina o evoluir da lei sobre a mulher e o homem
contemporâneos.
¿Luego de los esplendores de la edad moderna, el derecho
está sufriendo un eclipse dramático? ¿O será que estamos
frente a uno de esos momento de radical discontinuidad,
ante una de aquellas crisis revolucionarias después de las
cuales el derecho renace con nuevas formas y legitimación
renovada?2 (RODOTÀ, 2005).
“Após os esplendores da idade moderna, o direito está sofrendo de um
eclipse dramático? Ou será que estamos enfrentando um desses
2
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As respostas existenciais para a pós-modernidade residem
em uma revolução permanente de costumes. Revolução nas
famílias e nos indivíduos em geral; nos homens e nas mulheres,
indistintamente. Enquanto Sigmund Freud vislumbrava as pulsões
da Viena de fins dos 1800, é curioso imaginar quais os pareceres
que teria hoje, acaso ainda vivesse.
Desde o cair do século XIX até o alvorecer do século XXI,
percebeu-se uma transição contínua dos papeis familiares e, sobretudo, femininos. Este quadro axiológico implica na necessidade de
se compreender a renovada alma humana, em toda sua diversidade. “Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher”, diria Simone de
Beauvoir no célebre O segundo sexo, obra de 1949.
A partir [das] diversas representações da feminilidade foram
deduzidas as posições de poder, submissão, complementariedade ou exclusão das mulheres no seio da sociedade. E,
quaisquer que tenham sido as variações ligadas à primazia
atribuída ao sexo ou ao gênero, percebemos sempre o traço
das modificações sofridas pela família ao longo dos séculos
(ROUDINESCO, 2003, p. 118).

Não é objeto do presente estudo evadirmo-nos pelos
meandros políticos e jurídicos da vida feminina no Brasil, desde a
chegada das caravelas portuguesas em 1500. Basta remetermos à
premissa bastante conhecida de que, tanto na colônia quanto no
posterior Estado soberano, a mulher brasileira conviveu com o
inclemente patriarcado. Restava a ela a posição de coadjuvante.
Inaudível e acuada, entre a potestas do pai e a do marido. Restavalhe “ser casta e fiar lã”.
O Código Beviláqua de 1916, suposto atualizador do ordenamento, não provocou mudanças significativas. Transformações
de peso ocorreriam em 1962, com o advento da Lei nº 4.121/62 (o
momentos de total descontinuidade, um daquelas crises revolucionárias,
depois das quais o direito renasce com novas formas e legitimação
renovada?” (Tradução nossa).
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“Estatuto da Mulher Casada”). Caio Mário da Silva Pereira, mestre
civilista, manifestou-se sobre o diploma.
Começou por abolir aquele romanismo que se incrustara em
nosso direito como uma excrescência inqualificável e
injustificável. O Código de 1916, parecendo volver-se para
um passado já superado e retrogrando para dois mil anos,
ainda proclamava a incapacidade relativa da mulher casada,
que o diploma de 62 aboliu (PEREIRA, 2006, p. 23).

Com efeito, as diretrizes do Código de 1916 provocam
espanto. José Augusto Delgado as descreve da maneira a seguir.
A influência do individualismo patriarcal se fez presente em
várias passagens do Código Civil, como, p. ex.: a) no antigo
art. 6°, II, que considerava a mulher na classe dos relativamente incapazes; b) no dispositivo que outorgava ao pai
o poder sobre o filho ilegítimo reconhecido, enquanto menor
(art. 360); c) na competência dada ao pai para nomear tutor;
d) no exercício exclusivo da chefia da sociedade conjugal
pelo marido; e) na necessidade de a mulher conseguir
autorização do marido para que pudesse exercer, fora do
lar conjugal, qualquer profissão (art. 233); f) na proibição
de a mulher casada aceitar tutela, curatela ou qualquer outro
múnus público, herança, legado e mandato sem autorização
do cônjuge varão (art. 242); g) na prevalência da vontade
paterna no caso de discordância entre o pai e a mãe quanto
ao consentimento para o filho menor casar (art. 186); h) no
exercício exclusivo do pátrio poder pelo marido, enquanto
perdurasse a sociedade conjugal (art. 380) (DELGADO,
1980. Grifou-se).

Como se vê, a capitis diminutio imposta às mulheres
prevaleceu no Brasil até o distante ano de 1962, em plena era
janguista. Normas de rigor extremo vigeram por décadas. E isto
muito embora, na vida social, já se descortinasse uma outra
realidade. Lembremo-nos das modernistas Anita Malfatti e
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Patrícia Galvão, célebres artistas. Ou de membros do próprio
Legislativo, como Carlota Pereira de Queirós, a primeira deputada
federal, eleita em 1934. Contradição em termos: apesar de
trabalhar no âmago do sistema político, era considerada, a priori,
uma criatura humana relativamente capaz.
O total descompasso era óbvio. A realidade jurídica permanecia distante da necessidade fática. Cabia ao direito implementar
uma outra realidade, que assimilasse o ente feminino. Em termos
quantitativos e qualitativos, o contingente demográfico das mulheres tornava-se cada vez mais relevante, absorvendo grande parte
da força de trabalho. Sobretudo a partir dos anos 70. Nesta oportunidade, verificou-se a expansão do industrialismo e do consequente urbanismo, com o incremento do percentual de mulheres
economicamente ativas3.
A emancipação feminina já havia sido rechaçada pela Carta
de ferro de 1967 – como, de resto, aconteceu a todos os pleitos
democráticos. Um momento relevante, porém, deu-se naquela
década de 70, com a edição da Lei nº 6.515/77, a “Lei do Divórcio”.
Embora tardiamente, o Estado ofertou às mulheres brasileiras a
possibilidade de se afastarem da potestas do marido. Poderiam
então encarar a plenitude do mundo pós-moderno, construído sob
nova formatação ideológica. Mulheres poderiam ser mães ou até
mesmo escolherem não serem mães. Mulheres laboravam dentro e
fora de casa. Mulheres dedicam-se a atividades intelectuais, obreiras, necessitando da fruição de todas as liberdades fundamentais,
asseguradas à espécie humana.

“No Brasil, o urbanismo gerou novos empregos e contribuiu mais para a
inserção da mulher no processo produtivo do setor terciário do que na
indústria. A maioria das mulheres no meio urbano, no Brasil, concentrase, principalmente, no setor terciário (comércio, serviços, assistência
médica e educacional) e na indústria têxtil, do vestuário e da
transformação” (BARROS, 1995, p. 220).
3
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No balanço geral, a Lei do Divórcio ainda representava
pouco. E o início dos debates na Assembleia Nacional Constituinte, na década seguinte, apontaria um inaudito caminho.
3. A ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE E A
CARTA DAS MULHERES
Em 1932, as líderes do movimento sufragista pleiteavam a
Getúlio Vargas o direito das mulheres ao voto. Carmem Portinho e
Bertha Lutz reuniam-se, pois, com o chefe da revolução de 1930. O
pater familias do Estado brasileiro. No Decreto nº 21.076/32,
assegurou-se o sufrágio verdadeiramente universal, independente
do sexo, atentando-se apenas para as excludentes dos menores de
vinte e um anos e dos analfabetos.
Por intermédio da Emenda Constitucional nº 26, de 27 de
novembro de 1985, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
urgiam à instalação de uma Assembléia Constituinte. Previa-se um
novo pacto à nação, transformando os ditames da Carta totalitária
de 1967.
Nesta nova era, aos 27 de março de 1987, a mesma Carmem
Portinho comparecia no rol das efemérides que entregaram a Carta
das Mulheres a Ulysses Guimarães – o então presidente da ANC.
Sabe-se que, na ANC, havia vinte e seis deputadas e nenhuma
senadora, dentre os quinhentos e noventa parlamentares.
Após um ano de elaboração, capitaneada pelo Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, chegava-se ao texto final da
Carta das Mulheres. Comissões temáticas foram reunidas: abordaram áreas como infância, planejamento familiar, aposentadoria,
educação, trabalho doméstico. A extensão da licença-maternidade
pelo prazo de cento e vinte dias é um dos resultados diretos desse
processo de afirmação de direitos. Demais disto, as próprias
deputadas, no curso da ANC, apresentaram propostas incorporadas à Lei Maior.
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A Carta das Mulheres veiculou, portanto, um conjunto de
reivindicações com o fim de estabelecerem a igualdade substancial
entre os cidadãos, homens e mulheres, de um Estado democrático.
Por sua vez, a ANC entregou ao povo brasileiro um texto
condizente com os novos rumos do país.
Tragamos exemplos de normatividade explícita no Diploma,
incluindo o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. In
verbis, grifou-se.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
….......................................................................................................
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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:
….......................................................................................................
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição;
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
….......................................................................................................
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias;
….......................................................................................................
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XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei;
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado.
….......................................................................................................
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar
a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:
….......................................................................................................
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
….......................................................................................................
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez
até cinco meses após o parto.

A propósito do artigo 5º, inciso I, é de se notar que ele
assume inegável centralidade na quaestio iuris da igualdade
jurídica entre homens e mulheres. Para a correta exegese do
dispositivo, um aspecto em particular possui relevância. Reza a
norma que a igualdade em direitos e obrigações dá-se “nos termos
desta Constituição”. Sabe-se, na boa técnica interpretativa, que
apenas a Constituição poderá fazer restrições aos seus próprios
termos. Atos infralegais repetem-na e regulamentam-na.
Em assim sendo, consoante o magistério de José Afonso da
Silva, “só valem as discriminações feitas pela própria Constituição
e sempre em favor da mulher, como, por exemplo, a aposentadoria da mulher com menor tempo de contribuição e de idade
(arts. 40, § 1º, III, a e b, e 201, § 7º, I e II)”4. Quanto ao discrímen do
constituinte originário, esclarece o doutrinador.
Justifica-se essa norma discriminatória? Achamos que sim,
na medida em que à mulher incubem as tarefas básicas da
casa, pouco ajudada aí pelo marido. Ela tem assim uma
4

SILVA, 2003, p. 216-217. Grifou-se.
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sobrecarga de serviços que é justo seja compensada pela
aposentadoria com menor tempo de serviço e de idade
(SILVA, 2003, p. 217).

Não é despiciendo lembrarmos que as desigualdades de
tratamento entre homens e mulheres conduzem à miríade de
fattispecie. As situações fáticas são várias e metamorfoseiam-se de
tal modo que um método discriminatório é substituído por outro.
Citemos, por exemplo, o fenômeno do glass ceiling (“teto de
vidro”), analisado nos centros acadêmicos norte-americanos,
desde a década dos 1980. Trata-se da imposição de barreiras – por
vezes sutis –, que retardam ou impedem a ascensão de mulheres a
extratos elevados de uma hierarquia organizacional.
Em outros termos, quando as mulheres conseguem eliminar
ou, ao menos, mitigar as diferenças do mercado de trabalho
em um setor, como é o caso da diminuição da diferença de
remuneração percebida entre homens e mulheres, a discriminação parece surgir, ou se faz mais acentuada, em outo
setor, v. g., no maior número de mulheres desempregadas
ou em trabalho precário (CALIL, 2007, p. 94).

Ressalte-se que, após a promulgação da Carta, atos normativos seguiram o mesmo caminho de viabilizar a fruição das garantias constitucionais já asseguradas5. A Lei nº 8.213/91, na redação original e posteriores, regulamentou a concessão do saláriomaternidade e de demais espécies previdenciárias. Em 1995, a Lei
nº 9.029 proibiria a exigência de atestados de gravidez, esterilização e de demais práticas laborais discriminatórias. Acerca do
assédio sexual, positivou-se a Lei nº 10.224/2001. A Lei nº
11.340/2006 (“Lei Maria da Penha”) coibiu a violência doméstica
Neste ínterim, convém lembrar as limitações ao constituinte derivado,
enfeixadas nas cláusulas pétreas do artigo 60, § 4º. In casu, note-se o inciso
IV, verbis: “Art. 60, § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir: [...] IV - os direitos e garantias individuais”.
5
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contra a mulher. Sobreleva-se, ainda, a novel Emenda Constitucional nº 72/2013, que estendeu aos trabalhadores domésticos –
majoritariamente mulheres – grande parte dos comandos previstos
no artigo 7º da Carta.
Em todas as alterações, ressoa o norte do constitucionalismo: o respeito pelas regras de ouro, estatuídas no diploma
que foi ungido pela vontade cívica, crismado pelo espírito da cidadania (art. 1º, § único). Tornar efetivas as regras do poder constituinte originário é tarefa hercúlea. E, a propósito, bem ilustrou o
mestre Norberto Bobbio.
O problema real que temos de enfrentar […] é o das
medidas imaginadas e imagináveis para a efetiva proteção
desses direitos. É inútil dizer que nos encontramos aqui
numa estrada desconhecida; e, além do mais, numa estrada
pela qual trafegam, na maioria dos casos, dois tipos de
caminhantes, os que enxergam com clareza mas têm os pés
presos, e os que poderiam ter os pés livres mas têm os olhos
vendados (BOBBIO, 2004, p. 37).

4. O DIÁLOGO COM O ORDENAMENTO
INTERNACIONAL
Com vistas à efetivação das regras do ordenamento pátrio, o
trabalho da mulher dialoga com normas outras, advindas do
ordenamento externo. De tal sorte, o intercâmbio de experiências
torna a questão mais palpável, trazendo novas hostes de proteção
às garantias juslaborais. O debate ganha contornos dificultados
pelo advento da globalização. Globalização exige, como assevera
Arnaldo Süssekind, o aumento de produtividade e a minoração
dos custos. “A consequência tem sido a incessante supressão de
empregos, além da redução, em diversos países, de direitos sociais
e salários reais”6.
6

SÜSSEKIND, 2000, p. 395.
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A humanidade é múltipla, repleta de devires e comportamentos. Os direitos fundamentais – dentre eles, os direitos
sociais, tal como o direito ao trabalho – são universais7. Dentro ou
fora de fronteiras geofísicas, o homem e a mulher passam por
experiências que marcam suas trajetórias sobre a face da Terra.
[…] a essência do ser humano é uma só, não obstante a
multiplicidade de diferenças, individuais e sociais, biológicas e culturais, que existem na humanidade. É exatamente
por isso […] que todos os seres humanos merecem igual
respeito e proteção, a todo tempo e em todas as partes do
mundo em que se encontrem (COMPARATO, 2003, p. 67).

Neste sentido, o artigo 4º da Constituição de 1988 previu
expressamente a “cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade” (inciso IX). Trata-se de princípio ao qual se subsume
a República nas relações internacionais. Ex vi da EC nº 45 de 2004,
é de se notar que tratados e convenções sobre direitos humanos
recebem o status de emendas constitucionais, obedecido o quórum
necessário (art. 5º, §3º)8. Perceba-se, pois, que o constituinte
Aos 10 de dezembro de 1948, três anos após o término da Segunda
Grande Guerra, a Assembléia Geral das Nações Unidas promulgava a
paradigmática Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estabelece,
no artigo XXIII, diretrizes fulcrais acerca da universalidade do direito ao
trabalho “1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego. 2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a
igual remuneração por igual trabalho. 3. Toda pessoa que trabalhe tem
direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim
como à sua família, uma existência compatível com a dignidade
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de
proteção social”. Grifou-se.
8 Até o final de outubro de 2013, contabilizava-se apenas uma convenção
recepcionada pelo referido rito: o Decreto nº 6.949/2009. Este versa sobre
os direitos de pessoas com deficiência, conforme convenção e protocolo
facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.
7
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derivado, por meio da EC nº 45/04, sinalizou diretamente para a
altíssima carga ontológica de tais normas. Lidam com questões
essenciais a toda a espécie humana.
O trabalho da mulher vem sendo tutelado, desde 1919, pela
Organização Internacional do Trabalho. Sabe-se que a OIT auxilia
na implementação de um patamar civilizatório, respeitado em
escala global – exatamente por conta daquela universalidade dos
direitos humanos, à qual nos referimos.
No que se refere ao Direito Internacional, pode-se verificar a
existência de duas fases históricas: a primeira até 1950 e a
outra a partir da segunda metade do século XX. Na
primeira, a OIT desenvolveu uma política de proteção do
trabalho da mulher […]. A partir de 1950, a OIT volta-se à
promoção da igualdade entre o homem e a mulher […]
(FILHO; MORAES, 2003, p. 562. Grifamos).

Daquela primeira fase, a augusta Convenção nº 3, de 1919,
merece o devido apuro. Estatuiu a proteção à maternidade, tratando do emprego das mulheres antes e depois do parto. Internalizada em 1934, a ela seguiram-se a Convenção nº 103 e a Recomendação nº 95, ambas de 1952, ratificadas pelo Decreto nº
58.820/66. Os artigos 391 a 400 da CLT sofreram decisiva influência dos dispositivos, desaguando nas normas da Constituição
Federal de 1988, artigos 5º e 226.
Do trabalho noturno da mulher, citem-se as Convenções nº
4 (1919) e nº 41 (1934), ratificadas em 1936 e posteriormente denunciadas pela ratificação vindoura da Convenção nº 89 (Decreto nº
41.721/57). O transporte de cargas e a consequente razoabilidade
para vencer as diferenças físicas entre a mãos-de-obra masculinas
e femininas foram os temas da Convenção nº 127 e da Recomendação nº 128 (1967), ratificadas pelo Decreto nº 67.339/70.
Na metade do século passado, a OIT destacou a igualdade
de oportunidade e de tratamento. Impõe-se o estudo da Convenção nº 100/1951, ratificada pelo Decreto nº 41.721/57, a respeito da
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igualdade de salário. Além dela, a Convenção nº 111 e Recomendação nº 111, de 1958, sobre as formas de discriminação no
emprego e na ocupação – diplomas ratificados pelo Decreto nº
62.150/68.
Nesta toada, a ONU promulgava em 1979 a Convenção sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher,
internalizada pelo Decreto nº 4.377/2002. Note-se que a convenção
derivou-se da Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada
na Cidade do México, no ano de 1975 – declarado como o “Ano
Internacional das Mulheres”, pela Assembleia Geral. Em igual
modo, declararam-se os anos de 1976 a 1985 como a “Década da
Mulher”, na qual se verificou o aprofundamento dos debates em
torno da questão feminina. Demais disto, percebeu-se o aumento
das adesões àquele instrumento, pelos Estados-membros da ONU.
No rol de peças ainda não ratificadas, destaque-se a Convenção nº 156 e a respectiva Recomendação nº 165, ambas de 1981.
Dispõem sobre trabalhadores com responsabilidades familiares.
Arnaldo Süssekind já alertava sobre o fato de serem interpretadas
conjuminadamente, à luz da Convenção nº 175: “A Convenção n.
175, de 1994, sobre trabalho a tempo parcial, complementa, a nosso
ver, a 156, em foco”9. Na medida em que pertinem às obrigações
familiares, há de se ter em conta a temática da maternança, que é
tão cara às mulheres. Os pleitos femininos acabam girando em
torno de assuntos familiares – conforme já reiteramos acima, no
capítulo 2 –, tendo-se em vista o ideário pós-moderno. Mulheres
saem às ruas em busca de emprego e, ao mesmo tempo, mantêm o
vínculo com o lar.
As reivindicações referentes às mulheres incluídas nas
pautas de negociações prendem-se a questões de família,
casamento, gestação, aleitamento, maternidade e cuidado
com os filhos.

9

SÜSSEKIND, 2000, p. 395.
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Outros aspectos, ainda restritos, a serem sublinhados em
termos das negociações nesse campo, prendem-se a dois
termos tipicamente feministas: a discriminação das mulheres
na ordenação e na manutenção do emprego (TORRES, 2007,
p.112).

Considerada a relevância da CLT ao esmiuçar condutas
juslaborais no cotidiano, vejamos como o diploma há de ser
interpretado para manter-se em consonância com o ordenamento
pátrio e internacional.
5. URGÊNCIAS NA CLT
Não é despicienda a assertiva de que a Constituição Cidadã
de 1988 alterou os rumos da legislação infralegal. Nesta, inclui-se a
Consolidação das Leis Trabalhistas, promulgada em meados do
Estado Novo, no zênite da era Vargas (1943).
Por sua vez, sabemos que a própria Carta de 1988 dependerá, por óbvio, da adaptação de suas normas às demandas que
surgirem. Trata-se de uma urgência hermenêutica. Trata-se de um
ciclo inesgotável, através do qual o Direito se amorfoseia ao
substrato de toda experiência jurídica: o substrato humano.
A adaptação da Constituição às demandas dos novos
tempos e das novas gerações dar-se-á por via da interpretação, da mutação e da reforma constitucionais. Esse
esforço de atualização tende a funcionar como uma renovação permanente do pré-compromisso original, uma
manifestação de reiterada aceitação da ordem constitucional
e dos limites por ela impostos (BARROSO, 2013, p. 163).

No que tange ao trabalho feminino, conforme estatuído
pela Carta Cidadã e pelo ordenamento alienígena, a CLT impôs
um capítulo próprio, compreendido entre os artigos 372 a 401.
Ressalte-se, desde logo, o artigo 373-A, incluído pela Lei nº
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9.799/99. O dispositivo traz uma listagem de condutas que deixam
claras, de modo inconteste, as obrigações de não-fazer dos empregadores. Engloba direitos fundamentais das mulheres, atinentes ao
próprio acesso ao mercado de trabalho.
Ainda no âmago dos direitos fundamentais, o artigo 389
preservou o teor do Decreto-Lei nº 229/67. Elencam-se, aqui,
normas para a higiene e a privacidade no local de trabalho,
referindo-se a vestiários, equipamentos de proteção individual e
espaços para amamentação. É necessária atenção aos parágrafos 1º
e 2º, a respeito dos cuidados com o filho. No que tange aos rebentos de até seis meses de idade, há dois descansos de meia hora
cada um, para a lactante. O comando advém do artigo 396, anterior à própria Constituição de 1988. Arnaldo Süssekind recorda,
por sinal, que a “obrigação é reafirmada no art. 9º do Estatuto da
Criança e do Adolescente, editado em 1990. Tais descansos se
incluem da duração da jornada de trabalho e asseguram direito à
remuneração”10.
Por seu turno, a licença-maternidade viu-se estendida à
adotante ou àquela que obtiver guarda judicial da criança. O artigo
392-A experimentou processo de atualização, nos termos da novel
Lei nº 12.873/2013.
Através da Lei nº 7.855/89, revogaram-se os artigos 379 e
380, posto que envolviam discrímen irrazoável ao trabalho
noturno feminino: a anterior Lei nº 7.189/84 permitia-o às maiores
de 18 anos, salvo exceções. Ex vi da Lei nº 7.855/89, manteve-se,
porém, a norma do artigo 381, que se refere à remuneração e ao
adicional correlato. A proteção holística da obreira e do obreiro –
premissas do Direito do Trabalho – pressupõe o entendimento de
que o indivíduo experimenta situações que desregulam sua
integridade fisiológica. O trabalho noturno, bem como o perigoso,
o insalubre e o penoso, inserem-se nesse âmbito de proteção.

10

SÜSSEKIND, 2003, p. 990.
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As trabalhadoras aprendem sentindo na própria pele os
efeitos nocivos de arriscarem uma inovação, um artifício ou
experimento, sem a necessária conscientização dos riscos
que irão afrontar, mas sob o stress de mais e melhor
produzirem (SOUZA, 2009, p. 274).

Em relação ao artigo 376, Alice Monteiro de Barros já
defendia a revogação, por entender que a norma criava arrepio
inconstitucional. Somente em casos excepcionais poderia o
trabalho diurno feminino elevar-se até doze horas, mediante o
adicional de 25% sobre a hora normal. Para a autora, a jornada
máxima de trabalho para mulheres “obedecia ao temor de que elas
conquistassem postos ocupados por homens”11. Consubstanciavase, pois, uma hipótese do fenômeno de glass ceiling, a que nos
referimos anteriormente. Restringia-se, assim, “o campo de
trabalho da mulher e a mobilidade de mão-de-obra, acarretando
menor possibilidade de ganho àquela”12. O artigo 376 restou
revogado, por ordem expressa da Lei nº 10.244/2001.
Os períodos de descanso vigoram conforme artigos 382 a
386, tendo redação semelhante às dos artigos 7º, inciso XV, 66, 67 e
71. A propósito, Monteiro de Barros postula a revogação de outra
norma, ainda vigente: a do artigo 384, acerca do descanso especial
feminino, quando de prorrogação da jornada. No magistério de
Barros, há conflito com a regra da isonomia, insculpida na Carta,
art. 5º, I c/c art. 7º, XXX13. Em Incidente de Inconstitucionalidade,
o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, manifestou-se, entretanto, pela recepção do artigo 384, nos termos da Constituição
Federal de 1988.
O maior desgaste natural da mulher trabalhadora não foi
desconsiderado pelo Constituinte de 1988, que garantiu
diferentes condições para a obtenção da aposentadoria, com
11
12
13

BARROS, 1995, p. 478.
Idem, ibidem.
BARROS, 1995, p. 479.
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menos idade e tempo de contribuição previdenciária para as
mulheres (CF, art. 201, § 7º, I e II). A própria diferenciação
temporal da licença-maternidade e paternidade (CF, art. 7º,
XVIII e XIX; ADCT, art. 10, § 1º) deixa claro que o desgaste
físico efetivo é da maternidade. A praxe generalizada,
ademais, é a de se postergar o gozo da licença-maternidade
para depois do parto, o que leva a mulher, nos meses finais
da gestação, a um desgaste físico cada vez maior, o que
justifica o tratamento diferenciado em termos de jornada de
trabalho e período de descanso (TST, Pleno, IIN-RR1.540/2005-046-12-00.5, j. 17/11/08, DEJT 13/02/2009).

A questão pende, atualmente, de análise no Pretório Excelso. Foi reconhecida sua repercussão geral, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 658.312/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli
(j. 09/03/2012).
Importa observar, ainda, a limitação física no labor
feminino. Consoante o artigo 390, o legislador vedou “o emprego
de força muscular superior a vinte (20) quilos, para o trabalho
contínuo, ou vinte e cinco (25) quilos, para o trabalho ocasional”.
Aos homens, estipulou-se a carga máxima de sessenta quilos (art.
198). Trata-se de discrímen razoável, realizado com base em
constatação fática: nas diferenças de compleições físicas de homens
e de mulheres.
O artigo 390 há de ser lido – como de resto todos dispositivos celetistas – com os olhos voltados para o artigo 377, verbis:
“A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é
considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese
alguma, a redução de salário”. Afinal, o exegeta sabe que não se
aplica o princípio da isonomia de modo negativo, para rechaçar
direito legítimo. Pelo contrário: a regra da isonomia precisa
necessariamente ceder ao emprego da razoabilidade.
Como assevera Celso Antônio Bandeira de Mello, o sistema
normativo não busca desequiparações fortuitas ou injustificadas.
Na realidade, a ordem constitucional “assegura que os preceitos
genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem
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especificações arbitrárias, assim proveitosas que detrimentosas
para os atingidos”14. A arbitrariedade não se coaduna com a
razoabilidade. Há de viger o respeito à cidadania no Estado
republicano, Democrático e de Direito (CF, art. 1º, caput).
Cidadãos, sejam eles mulheres ou homens, constituem a camada
finalística de todo o ordenamento: a pessoa humana, em suas
peculiaridades, que recebe o amparo do constituinte.
De tal sorte, nesse plexo hermenêutico, consegue-se preservar o desiderato de todo o debate ora em tela: a igualdade
substancial. Lembremos que o artigo 461 da Consolidação também impõe, já na redação da Lei nº 1.723/1952, a igualdade de
salário ao trabalho de igual valor, independente de sexo. No
entanto, muito embora se trate de comando legítimo, fruto do
devido processo legal, a igualdade entre homens e mulheres
experimentou os dissabores de um tormentoso processo histórico.
Por inúmeros anos ressoou a metáfora de Ferdinand Lassale, para
quem a Lei, quando não implementada, tornava-se mera folha de
papel. Sem consequências, sem concretude.
Competirá aos poderes públicos, de mãos dadas com a
sociedade, a concretização das normas tuitivas, a implementação
da tuitividade juslaboral no cotidiano. Igualdade que se faz de
frágil e se dissipa ao menor golpe, não é igualdade. Igualdade é,
antes, o resultado de um processo reiterado de ordenação de
condutas. Leva à derradeira compatibilização dos esforços entre
homens e mulheres.
O Judiciário trabalhista, nestes setenta anos da Lei Consolidada e vinte e cinco da Carta Máxima de 1988, vem assumindo o
protagonismo que lhe é de essência. Boaventura de Sousa Santos,
em lapidar elegância, arrazoou a realidade de nossos dias: a
constatação de que “nunca o sistema judicial assumiu tão forte
protagonismo”15. E tal axioma repousa na ideia mesma “de que as
sociedades assentam no primado do direito, de que não funcionam
14
15

MELLO, 2003, p. 18. Grifo do autor.
SANTOS, 2007, p. 15.
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eficazmente sem um sistema judicial eficiente, eficaz, justo e
independente”16.
6. CONCLUSÕES
Quando Ulysses Guimarães ergueu nos ares o volume com a
Constituição Federal de 1988, uma antiga ordem era enterrada.
Não exatamente aquela ordem que fustigou os revolucionários
franceses de 1789. Enterrava-se, no texto promulgado, uma ordem
ditatorial que, embora vigente em pleno século XX, propugnava a
restrição de garantias públicas e individuais. O regime de 19641985 era, então, substituído pelos novos sopros democráticos.
No plano da igualdade jurídica entre homens e mulheres, os
constituintes criaram um robusto quadro normativo. Um quadro
normativo estruturado em discrímens justificáveis. Desta forma, a
regra da isonomia espalhou-se pelo ordenamento e ouviu os
apelos de um contingente sociologicamente expressivo: as
mulheres.
Tanto como eleitoras ou como representantes eleitas, as umlheres obtiveram, através da Carta de 1988, um momento categórico no processo da emancipação feminina. A dicção de diversos
artigos é claríssima. A igualdade passava a ser rigorosa, com diretrizes explícitas.
O constituinte finalmente entendera que as mulheres assumiram, desde há muito, compromissos sociais os mais díspares. A
pós-modernidade trouxe ao ente humano – mulheres e homens –,
a diversificação de suas condutas. No que tange às mulheres, não
mais se resumiam ao aspecto fisiológico de serem mães, “castas, a
fiarem lã”. A emancipação jungiu os direitos políticos à ampla
gama de suas potencialidades. Laborais, intelectuais, humanas.
Obviamente, a revolução de costumes não ocorre de modo
planificado. Controvérsias existem, bem como a resistência ao
16

Idem, ibidem.
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ideário da igualdade jurídica. A discriminação pode ser insidiosa,
repleta de descaminhos, por vezes sutis.
O fenômeno do “teto de vidro” – ou seja, da impossibilidade
de ascensão profissional de mulheres – ainda persiste. O próprio
ordenamento o vislumbrava, de esguelha, no artigo 376 da Lei
Consolidada, hoje revogado. Exemplo de contradictio in terminis,
que requer o cuidado de todo aquele que investiga o sistema
normativo.
Neste tocante, a ponderação de interesses é atitude fundamental. Implica em entender a profundidade de um discrímen e
até que ponto ele se estende. Do contrário, a desequiparação
transforma-se em arbítrio, ao arrepio da leis e da Carta. A correta
interpretação das normas pátrias e alienígenas demanda rigor.
Como visto, nossa Carta Cidadã de 1988 experimenta uma
travessia de vinte e cinco anos. A ela voltamos as esperanças e
também o pragmatismo, necessários para a construção de um
Estado coerente, adepto da justiça social. Mister arregimentaremse os melhores esforços, da sociedade e dos poderes públicos –
como o Judiciário – para que brilhe o sol, aquele grande sol, que
certa feita encantou Machado de Assis. Que o grande sol brilhe e
permaneça radiante, trazendo a igualdade não apenas formal, mas
também substancial, nos destinos eternos da República.
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1 Apresentação
Este trabalho tem como propósito discutir o instituto da
greve no serviço público brasileiro à luz do ordenamento jurídico,
priorizando a complexa condição que gravita, há mais de duas
décadas, entre direito constitucional afirmado e ausência de regulamentação específica. Abordamos a greve enquanto fenômeno
histórico, social, político e jurídico, condicionado pelas relações
desiguais que movem o capitalismo e que colocam em permanente
disputa os interesses antagônicos dos trabalhadores e do patronato, evidenciando a luta de classes. Para tanto, procuramos
sistematizar a construção histórica dessa estratégia coletiva e seu
processo de inserção nos ordenamentos jurídicos ocidentais, com
destaque para o contexto brasileiro, recorrendo às abordagens
doutrinárias e à análise documental.
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Buscamos também enfatizar a importância do instituto
paredista para a classe trabalhadora, pela possibilidade que este
representa de se elevar o valor do trabalho e melhorar as condições ambientais dos espaços onde se desenvolvem as atividades
produtivas e de serviços. E, para a sociedade em geral, devido à
ampliação do poder de consumo dos trabalhadores, que acaba por
beneficiar vários setores econômicos por melhorar produtos e
serviços ofertados. Ao passo em que, por viabilizar mais rapidamente a negociação coletiva, a greve pode evitar situações mais
extremadas de disputa que, eventualmente, impeça a livre circulação de pessoas ou a ausência de serviços, inclusive os
considerados essenciais.
Situamos, ainda, o debate contemporâneo em torno dos
valores e referenciais que atribuem à greve conotação de abuso, de
ilegalidade ou de manifesto contrário aos interesses da sociedade
em consonância com pretéritas prescrições políticas e de ordenamentos legais, debate esse que se encontra bastante fortalecido.
Entendemos que tais referenciais podem desencadear ou adensar
sentimento de insensibilidade social perante realidades de exploração e de desigualdades acentuadas, concorrendo para rebaixar
um padrão social de proteção conquistado arduamente, mediante
lutas históricas, tanto internacionais quanto nacionais.
Com base nessa perspectiva, estruturamos este trabalho em
três seções, sendo a primeira dedicada a abordar os aspectos conceituais da greve, sua formulação histórica, social e jurídica, apontando questões e recorrendo a análises que focam esse processo de
construção do direito, visto como uma trajetória de concessão,
transgressão, indiferença e proibição legal.
Na seção seguinte, examinamos a greve perante o direito
brasileiro, dimensionando a sua emersão no contexto nacional de
transição do período imperial para a condição republicana.
Prosseguimos com o tratamento político e legal que a greve
recebeu durante as conjunturas de expansão urbana e industrial,
matizadas por períodos ditatoriais que produziram medidas
autoritárias cerceadoras de sua eclosão, concluindo com a inserção
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desta na Constituição Federal de 1988, sendo considerado um
direito social fundamental do trabalhador, e a Lei nº. 7.783/1989
que a regulamentou no serviço comum e essencial, mas restringindo seu campo de ação e de alcance, além de não abordar a
greve no serviço público.
A última seção deste trabalho fora dedicada a analisar o
objeto de estudo delimitado, qual seja, o exercício da greve no
serviço público. Buscamos problematizar como esse direito constitucional vem sendo conduzido no vácuo de uma regulamentação
específica e as questões que suscita, tais como: o anterior dissenso
doutrinário e jurisprudencial em torno da classificação em norma
constitucional de eficácia contida ou limitada; a questão do julgamento dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712 e a aplicabilidade temporária e analógica da lei de greve ao serviço público,
para, por fim, elencarmos algumas das expectativas em torno da
previsão legal para a greve no setor público e possíveis desafios.

2 A GREVE E SEUS ASPECTOS CONCEITUAIS
A fim de estabelecermos uma correlação entre a suspensão
coletiva de trabalho, o ordenamento jurídico e a perspectiva doutrinária, buscamos contextualizar brevemente trajetórias históricas,
de modo a recuperar referências essenciais, para melhor compreender impedimentos, avanços, retrocessos e dilemas experimentados pelas legislações construídas em torno desse ato. Estas
referências conceituais e legais são produzidas e influenciadas pela
conjuntura política, econômica e social de cada formação social
(LIMA, 2012b).
2.1 A noção de greve perante o direito
No campo jurídico doutrinário, os processos de reconhecimento e de legalização da greve são considerado como percurso
que se revela em três fases, compreendidas como o de negação, de

Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 85

tolerância e de aceitação. Essa difusão de práticas, contudo, não é
vista nessa corrente doutrinária como uma progressão temporal
absoluta, pois muitas nações experimentaram ordens diversas, em
que regressões se fizeram presentes, visto que determinadas forças
sociais dominantes conseguiram imprimir maior repressão à construção jurídica desse movimento (LIRA, 2009; FREDIANI, 2001;
CASTILLO, 1994). Estes períodos foram denominados de grevedelito, greve-liberdade e greve-direito.
Observa-se que a noção de greve-delito emprega conotação
criminal ao movimento, sendo vista de forma hostil por parte da
sociedade e severamente reprimida pelo Estado, que é chamado a
penalizar seus participantes. A fase da greve-liberdade é entendida como de transição da não criminalização para a aceitação,
quando inexiste uma regulamentação específica, mas que incorpora a concepção de esta ser contrária aos interesses da sociedade,
gerando constrangimentos coercitivos, como a extinção do contrato de trabalho. Esta fase de autoafirmação política e social é reportada pela doutrina como experimentada durante a Revolução Industrial2. Por fim, (insurge) emerge a greve-direito, com status social, e
por vezes constitucional, afirmados, imprimindo relevância e
poder político ao movimento de reivindicação dos trabalhadores,
modelo que informa o Estado de Direito (LIRA, 2009; PORTO,
2008a; CASTILLO, 1994), caso da realidade brasileira.
Noêmia Aparecida Garcia Porto (2008a) vislumbra ainda
uma quarta etapa, com quem concordamos, a qual denomina de
greve-tolerância, em que a legislação, apesar de reconhecer a greve
como direito, restringiu-a de modo a impossibilitar o seu exercício
pelos trabalhadores, como observada no contexto nacional durante
Essa fase foi bem retratada pelo filme “O Germinal”, baseado na obra
do escritor Émile Zola, que aborda a exploração dos trabalhadores
durante esse período, mostrando como estes eram mal remunerados, com
jornadas diárias desumanas e cumpridas em ambientes insalubres,
situações que fomentaram manifestos sociais e políticos e de cunho
reivindicatório, como a greve.
2
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o período militar. Esse período de limitada regulamentação da
greve implicou em uma negação legal indireta. Difere, pois, da
greve-liberdade, em que é reconhecida e admitida, mas não regulamentada, seja de modo negatório, seja de modo concessivo.
Informa, ainda, a autora que não cabe à regulamentação a
concessão ou a previsão de um direito (PORTO, 2008a). Esta
função é inerente à Constituição, restando à legislação infraconstitucional a ‘mera’ regulamentação do seu exercício, não podendo,
portanto, restringir ou delimitar os efeitos constitucionalmente
previstos. Neste aspecto, convida a autora a debater a vigente lei
grevista, que
(...) mesmo no ambiente das decisões judiciais, não se
observa a investigação sobre o grau de compatibilidade da
Lei nº 7.783/89 e o exercício do direito de greve que, em
termos constitucionais, assegura aos trabalhadores a prerrogativa de decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre
os interesses que devam por meio dele defender (PORTO,
2008a, p. 2).

Tal crítica, analisada sob a ótica legislativa, constata ainda a
incompatibilidade da lei infraconstitucional com o preceituado
pela Constituição, ao proibir as greves de solidariedade e política
(art. 3º, Lei nº 7.783/89), proibição essa que não caberia à norma
regulamentadora (PORTO, 2008a). Ora, se a própria greve constitui um ato, um manifesto político, expressando conteúdo de
denúncia, de protesto e de reivindicação, assim reconhecido pelos
constituintes em 1988, então como pode a legislação ser contrária à
norma constitucional, e mais, trivializar a ponto de restringir o
interesse do trabalhador a ser defendido pela greve?
Sob essa perspectiva, Cristiano Paixão & José Geraldo Sousa
Junior (2007, p.3) informam que vigora uma “estratégia subreptícia de desconstitucionalização de direitos, subtraindo do trabalhador, público ou privado, o dispositivo constitucional que lhe
atribui a decisão sobre a oportunidade de exercício e sobre os
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interesses que pretenda por meio da greve defender”. Entendem
que a norma regulamentadora é promulgada com vistas a regulamentar o exercício do direito constitucionalmente garantido,
podendo estender seu alcance e efeitos, mas nunca restringir ou
dificultar o seu exercício, ou, ainda, decidir sobre a oportunidade
de sua deflagração ou sobre os interesses a serem resguardados e
tutelados.
Nesse debate, destacamos também que o fim da repressão
legal à greve concorreu para a valoração e o reconhecimento da
associação sindical enquanto instância política e organizativa dos
trabalhadores (LIMA, 2012b; CASTILLO, 1994). A valorização do
aspecto coletivo da greve é destacada por Yone Frediani (2001),
por meio da constatação dos próprios operários de que o movimento solitário não possuía a mesma eficácia política e econômica
de reivindicação. Apenas o movimento coletivo era capaz de
estender (ao menos em maior proporção) melhorias nas condições
laborais, beneficiando toda a categoria. Este cenário conduz à
percepção de que “os movimentos coletivos são próprios da
emergência de uma consciência de classe” (PORTO, 2008, p. 6),
que, no entanto, foi pouco difundida na sociedade brasileira.
Do mesmo modo, enfatizamos a importância do caráter coletivo dos movimentos sociais, sobretudo trabalhistas, pelo que
(...) as compreensões individualistas de mundo sempre
deverão ser veemente rechaçadas pelos juslaboralistas, pois
que estribadas em uma concepção filosófica liberal ultrapassada, invariavelmente conspiram contra a lógica de
construção coletiva dos direitos trabalhistas (CESÁRIO,
2007, p. 27).

Em relação à mentalidade coletiva da greve, Cristiano
Paixão & José Geraldo de Sousa Junior (2007) entendem que, no
Brasil, não foi, de fato, desenvolvida uma noção de coletividade e
de solidarismo, diferentemente do vivenciado em países europeus,
como a literatura considera a experiência francesa. Justificam os

88 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

autores que essa anomalia institucional decorre da formação
histórica nacional, baseada no conservadorismo e no autoritarismo, ainda mais evidenciados durante os regimes de exceção,
quando a greve era temida pelo seu potencial político desestabilizador, sendo apontada como um ato atentatório ao interesse
público e à segurança nacional.
Para esses autores, no Brasil não foi germinada uma cultura
grevista como na Europa, mas frutificada uma sociedade individualista e inerte às questões políticas e sociais, situação que se
agrava com a crescente fragmentação dos trabalhadores, que tende
a fragilizar suas instâncias políticas organizativas, para o que
também contribui a disseminação da noção criminalizadora da
ação paredista (PORTO, 2008a; PAIXÃO & SOUSA Junior, 2007).
Sobre essa questão, contudo, não podemos deixar de considerar que o país já experimentou amplos e intensos movimentos
grevistas ao longo do século XX. Destacamos as greves de 1917 e
1919, as ocorridas nas décadas de 1970-1980, patrocinadas pelos
operários das montadoras de veículos localizadas no ABC paulista
(LIMA, 2012a), e as mais recentes verificadas no âmbito dos
serviços essenciais e na esfera pública como, por exemplo, a greve
dos professores universitários e de outros servidores públicos, dos
bancários, dos policiais militares na Bahia, entre outras, todas
registradas em 2012 e em 2013. Embora também entendamos que,
na atual conjuntura, dificuldades objetivas se impõem à organização e à luta dos trabalhadores, advindas das mudanças ocorridas na economia que implicaram em desemprego, informalidade e
precarização do trabalho e, consequentemente, em retração do
movimento político e declínio das taxas de sindicalização.
Para Noêmia Aparecida Garcia Porto (2008a), seja sob a
perspectiva doutrinária, legislativa ou jurisprudencial, o jurista
tem que focar o status constitucional do movimento, a fim de que
este não seja desvinculado do seu caráter de demandador de
direitos e garantias trabalhistas, mediante a negociação coletiva.
Em face da valorização política da greve, é importante que esta
seja vista como um direito do trabalhador, sem que lhe seja
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atribuída noção de delito ou de manifesto ato contrário aos
interesses da sociedade, o que não condiz com os princípios e as
garantias emanados do Estado Democrático de Direito.
Com base nessas reflexões, entendemos que o processo
reivindicatório internacional dos trabalhadores implicou em momentos de indiferença social, sanções, avanços, retrocessos e relevância política, situações em que o ordenamento legal primou pela
concessão ou pela repressão. Em meio a essa construção jurídica,
política e social, em âmbito nacional, a greve foi finalmente reconhecida como direito constitucional, social e individual, intrínseco ao trabalhador e a ser exercido coletivamente, com vista a
conferir melhorias (nas condições laborais e na qualidade de serviço prestado) (LIMA, 2012a; LIRA, 2009; PORTO, 2008a).

3 A GREVE PERANTE O DIREITO BRASILEIRO
A construção da noção de greve (delito, liberdade, tolerância
e direito) no Brasil supõe uma perspectiva abrangente de como as
legislações e as constituições promulgadas (ou outorgadas) no
período republicano brasileiro abordaram esse instituto, a fim de
compreendermos seu processo de autoafirmação legal, destacando
os episódios de maior repressão, supressão, indiferença e proteção
legal e política. O sentido de construção aqui adotado se baseia no
entendimento de Noêmia Porto, Cristiano Paixão e Sousa Junior,
importando em uma visão não linear, mas complexa, abarcando
indiferenças, avanços e retrocessos, propondo ir além do estudo de
conceitos sistematizados e não contextualizados.
A noção de greve, o sentimento de solidariedade coletiva e o
incremento da manifestação sindical foram inseridos no contexto
brasileiro graças à forte imigração europeia a partir de 1871. Nesse
contingente vieram trabalhadores que, por terem experimentado
formas avançadas de organização e de embate, contribuíram para
a fecundação de uma mentalidade política de resistência entre os
trabalhadores (LIMA, 2012b; LIRA, 2009).
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Durante a Primeira República (1889-1930), a greve vivenciou
a fase da liberdade, inexistindo regulamentação que a abarcasse,
sendo assim, nem concebida como um delito e nem alçada à
categoria de direito3 (LIMA, 2012a; LIRA, 2009). Este episódio de
‘liberdade grevista’, vivenciado na República Velha, é substituído
com o desdobramento da Revolução de 1930 que resultou no
Estado Novo (1937-1945). Esses momentos distintos resultaram em
duas Constituições, uma promulgada em 1934 e outra outorgada
1937. A primeira denotava feição socialdemocrata, próxima aos
preceitos da Constituição Social Democrática da República de
Weimar, enquanto que a Carta de 1937 pautava-se em concepções
fascistas, de caráter autocrático. No entanto, ambos os documentos
impuseram a ampliação da cartilha de direitos sociais ao passo em
que negavam a luta de classe e manifestações (como a greve) que
confrontassem essa pretensa harmonia social.Assim, o artigo 139
da Carta de 1937 dispôs que “a greve e o lockout são declarados
recursos anti-sociais, nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional” (Brasil,
...1937).
A partir desse momento em que a greve foi enquadrada
como delito, direito ou tolerada, vislumbramos que “forças de
segurança são mobilizadas para monitorar, controlar e eventualmente reprimir o movimento” (PAIXÃO & SOUSA Junior, 2007, p.
1), seja com uma legislação inibidora, seja com ampla concessão
constitucional, mas mitigada pela norma regulamentadora. Para
Noêmia Aparecida Garcia Porto (2008, p. 7) esse período correspondeu a “implantação do modelo sindical brasileiro de caráter
corporativo-autoritário”, resultando na promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, influenciada pela Carta Del
Lavoro italiana, pelo o que a autora afirma que “o poder normativo
da Justiça do Trabalho representa inegável forma de intervenção
Salvo durante a promulgação do Código Criminal em outubro de 1890,
e sua posterior alteração em dezembro do mesmo ano, período em que a
greve foi enquadrada como ilícito penal (PORTO, 2008a).
3
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do Estado, por meio do Poder Judiciário, nos conflitos coletivos de
trabalho” (PORTO, 2008b, p. 9), arquitetado pelo governo getulista
como forma de controle estatal dos movimentos e conflitos sociais.
Depreende-se dessa análise que, durante esse regime, a manifestação grevista vivenciou um período de tolerância.
A Constituição de 1946 é a primeira Carta a alçar a greve à
condição de direito, deixando sua regulamentação à lei infraconstitucional. Nesse período foram também promulgadas legislações
extravagantes que fizeram menção ao movimento, entre elas o
Código Penal de 1940 e a Lei nº. 35/35 que a tipificavam como um
delito, enquanto que a Lei nº. 4.330/64, o Decreto-Lei nº. 1.632/78
e a Lei nº. 6.620/78 apesar de admitirem a greve, proibiam-na nos
serviços públicos e essenciais (LIMA, 2012a).
Em relação à experiência ditatorial militar brasileira (19641985), “nunca havia sido tão explícito o vínculo estabelecido entre
a tentativa de um direito social por definição e a mobilização do
aparato repressivo estatal”, remetendo à proibição em alguns setores (público e essencial), à rígida fiscalização e à intensa penalização dos grevistas. Nessa fase foi elaborada uma legislação negatória de direitos políticos, por serem considerados pelo regime
como ‘atentatórios aos interesses da sociedade’, incluindo a greve,
submetida ao controle e à repressão pela Lei de Segurança Nacional (PAIXÃO & SOUSA Junior, 2007, p. 1).
A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969,
por exemplo, formalmente reconheciam o direito de greve,
proibindo-o aos servidores públicos e nas atividades essenciais
(LIMA, 2012a; PORTO, 2008), enquanto a norma infraconstitucional imprimia tantos requisitos e formalidades que acabava
por proibi-la indiretamente ao setor privado, ficando conhecida
como a lei antigreve (PAIXÃO & SOUSA Junior, 2007).
Esse ordenamento repressivo expressou-se, portanto, de
forma contraditória no setor privado comum, pois a greve era
legalmente reconhecida, mas concretamente fomentavam-se tensas
e conflituosas relações entre os trabalhadores desse setor e o
regime ditatorial.
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Com o fim do período ditatorial militar e a redemocratização do país, abre-se novo cenário político com as forças
sociais nacionais se confrontando para pôr fim ao ‘entulho’ autoritário, sobretudo, para construir um novo aparato jurídico-legal
garantidor de direitos civis, políticos e sociais. No que se refere aos
direitos de proteção e de organização política do trabalho, o
ambiente democrático favoreceu amplas articulações e propostas
que se construíram também sob influências internacionais, de
tratados e recomendações como os da OIT. Assim, noções como
liberdade sindical, negociação coletiva, efetivo direito de greve, já
vigentes em várias nações do mundo ocidental, foram postas como
parâmetros fundamentais para o movimento coletivo dos trabalhadores, compondo a Carta Magna de 1988.
Por conseguinte, o Brasil passou a ostentar não somente a
normalidade democrática, mas, também, a mais avançada carta de
direitos sociais já registrada no país. Contudo, não basta a promulgação de direitos, em especial os sociais, a sua concretização coloca
as forças sociais antagônicas em uma disputa acirrada pelos
fundos públicos. O que põe em relevo a perspectiva de que os
direitos sociais devem ser permanentemente defendidos, mesmo
após sua afirmação no ordenamento, pois não se vislumbra uma
‘evolução dos direitos’, expressão esta que pode imprimir a falsa
sensação de ascensão ao topo. Há, na verdade, a construção do
direito, ora implicando em avanços, ora em retrocessos decorrentes de irritações sistêmicas, consoante informa a teoria
luhmanniana4 (CAMPILONGO, 2011; PORTO, 2008a; PAIXÃO &
A recorrência à teoria luhmanniana por Noêmia Porto (2008aapud
CAMPILONGO, 2000), quando analisa o direito de greve, é
fundamentada “(...) na teoria dos sistemas, ou numa visão que a teoria
dos sistemas direciona a questão dos direitos fundamentais, é a escolha
baseada na recondução do direito à sociedade por ela promovida, com
abandono de arquétipos conceituais fundamentalistas, e na busca,
sobretudo, por um equilíbrio entre perspectiva valorativa e perspectiva
formalista” (PORTO, 2008a, p. 5). Evocamos à teoria luhmanniana dos
sistemas, e sua irritação proposta pela autora, a fim de justificar a
4
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SOUSA Junior, 2007), embora também se possa afirmar que a
contemporaneidade comporta a mais avançada experiência em
cultura e sistemas de bem-estar.
Mas, esse legado se encontra ameaçado internacionalmente
diante das constantes crises do capitalismo que se reestrutura,
ameaçando as forças sociais e os direitos do trabalhador, conforme
o receituário neoliberal que vem moldando e reduzindo a ação
social estatal, enquanto amplos recursos públicos são acionados
para sanar o sistema financeiro e garantir investimentos privados.
Dessa orientação consta, também, comprimir a força política do
trabalho, portanto, podando sua forma de organização e de
liberdade sindical, além de atingir mais intensamente a condição
do trabalhador com as constantes reduções de direitos previdenciários e trabalhistas. Em pauta, uma demanda permanente por
mais flexibilização do trabalho que, no limite, o deixará a mercê
apenas das forças do mercado (LIMA, 2012c).
Nesse cenário, como qualificar a luta dos trabalhadores, que
são hipossuficientes? Quais os limites e contenções que estão
sendo erigidos no contexto nacional, por exemplo, que dimensionam esse processo no que se refere ao instituto de greve? São
questões que abordaremos a seguir.

construção de noções de direito, demonstrando as “frequentes irritações
do sistema da economia e da política sobre o sistema do direito”
(PORTO, 2008a, p. 5), como o caso da greve ora proposto. Entendemos,
conforme essa visão, que “(...) é na perspectiva desta teoria que se apura
a visão sobre o papel das organizações formais para destacar que o
sistema do direito deve atuar com código próprio, diferente da
econômica e da política” (op. cit, p. 1). Com base nessa orientação,
propomos comparar o sistema social do direito com as organizações
formais, como é o caso do posicionamento dos Tribunais brasileiros, a
atuação dos sindicatos, a resposta legislativa e executiva à questão da
greve, analisados ante a irritação (embate) entre o sistema econômico e o
sociojurídico.
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3.1 A greve sob a perspectiva constitucional e infraconstitucional: uma análise da Lei nº. 7.783, de 28 de junho de
1989
A afirmação da greve enquanto direito fundamental do
trabalhador sobreveio com a Constituição de 1988 para os setores
comum, essencial e público, permanecendo a proibição em relação
ao servidor público militar. Enquanto a Carta Magna previu a
concessão desse direito, proporcionando ao trabalhador um mecanismo de autotutela e de promoção de seus interesses, delegou à
norma regulamentadora estabelecer os parâmetros em que esse
direito deverá ser exercido, vedando a intervenção estatal na
organização sindical (LIMA, 2012b).
Contudo, essa concessão não sobreveio de forma ampla, ante
a permanência da regra da contribuição sindical compulsória e da
unicidade sindical, confirmando que não foi o “(...) sindicalismo
desvinculado da vontade discricionária estatal, não avançou até o
necessário ambiente da liberdade plena, a significar o abandono
do legado corporativo da unidade em torno da base territorial”
(PORTO, 2008a, p. 11).
Em relação à natureza jurídica da parede, apesar da polissemia doutrinária, se direito coletivo, individual, supra legal, constitucional ou mero fato sociojurídico, parece-nos mais apropriada a
definição de ser um direito instrumental, constitucional, fundamental e social do trabalhador individualizado, a ser exercido
coletivamente. É, pois, um manifesto tipicamente democrático,
capaz de contrabalançar a desigual luta entre o trabalho e o capital
(LIMA, 2012c; MELO, 2009; SILVA, 2007).
Entretanto, conforme assinalamos, apesar de concedida
constitucionalmente, a regulamentação da greve nos três setores
(comum, essencial e público) ficou pendente de legislação infraconstitucional, que se processou mediante a Lei nº. 7.783, de 28 de
junho de 1989, exceto para o setor público, ainda carente de regulamentação própria, aplicando-se analógica e temporariamente
a lei destinada ao trabalhador do setor privado, no que couber.
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Salientamos, no entanto, que o direito de greve foi concebido
e garantido constitucionalmente de forma ampla, tanto sobre o
momento de deflagração do movimento, quanto sobre os interesses a serem reivindicados, não competindo à legislação infraconstitucional (e nem ao Poder Judiciário) restringi-los nestes ou
em outros aspectos.
Apesar de atualmente vivenciarmos a era do direito constitucional da greve, Noemia Aparecida Garcia Porto (2008a, p. 1)
convida a analisar “qual memória do direito é ativada nestas
condições, se da greve como direito, ou da greve-delito” pela atual
legislação e pelo posicionamento jurisprudencial. Acrescenta a
autora (PORTO, 2008a, p. 2) que:
Há carência, por exemplo, de uma leitura históricointerpretativa sobre o papel que vem desempenhando a
Justiça do Trabalho, herdeira de um poder normativo de
traços autoritários, nas intervenções que faz nos movimentos
grevistas, antes e depois da Emenda Constitucional nº
45/2004.

A norma assim o fez devido à herança corporativista5 da
Justiça do Trabalho, que encarava com ‘maus olhos’ a greve, historicamente intitulada como movimento contrário aos interesses da
sociedade e do Estado.
A esse respeito, questionamos em estudos anteriores se a
legislação grevista atual possui cunho negatório e restritivo ao
impor diversos requisitos, medidas e deveres ao seu exercício
(como a caracterização do período da greve em suspensão do
contrato laboral, a não obrigação em pagamento da remuneração,
A propósito da perspectiva corporativista da justiça laboral levantada,
João Leal Amado (2013, p. 20 apud MORENO, 2008) fundamenta que
“para o pensamento neoliberal, a mão visível do Direito do Trabalho
introduz perturbações e provoca «ineficiências» no funcionamento do
mercado do trabalho, na medida em que a ordem económica deveria
resultar, espontaneamente, da mão invisível de que falava Adam Smith”.
5
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as possibilidades de enquadramento do movimento em ilegal e
abusivo), contendo e constrangendo, acrescido do fato de que os
Tribunais Trabalhistas, em diversas situações, ampliam tal restrição quando impõe elevadas multas diárias, uma determinação que
atinge com maior incidência o contingente de trabalhadores dos
serviços essenciais, entre outras medidas que acabam por diminuir
a força do movimento, quando não o inviabiliza por completo
(LIMA, 2012a), pelo o que ponderamos ter a lei de greve latente
caráter inibitório e cerceador desse direito constitucional.
Uma situação em que a divergência doutrinária e jurisprudencial se fez presente de forma contundente se encontra
relacionada ao artigo 37, incisos VI e VII da Constituição de 1988,
sobre o que se deriva deste artigo, se seria uma norma constitucional de eficácia contida ou limitada. É relevante nesse debate o
julgamento dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e 712, por
sinalizarem condutas e resultados importantes para a perspectiva
da luta de resistência no espaço público estatal. Uma discussão
que abordaremos em seguida, buscando dimensionar expectativas
com relação à regulamentação da greve no serviço público.
4 O direito de greve no serviço público
O objeto de análise deste trabalho, a garantia legal de greve
no serviço público, demanda abordar referências jurídicas e
político-institucionais em face da peculiaridade de que se reveste
tal questão. Como, por exemplo, a ausência de uma regulamentação específica sobre a eclosão da greve no espaço público; a
aplicação da Lei de Greve do setor privado mediante decisão
superior; os desdobramentos ordenadores vistos em produtos
jurídicos como Mandatos de Injunção, gerando polêmico debate
doutrinário e político, evolvendo também sindicatos e o executivo
federal; além das expectativas por parte da sociedade e dos
próprios servidores públicos quanto ao devido encaminhamento
legal da demanda por uma legislação própria – uma elaboração
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que, decerto, não se dará sem enfrentar enormes desafios de
ordem política, em face dos interesses divergentes que aglutina.
Uma questão inicial a ser ponderada refere-se à Emenda
Constitucional nº 19/1998 que modificou o conteúdo do artigo 37,
inciso VII da CF, estabelecendo que a parede a ser exercida no
setor público deverá ser regulamentada por lei específica e não
mais complementar (MEDAUAR, 2009; CARVALHO Filho, 2007),
exigindo-se, portanto, lei ordinária federal para disciplinar o tema,
que deverá proferir as diretrizes e estabelecer os requisitos ao
exercício desse direito.
4.1 O julgamento dos Mandados de Injunção nº 670, 708 e
712 e a aplicabilidade temporária da lei de greve do setor
privado (comum e essencial) ao serviço público
Em que pese à omissão legislativa quanto à regulamentação
da greve no serviço público, que já perdura há mais de duas
décadas, importa destacar inovação jurisprudencial trazida pelo
julgamento do Supremo Tribunal Federal dos Mandados de
Injunção nº 670, 708 e 712, em 20076, passando ineditamente a
entender ser a greve do serviço público (art. 37, VI e VII da CF/88)
norma constitucional de eficácia contida, que independe de norma
para produção de seus efeitos práticos.
Para que seja averiguado o grau e o tempo de eficácia da
norma constitucional, esta é classificada doutrinariamente em
imediata, passível de restrição ou carente de legislação que a
regulamente. José Afonso da Silva (2007) considera três planos de
eficácia: a plena, a contida e a limitada. No caso da norma que
garante o direito de greve ao servidor público (artigo 37, VI e VII
da CF/88) discutia-se se esta teria eficácia limitada ou contida, o

Impetrados, respectivamente, pelos Sindicatos dos Servidores Policiais
Civis do Espírito Santo; dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Paraná
e dos Trabalhadores em Educação de João Pessoa/PB.
6
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que suscitava um debate doutrinário e jurisprudencial apenas
recentemente pacificado.
Em relação às eficácias da norma constitucional, diferentemente das normas constitucionais de eficácia plena, as de eficácia
limitada ou reduzida (caso da greve no setor privado comum e
essencial) e de aplicação mediata “são normas dotadas de eficácia
jurídica porque têm o efeito de impedir que o legislador comum
edite normas em sentido oposto (...)”, no entanto, necessitam de
“(...) legislação integrativa que lhes dê plena aplicabilidade (...)”
(TEMER, 2005, p. 25).
Também distinto é o processamento das normas constitucionais de eficácia contida que têm “(...) aplicabilidade imediata,
integral, plena, mas podem ter reduzido seu alcance pela atividade
do legislador infraconstitucional” (TEMER, 2005, p. 24), sugerindo,
inclusive, nomenclatura diferente, entendendo ser mais apropriada a denominação “normas constitucionais de eficácia redutível ou
restringível” (TEMER, 2005, p. 25).
Como instrumento constitucional capaz de viabilizar a
declaração judicial da omissão legislativa em regulamentar determinada matéria, o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, CF/88),
para alguns juristas um remédio constitucional, é capaz de solucionar a “(...) falta de norma regulamentadora que torna inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (...)”
(BRASIL, ...1988), pelo o que destacamos ser a legitimidade desse
instrumento de todo cidadão brasileiro, viabilizando, assim, o
exercício do direito litigado (TEMER, 2005).
De igual modo preconiza José Afonso da Silva (2007), ao
dispor que esse remédio constitucional, originário do modelo inglês,
visa sanar a inércia legislativa, permitindo a imediata efetivação de
norma constitucional não regulamentada que conceda direitos,
garantias fundamentais ou liberdades aos cidadãos (art. 5º, § 1º da
CF/88).
Destaca Michel Temer (2005) que, em caso de julgamento de
Mandado de Injunção, o Poder Judiciário não irá legislar sobre o
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tema, numa tentativa de avocar para si prerrogativa inerente ao
Poder Legislativo, o que seria inconstitucional; assim como
também não irá exigir a produção da norma regulamentadora
questionada (matéria para a Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão7). Cabe ao Judiciário, por força da redação constitucional vigente, declarar o direito já existente, por sentença mandamental, permitindo sua eficácia imediata ao particular (SILVA,
2007). Assim, “tal forma de proceder não caracterizaria legislação,
mas exercício da jurisdição na forma ampliada (...)” (TEMER, 2005,
p. 210).
Informa, ainda, Michel Temer (2005, p. 2011), a respeito da
possibilidade de regulamentação da norma constitucional contida,
que “nada impede que um dia sobrevenha a lei definindo (...). A
partir desse instante prevalecerá a definição legal, que não poderá,
por obvio, alcançar as situações jurídicas definitivamente constituídas por decisão judicial”. Sendo assim, o Supremo Tribunal
Federal inovou ao conceder “regulamentação supletiva de caráter
normativo” à greve no serviço público (CASSAR, 2010, p. 1290) a
lei de greve do setor privado, no que couber. Essa sentença alterou
a concepção de ser a greve do servidor público norma de eficácia
limitada para de eficácia contida, pacificando o dissenso doutrinário a respeito dessa classificação.
No entanto, a referida é medida temporária (MENDONÇA,
2008), exercendo seus efeitos erga omnes até que seja editada lei
específica, “reconhecendo o direito de greve do servidor público,
sob o argumento de que a omissão legislativa (...) não poderia
O Mandado de Injunção (controle constitucional concreto ou incidental,
inerente à defesa de direitos subjetivos) e a citada Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão (controle constitucional abstrato ou
principal, inerente ao amparo objetivo da Constituição), apesar de terem
fundamentos diferenciados, ambos são previstos como mecanismos
processuais hábeis a “atacar a denominada ‘síndrome de inefetividade
das normas constitucionais” (MOSTARO, 2008, p. 3), sanando a omissão
legislativa e atribuindo efetividade à norma constitucional programática,
ou seja, de eficácia limitada não regulamentada (MENDONÇA, 2008).
7
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servir de obstáculo à realização de um direito assegurado constitucionalmente” (CASSAR, 2010, p. 1290). Com esse julgamento, a
despeito de seu anterior posicionamento, o STF passou a entender
que a categoria pública não poderia ser juridicamente prejudicada
pela omissão legislativa, informando que o artigo 37, em seus
incisos VI e VII, da CF/88 não carece de norma que regulamente
seu exercício, produzindo seus efeitos de imediato, mas passível
de futura restrição por lei infraconstitucional. Ou seja, caso venha
a ser promulgada norma específica, esta poderia restringir o
exercício do direito em questão (SOUSA Junior 2005, apud
CARVALHO Netto & LOURENÇO Filho, 2007; SILVA, 2007).
Com base nesse argumento, é acertado o novo entendimento
do STF, lançando-se mão, também, dos princípios administrativos
para solucionar os impasses que emergirem desse processo. A
respectiva mora legislativa não pode ser capaz de negar um direito
constitucionalmente garantido. O direito não deixa de existir por
não ter uma norma que o regulamente. E, antes de tudo, a greve é
um fato social, político e econômico, que não pode ser impedida
ou negada pela inexistência de norma própria.
Contudo, apesar de concordarmos com a referida classificação, não corroboramos com o entendimento que admite a restrição do direito por lei infraconstitucional, independente de seu
titular (se trabalhador do setor privado ou público). Possui a
referida norma imediata aplicação e produção de efeitos, não estando condicionado o seu exercício a eventual (e tardia) elaboração
de norma regulamentadora, mas passível de ser futuramente
restrito pela referida norma. Ressaltamos que a possibilidade
levantada pelo Governo de restrição legislativa ao direito de greve
do servidor público, inclusive com possibilidade de negação do
seu exercício a determinadas categorias, constitui um claro atentado ao espírito democrático8.
Entendimento este propagado por Noemia Aparecida Garcia Porto
(2008a, p. 8 apud SOUSA Junior, 2008, p. 98), pois não é diversa a
construção constitucional brasileira, a partir de 1988, “elaborada num
8
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Pelo o que informa José Afonso da Silva (2007, p. 700 apud
SÜSSEKIND, 2004) que
(...) não é a lei que vai criar o direito. A Constituição já o
criou. Nesses casos de norma de eficácia contida, a lei
referida na norma, quando promulgada, é apenas restritiva
do direito reconhecido, não geradora desse direito. (...)
Então, se a lei não vem, o direito existe, e, se existe, pode ser
exercido.

Dessa forma, soa alarmante e inconstitucional fomentar
elaboração de legislação infraconstitucional que objetive restringir
e até proibir indiretamente o exercício de greve por parte de certas
categorias, independente de sua classificação (se norma constitucional plena, contida ou limitada), pois não foi o vislumbrado
pelo legislador constituinte originário. Por influência internacional
da OIT e pela tendência do reconhecimento de direitos sociais,
sobremodo em respeito à liberdade sindical e à negociação coletiva, a greve se insurge como instrumento reivindicatório estratégico para o trabalhador, não podendo ser restringida ou coibida
a categorias – isoladas ou não.
Ademais, ressaltamos que destarte ser estatutária a relação
pública, por força da Emenda Constitucional nº 45/2004, todas “as
ações que envolvam o exercício do direito de greve” serão processadas e julgadas pela Justiça Trabalhista (CARVALHO Filho,
2007), conferindo-lhe competência exclusiva, inclusive em que
pese às ações possessórias decorrentes, consoante informa a Súmula Vinculante nº 23 do Supremo Tribunal Federal.

movimento de superação da ordem autoritária anterior, que reconheceu
como parte do processo democrático, a garantia do direito de greve
inclusive no serviço público. Trata-se, de fato, de render-se a uma
conduta jurídica legítima que impõe como dever de qualquer categoria
organizada levar adiante os interesses estabelecidos autonomamente
pelos traba(lhadores)lhos que as integram”.
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4.2 Expectativas políticas, sociais e legais de regulamentação do direito de greve no serviço público
O direito de greve no serviço público e a discussão sobre sua
regulamentação, em parte devido às particularidades dessa atividade (noção de servidor público, essencialidade da prestação
pública, Direito Administrativo), constituem referências polêmicas
do mundo jurídico, político e sindical. Essas divergências ficaram
mais acentuadas a partir de 2007 quando o STF decidiu pela
aplicação da Lei de Greve do setor privado ao setor público, no
que couber – decisão que valerá até a aprovação de lei específica
ao setor público –, provocando uma inflexão na condução dessa
questão e no seu debate.
Com isso, colocou-se em evidência um posicionamento
normatizador com consequências reais para o movimento político
dos servidores público e para a sociedade em geral, também
acendeu questionamentos e abriu novas linhas de investigação,
entendimento e argumentação doutrinários que seguem divergentemente pautando o debate.
No tocante à atuação dos legisladores, a dificuldade política
de se encaminhar decisão pacificadora ou que leve a disputa em
plenário dessa matéria se evidencia em um conjunto divergente de
propostas normatizadoras, originárias tanto da Câmara e do
Senado Federal quanto do próprio Executivo Federal (PL nº
6.032/2002).
O primeiro projeto de Lei Ordinária (PL nº 4.49) foi
apresentado em 2001, pela Deputada Rita Camata, porém, mais de
uma década depois ainda aguarda decisão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara Federal, juntamente com as propostas que se seguiram. Entre estas, dois projetos
apresentados pela Comissão de Legislação Participativa (PL nº
6.775/2002 e PL nº 3.670/2008), construídos com base em negociação com centrais sindicais e confederações representativas dos
servidores públicos, bem como com representantes do governo
(BRASIL, ...2013).
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Mesmo com a aprovação pelo Congresso Nacional, em 20109,
e a promulgação pelo governo, em 201310, da Convenção nº 151 e
da Recomendação nº 159 da OIT, ambas de 1978, que tratam das
relações de trabalho na Administração Pública, assegurando aos
servidores públicos os direitos de greve, sindicalização e negociação coletiva, não se logrou acelerar esse processo, embora tenha
proporcionado alento à discussão sobre sua regulamentação.
Contudo, a demora nesse processo, por parte do governo, já havia
levado, em 2012, centrais sindicais11 a protocolarem denúncia junto
à OIT, pelo descumprimento dessa ação (CONDSEF, 2013).
Decerto que são possibilidades de se avançar nessa questão,
até porque com ou sem regulamentação específica as greves não
deixaram de acontecer no serviço público, particularmente, em
2012. Ao contrário, acentuou-se expressivamente esse processo,
mostrando que demandas dos servidores públicos se colocam
como questão política e assim devem ser enfrentadas. O que supõe
negociação, evitando-se medidas autoritárias, inaceitáveis nas
relações democráticas, como ocorreu com o Decreto nº 7.777/2012
que permitia substituir grevistas federais por servidores estaduais
e municipais, acirrando e conflagrando ainda mais o ambiente
político entre trabalhadores e o executivo.
Acontece que inexiste uma cultura política de negociação
coletiva no setor público brasileiro. Ao contrário, na última década
o executivo federal e as demais esferas de poder vêm recorrendo, e
de forma abusiva, a uma regulamentação por setor, estipulando
Mediante Decreto Legislativo nº 206, de 07 de abril de 2010.
Mediante Decreto Presidencial nº 7.944, 6 de março de 2013.
11 Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal (SINDIFISCO); Sindicato Nacional
dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (SINAGÊNCIAS);
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal
(CONDESEF), Sindicato nacional dos Fiscais Agropecuários (ANFFA),
Federação Nacional de Sindicatos em Saúde, Trabalho e Previdência e
Assistência Social (FENASPS) e Associação dos Servidores do Ministério
Público federal (ASMPF).
9

10
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cargo e remuneração de forma bastante diferenciada, ocasionando
insatisfação aos setores que ficaram de fora desse processo e
concorrendo para a deflagração de greves. Para amplos segmentos
do setor público estas se arrastam, sendo muitas vezes desencadeadas como pressão para se abrir canais de negociação,
revelando-se uma situação deveras paradoxal: greves longas,
deflagradas por tempo indeterminado, com a expectativa de forçar
ao menos a abertura de negociação coletiva, quando esta é que
deveria ter precedido tal decisão. Muitas findando sem nenhuma
resolução, embora acordos terminem por equacionar a reposição
dos dias parados e garantir o pagamento dos salários.
Por outro lado, são muitos os recursos políticos, midiáticos e
discursivos de que dispõe o Poder Público para confundir a
opinião pública, constranger, ameaçar e impor encaminhamento
aos movimentos dos servidores. A Lei de Responsabilidade Fiscal
é sempre acionada como impedimento quando se questiona
aumento na remuneração do setor público, visto que o orçamento
anual deve ser previsto no ano antecedente, muitas vezes ocorrendo sem especificação dessa natureza, o que desafia ainda mais
a luta desses trabalhadores.
Sendo assim, não surpreende a existência de movimentos
grevistas sucessivos no setor público, necessitando estes de garantias permanentes e menos de instrumentos inibidores e a ser
exercidos em ultima ratio, pois esta é a função da greve, exercer
pressão e causar incômodo, objetivando a concessão de garantias e
melhorias das condições de trabalho (vida, segurança e saúde dos
trabalhadores), provocando a necessária negociação coletiva.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, abordamos o fenômeno da greve, seu estatuto jurídico e desdobramentos sociais e políticos, centralizando a
discussão no suporte jurídico nacional e, neste, a expressão desse
movimento coletivo no serviço público.
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Partimos do entendimento de que a greve se insurge no
contexto das relações sociais desiguais produzidas pelo capitalismo, como estratégia de luta dos trabalhadores perante situações
de desvalorização do trabalho e de condições precarizadas do
ambiente laboral; mas também como forma de enfrentamento às
situações opressivas e de controle político provenientes do Estado
e de empresas, caracterizando-se em um movimento de reivindicação de dimensão coletiva capaz de viabilizar a negociação
coletiva.
Pontuamos que a noção de hipossuficiência do trabalhador
fundamenta o corpus jurídico-legal e doutrinário em distintas
formações sociais, dando conta, do ponto de vista da legalidade,
da vulnerabilidade inerente à condição do trabalhador na relação
sempre contenciosa entre capital e trabalho, sendo que esse
ordenamento não se concretiza de forma linear ou permanente,
podendo ocorrer avanços, contenções ou retrocessos, sinalizando
um processo sempre em disputa, de construção social, jurídica e
política.
No tocante à abordagem contemporânea da greve no Brasil,
situamos os avanços firmados na Constituição de 1988 e as
restrições inscritas na regulamentação desse quesito, vistos na Lei
nº 7.783/1989, que foi eximida de se referir a essa manifestação no
serviço público. Uma questão de todo complexa pela ausência de
regulamentação específica e que vem suscitando e polemizando
diversos encaminhamentos no campo jurídico-doutrinário, bem
como acirrando o embate político entre servidores públicos e suas
representações organizativas, legisladores e especialistas do
direito.
A decisão pela aplicação da lei de greve do setor privado ao
serviço público, no que couber, para o campo da jurisprudência do
STF, expressou uma mudança significativa sobre Mandado de
Injunção, pois, anteriormente, apenas se notificava o Congresso
pela ausência da lei. Criou também uma situação com enorme
potencial político, mobilizando forças sociais. Especialmente, desnudou o impasse e a dificuldade do mundo político de efetiva106 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

mente equacionar questões que são de sua alçada encaminhar ou
solucionar.
Contudo, tal encaminhamento apenas supre temporáriamente uma dada situação, o que soluciona a questão em tela é a
regulamentação que permita o exercício da greve no setor público,
o que nos coloca a todos na expectativa da resposta institucional
do Poder Legislativo.
Com base nessas reflexões, mantém-se a convicção de que se
deve proteger um direito tão fundamental para os trabalhadores,
quer atuem na esfera pública ou no setor privado, pois sem a
existência desse mecanismo de defesa e de luta por direitos de
proteção, certamente que a precarização do trabalho se intensificará. Sendo assim, a condição política de liberdade, de organização
sindical e do exercício da greve no setor público demanda sua
concretização, afirmando-se o país como um espaço de tolerância
social, política e de ordenamento jurídico-legal igualmente justo a
todos.
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o direito constitucional à saúde
do trabalhador em oposição ao
uso do amianto no brasil
Cláudia Roberta Leite Vieira de Figueiredo1
1. INTRODUÇÃO
O amianto ou asbesto é uma fibra mineral sedosa extraída,
especialmente, de rochas metamórficas de um subtipo denominado “rochas amiantíferas”2.
Sua variedade fibrosa permite a classificação do material em
dois grupos principais: os anfibólios (amosita, crocidolita, antofilita, actinolita e tremolita) e as serpentinas (crisotila) Este último,

Professora Associada do Departamento de Fisiologia e Patologia do
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB);
Mestre (UFRN) e Doutora (USP) em Patologia Bucal; Bacharel em Direito
pela UFPB; Aluna do Curso de Especialização em DIREITO MATERIAL
E PROCESSUAL DO TRABALHO da ESMAT 13 (TURMA 2013), com
endereço residencial na Av. Cabo Branco, 2750, Apto. 304 (B), Cabo Branco, João Pessoa(PB). E-mail: patologiaufpb@gmail.com
2 PAIXÃO, Manuela Rocha; QUEIROZ, Rosana Moura de. Impactos
ambientais e danos humanos causados pela extração de amianto no
município de poções – BA. Disponível em http://artigos.netsaber.
com.br/resumo_artigo_19824/artigo_sobre_impactos_ambientais_e_dan
os_humanos_causados_pela_extra%C3%87%C3%83o_de_amianto_no_m
unic%C3%8Dpio_de_po%C3%87%C3%95es_-_ba. Acesso em 18 de abril
de 2013.
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saliente-se, é o mais importante comercialmente, respondendo por
mais de 90% da produção mundial, na atualidade.3
Em decorrência de suas propriedades físico-químicas (alta
resistência mecânica e às altas temperaturas, até 1.000ºC, incombustibilidade, boa qualidade isolante, durabilidade, flexibilidade,
indestrutibilidade, resistente ao ataque de ácidos, álcalis e bactérias, facilidade de ser tecida), abundância na natureza e, principalmente, baixo custo, o amianto tem sido largamente utilizado na
indústria, sendo empregado na fabricação de telhas, caixas d'água,
guarnições de freios, revestimentos de discos de embreagem,
vestimentas especiais, pisos vinílicos, termoplásticos em geral,
massas, tintas e outros mais de 3000 objetos4.
Ao longo de toda a história da humanidade há relatos
comprovados sobre a descoberta e o uso do amianto. Objetos cerâmicos reforçados com amianto produzidos ainda na Pré-História
foram encontrados na Finlândia.5
Com o desenvolvimento industrial, que se intensificou no
século XIX, o amianto tornou-se a matéria-prima de escolha para
isolar termicamente as máquinas e equipamentos e, desde então,
passou a ser largamente empregado.
Ocorre, todavia, que a partir do século XX, diversos relatos
sobre doenças associadas ao amianto começaram a ser publicados,
chamando a atenção das autoridades para os possíveis males que o
amianto poderia causar ao meio ambiente e à saúde da população.

WUNSCH FILHO, V.; NEVES, H.; MONCAU, J.E. Amianto no Brasil:
conflitos científicos e econômicos. Rev. Assoc. Med. Bras., São Paulo , v.
47, n. 3, sept. 2001 . Disponible en <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0104-42302001000300040&lng=es&nrm=iso>.
accedido en
17
dic.
2013.
http://dx.doi.org/10.1590/S010442302001000300040.
4 PAIXÃO, op. cit., nota 1.
5 PAIXÃO, op. cit., nota 1.
3
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2. HISTÓRICO DO USO DO AMIANTO
Observa Fernanda Giannasi6 que, na antiga Grécia (70 a.C.),
em vários escritos, foi relatado por historiadores, a exemplo de
Plutarco, o uso do amianto (palavra de origem latina que significa
“incorruptível”) nas mechas e pavios das lamparinas mantidas
permanentemente acesas nos templos das virgens vestais. A esse
material, dava-se o nome de “asbesto” ou “não destrutível pelo
fogo”, vindo daí a origem do termo. Nesse item, são pertinentes as
observações da autora supracitada:
Muito antes, porém, Heródoto (456 a.C.), já referia-se às
mortalhas para incineração à base de amianto. Também Marco
Polo, em seus diários de viagem, mencionou o uso dos denominados "panos mágicos" incombustíveis, em sua visita à Sibéria.
Na idade média, há relatos de que Carlos Magno costumava
maravilhar seus convidados nos banquetes, exibindo seus dotes e
habilidades. Um dos principais consistia em, após tais banquetes,
atear fogo às sujas toalhas de mesa confeccionadas com amianto,
recolhendo-as em seguida, limpas e intactas7. Acredita-se que
Carlos Magno usava do truque para convencer seus convivas de
que tinha poderes sobrenaturais. A partir daí, provavelmente, a
fama de "mineral mágico" logo ganhou o mundo.
Destarte, é cediço que o conhecimento do amianto pelas suas
propriedades de isolamento térmico e incombustibilidade, é milenar. Não obstante, sua utilização em escala comercial teve início,
efetivamente, com a Revolução Industrial, diante das necessidades
de sua utilização para o revestimento das máquinas a vapor, dadas
suas especiais qualidades e baixo custo.

GIANNASI, Fernanda. Morte lenta. A exposição ao amianto ou asbesto
como causa de câncer ocupacional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina,
ano 10, n. 618, 18 mar. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/
texto/6461>. Acesso em: 18 abr. 2013.
7 GIANNASI, op. cit., nota 4
6
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Nesse tópico, faz-se importante mencionar que, no ano de
1828, os Estados Unidos conseguiram a primeira patente do
amianto, que passou a ser conhecido como “o material isolante das
máquinas a vapor".
Isso deu impulso à implantação da primeira indústria têxtil
de amianto que iniciou sua produção por volta de 1896. A partir
de então - e, principalmente, durante todo o século XX - praticamente todas as atividades industriais foram encontrando aplicações para esse mineral, como também para os demais produtos
que o continham, em maior ou menor grau, podendo-se encontrar,
na atualidade, registro de, aproximadamente, 3.000 diferentes
tipos de materiais à base de amianto.

3. OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA EXPOSIÇÃO AO
AMIANTO
O amianto é um mineral composto por feixes de finas e
delicadas fibras. A exposição ao amianto ocorre através da inalação das fibras de que se compõe esse material, o que, no ambiente
de trabalho, ocorre através da poeira que se forma com o manuseio
do produto. Por vezes, a poeira é lançada no ar por fontes vizinhas
às fábricas, as quais manufaturam o minério.
Destaque-se, outrossim, que o contato também pode ocorrer
dentro de prédios (casas e edifícios, por exemplo) construídos com
utilização do amianto, o qual, ao se deteriorar, libera poeira tóxica,
quando são realizadas obras ou demolições nessas unidades
prediais.
Deste modo, o contato com o amianto põe em risco não
apenas os trabalhadores, mas toda a sociedade. Dados recentes
apontam que cerca de 125 milhões de pessoas em todo o mundo
estão expostas ao amianto no ambiente de trabalho.8
SANTOS, Marília Nabuco. O direito constitucional fundamental à saúde
do trabalhador e a inconstitucionalidade do uso do amianto no brasil.
8
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Ressalte-se, nesse contexto, que, de “material mágico”, o
amianto mudou de "status" para "mineral maldito" ou "fibra assassina" tão logo iniciaram-se os diagnósticos das doenças e das
mortes causadas em trabalhadores expostos a esta matéria-prima
tóxica (exposição direta ou ocupacional), cujos efeitos nocivos
podem ocorrer mesmo depois de períodos longos, podendo
chegar até 40 anos da primeira exposição (período de latência)9.
A exposição ao amianto está relacionada à ocorrência de
diversas patologias, malignas e não malignas. O mineral é classificado pela Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer
(sigla IARC - do inglês: International Agency for Research on Cancer)
no grupo 1 – aquele no qual estão inseridos os materiais reconhecidamente cancerígenos para os seres humanos.
Acentue-se, outrossim, que, até o momento, não foram identificados níveis seguros para a exposição às fibras do mineral.
Entre as doenças relacionadas ao amianto citam-se: a asbestose, o
câncer de pulmão (em especial, o mesotelioma), da laringe, do
trato digestório e do ovário.10
Nesse sentido, diagnósticos foram feitos em trabalhadores
das fábricas do amianto, moradores do entorno dessas fábricas,
incluindo-se os familiares dos trabalhadores, usuários e consumidores de produtos contendo a fibra mineral (exposição indireta
ou ambiental). Sublinhe-se, contudo, que de início, tais diagnósticos eram feitos com certa reserva, conforme observa Fernada
Giannasi (2005):

Revista Eletrônica da AMATRA XX, Aracaju, n. 33, OUTUBRODEZEMBRO 2012. Disponível em: < http://www.amatra20.org.br/
amatrawi/artigos.wsp?tmp_codartigo=1598 >. Acesso em: 13/09/2013
9 GIANNASI, op. cit., nota 4.
10 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DO
CÂNCER
(INCA).
Disponível
em:
http://www.inca.gov.br/
conteudo_view.asp?ID=15
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"Inicialmente estes diagnósticos foram feitos com certa
reserva, como ocorre sempre que um novo risco ou uma
nova enfermidade se manifesta, até que as evidências
científicas não deixassem margem a dúvidas e a hipóteses
alternativas".

No mesmo contexto, são valorosas as observações da supracitada autora:
O primeiro caso bem documentado de asbestose (fibrose
pulmonar intersticial, geralmente progressiva e irreversível) foi
publicado na Inglaterra, no ano de 1906, pelo Dr. Montagne
Murray, tendo sido diagnosticado em um trabalhador têxtil (do
setor de cardagem) e que era o único sobrevivente de um grupo de
11 colegas. A partir desse estudo, que se tornou referência, vários
outros trabalhos médicos e científicos passaram a confirmar inequivocamente esses resultados.
Porém, somente em 1935, com uma série de pesquisas
realizados na Inglaterra, surgiram as primeiras indicações de que o
amianto também poderia ser um agente cancerígeno para os seres
humanos e, a partir daí, vários estudos se seguiram até que, em
1955, ficou estabelecido, definitivamente, a associação causal entre
a exposição ocupacional ao asbesto e o câncer de pulmão, demonstrando que a frequência de câncer pulmonar em trabalhadores
expostos ao amianto (trabalhadores da indústria têxtil), durante 20
anos ou mais, era dez vezes a esperada na população em geral.
Nesse diapasão, foram confirmados 33 casos de câncer (mesoteliomas pleurais) em uma área mineira da África do Sul, onde
se extraía o amianto azul do tipo anfibólio, a crocidolita.
Inicialmente, atribuiu-se ao amianto do tipo anfibólio a
capacidade de induzir câncer, mas acreditava-se que o mesotelioma, um tumor maligno originário das células mesoteliais (células constituintes da pleura - o revestimento membranoso do
pulmão), só seria provocado pela exposição aos tipos mais agressivos do material, como a crocidolita (amianto azul) e a amosita
(amianto marrom), já proibidos em quase todo planeta.
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Esta tese foi largamente adotada com embasamento na teoria
da biopersistência da fibra no tecido pulmonar, onde se sustentava
o entendimento de que os efeitos da crisotila (amianto branco)
seriam rapidamente eliminados pelo organismo e que, portanto,
não haveria indução às doenças que requerem maior período de
latência, como o câncer.
Não obstante tal hipótese ser apoiada pelos defensores da
continuidade da utilização do amianto, esta veio a cair por terra no
momento em que o INSERM - Instituto Nacional de Saúde e
Pesquisa Médica da França publicou em 1996 o relatório que,
inquestionável e cientificamente, concluiu que “todas as fibras de
amianto são cancerígenas, qualquer que seja seu tipo ou origem
geológica".
Estudos expressivos publicados sobre a matéria, já demonstraram, inequivocamente, a capacidade da crisotila induzir, igualmente, o câncer, o que levou o Programa Internacional sobre Segurança das Substâncias Química(IPCS) da Organização Mundial da
Saúde a dispor o seguinte:
"a exposição ao asbesto crisotila acarreta riscos aumentados
para a asbestose e para o câncer do pulmão de maneira
dose-dependente. Não foram identificados limites permitidos de exposição para os riscos de carcinogênese".

Em adição, cabe mencionar que outras patologias pulmonares e achados radiográficos atribuídos ao amianto, tais como
placas pleurais, espessamento pleural ou diafragmático, doença
pleural, derrames pleurais etc., até recentemente, vinham sendo
tratados pelos profissionais da área médica, singelamente, como
"afecções benignas" ou “marcas de exposição”, que, do ponto de
vista jurídico, acabou por levar a visões distorcidas e a decisões
equivocadas e injustas ao não reconhecer a gravidade da doença11.

11

GIANNASI, op. cit., nota 4
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É certo que tais posturas atentam contra a vida dos trabalhadores por afetar o meio-ambiente de trabalho e, não raro,
condena-os à morte, posto que os efeitos da inalação das fibras não
são imediatos e são, por isto, costumeira e reiteradamente interpretados como "ausência de incapacidade” ou “inexistência de
limitação funcional”.

4. AS LEIS QUE REGULAM A MATÉRIA NO BRASIL E A
DISCUSSÃO ACERCA DA SUA CONSTITUCIONALIDADE
Nesse tema, são importantes as considerações de Manuela
Rocha Paixão e Rosana Moura de Queiroz12, sendo também relevantes as reflexões de Cristiane Souza Braz Costa13, a seguir
resumidas:
No ano de 1975, o Diretor Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), submeteu à apreciação da Conferência
Internacional do Trabalho o documento intitulado "Por um
trabalho mais humano: condições e meio ambiente", enfatizando
especificamente a questão do controle da poluição por fibras de
amianto no meio- ambiente do trabalho.
Na matéria, merece realce, no Brasil, no plano federal, a Lei
9.055/95 que vedou, em todo o território nacional, a extração,
produção, industrialização, utilização e comercialização de alguns
tipos de amianto (actinolita, amosita - asbesto marron), antofilita,crocidolita (amianto azul) e da tremolita, variedades minerais
pertencentes ao grupo dos anfibólios, bem como dos produtos que
contenham estas substâncias minerais. Proibiu, ainda, a
PAIXÃO, op. cit., nota 1.
COSTA, Cristiane Souza Braz. A celeuma que envolve as leis que
restringem a comercialização do amianto no Brasil. Jus Navigandi,
Teresina, ano 17, n. 3347, 30 ago. 2012. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/texto/22525>. Acesso em: 17 abr. 2013.
12
13
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pulverização e a venda a granel de fibras de asbesto/amianto da
variedade crisotila, permitindo, no entanto, a extração, industrialização, utilização e comercialização do asbesto branco (crisotila),
desde que observadas as normas de segurança, higiene e medicina
do trabalho ali estabelecidas.
Entretanto, em face da proibição de utilização de todo tipo
de amianto em diversos países, baseada em pesquisas que comprovam seu alto poder cancerígeno, alguns Estados editaram leis
que proibiram totalmente a utilização do amianto.
Nesse sentido, foram ajuizadas diversas ações para discutir a
constitucionalidade de tais normas (ADIN 3937/SP, ADPF 109,
ADI 4066 e ADI 3357) visando à declaração de inconstitucionalidade de leis editadas por Estados da Federação, tendo por
fundamento o argumento principal de que, ao fazerem restrições
maiores à produção, industrialização e comercialização do
amianto do que aquelas contidas na Lei federal nº 9.055/95, teriam
infringido as disposições constitucionais concernentes aos limites
da legislação concorrente, previstas no art.24, da CF e nos seus
parágrafos.
Sublinhe-se que a ADI 4066 foi ajuizada pela ANAMATRA
(Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), e
questiona dispositivo da Lei federal 9.055/95, que permite a exploração e a comercialização do amianto crisotila no País. As associações insistem que não há nível seguro de exposição ao amianto,
segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Na ADI 3357, impetrada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria, o alvo é a Lei estadual nº 11.643/2001,
que proibiu a produção e a comercialização de produtos à base de
amianto no âmbito do Rio Grande do Sul. A Confederação afirma
que o amianto crisotila é utilizado em centenas de indústrias
brasileiras que consomem 150 mil toneladas por ano. Localizadas
em praticamente todos os estados, essas empresas geram mais de
200 mil empregos diretos e indiretos. Por isso, a lei gaúcha é
contrária aos interesses dos trabalhadores das indústrias que
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utilizam amianto como matéria-prima, temerosos de perderem
seus empregos.
O ministro Marco Aurélio é relator da ADI 3937, também
ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria, que contesta a Lei paulista 12.684/07, que proíbe o uso,
no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham qualquer tipo de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. Recentemente, o ministro proferiu voto pela procedência da
Ação Direta de Inconstitucionalidade. O ministro também considerou procedente a ADI 3357 (de relatoria do ministro Ayres
Britto), ajuizada pela CNTI contra a Lei estadual 11.643/2001, do
Rio Grande do Sul, de conteúdo semelhante ao da norma paulista.
Rever a proibição do amianto exige manifestação democrática,
partindo do legislador, sustentou o ministro Marco Aurélio. “É
questão de alta complexidade técnica, não jurídica, que pode afetar
milhões de pessoas, pode gerar indesejada dependência econômica
externa, monopólio produtivo e prejuízo à política habitacional,
justamente aos menos afortunados”, ponderou o Ministro14.
É cediço, por conseguinte, que a análise do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade das leis que permitem a
utilização do asbesto branco (crisotila) perpassou pela averiguação
dos reflexos econômicos negativos para os Estados, decorrentes da
proibição da comercialização do produto. Neste tópico, vale mencionar que o Brasil é um dos maiores produtores de amianto do
mundo.
Entretanto, não há como se olvidar que, em se tratando de
matéria ambiental, o conflito oriundo da previsão da concorrência
legislativa deve ser analisado sob a luz do princípio in dubio pro
natura, de modo que a norma a prevalecer nem sempre será a

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em:
http://m.stf.jus.br/portal/noticia/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=2
22755
14
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editada pela União, mas sim, aquela que mais oferecer proteção ao
direito fundamental.
Portanto, resta caracterizado que a permissão de utilização e
comercialização do amianto representa risco à vida e à integridade
física e à segurança dos indivíduos, em especial dos trabalhadores
que inalam as fibras do asbesto, devendo ser banida do ordenamento jurídico toda legislação que disponha em sentido contrário.
No mesmo prisma, cabe destacar que os efeitos nefastos já
impostos à saúde da população e aos trabalhadores que tiveram
contato direto e constante com o produto devem servir como
fator preponderante e decisivo para declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.055/1995.
Frise-se, outrossim, que o próprio texto da norma em comento já direciona para a afronta constitucional, vez que condiciona a utilização do asbesto branco (crisotila) à observância das
normas de segurança, higiene e medicina do trabalho ali estabelecidas, que, na realidade, são normas direcionadas ao controle dos
efeitos do material na saúde dos trabalhadores. Cabe, então,
refletir: se o contato com a substância necessita da adoção de
práticas de controle de saúde tão rígidas é porque o próprio Poder
Público está reconhecendo que a substância comporta risco à vida.
Nesse cenário, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.055/95, proibindo, em definitivo, o uso de todas
as espécies de amianto e seus derivados. Em consonância, são
substanciais os comentários de Marília Nabuco Santos15:
“O manuseio do amianto viola a dignidade do trabalhador,
o qual torna-se exposto ao risco de uma morte anunciada,
precariza todo o meio ambiente de trabalho, ferindo
frontalmente a Constituição, pois nega eficácia ao direito
fundamental à saúde, bem como ao dever de redução dos
riscos inerentes ao trabalho (arts. 7° e 196)”.

15

SANTOS, , op. cit., nota 6
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5. CONCLUSÕES
Por todo o exposto, fica evidente a ainda significativa invisibilidade do conhecimento da problemática relacionada ao uso do
amianto no Brasil. São pouco divulgados os riscos à saúde do/as
trabalhadores/as e das populações indireta e ambientalmente
expostas, bem como raramente se publica a incidência das doenças
profissionais, para-ocupacionais e ambientais ligadas à sua
exposição.
Desse modo, há um preocupante desconhecimento das
pessoas expostas sobre os riscos a que estão sujeitas e, em geral, da
sociedade brasileira, sobre as propriedades cancerígenas desse
produto.
De tal sorte, este mineral continua sendo amplamente consumido no país, ao contrário do que ocorre nos países onde seu uso
já foi proibido.
É, portanto, imperiosa a necessidade da proibição do uso do
amianto em qualquer de suas espécies em território pátrio. Consequentemente, peremptório se faz respaldar, sob a ótica constitucional, as leis estaduais que, em respeito aos princípios que
informam a Constituição, relativos à vida e saúde da população,
bem como ao meio-ambiente em todas as suas nuances, incluindo
o meio-ambiente do trabalho, baniram a utilização desse perigoso
mineral nos seus territórios.
Por fim, é preciso prevalecer a consciência de que o crescimento econômico jamais poderá acontecer às custas da destruição
ambiental e do prejuízo à saúde dos trabalhadores.
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o teletrabalho e os novos
rumos da telessubordinação
Iselma Maria de Souza Rodrigues1

1 INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos e a expansão econômica mundial
provocaram a descentralização, a propagação e modernização do
mundo do trabalho, surgindo, então novas formas de trabalho,
dentre elas o teletrabalho - modalidade moderna de trabalho a
distância.
Esse novo fenômeno surgiu como forma de redução dos
custos e aumento da produtividade.
A lei 12.551/2011, equipara o trabalho realizado no estabelecimento do empregador ao realizado à distância. Daí, a partir da
publicação e vigência desta Lei, os teletrabalhadores passaram a
ter os mesmos benefícios, constantes na CLT, que os trabalhadores
presenciais.
O estudo se proprõe a contextualizar o teletrabalho, mediante a apresentação dos seus aspectos conceituais e jurídicos,
além de suas características intrínsecas.
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Será traçado um paralelo entre o trabalho em domicilio e o
teletrabalho, de forma a esclarecer que uma dessas modalidades é
gênero; a outra, espécie.
Ainda, dar-se-á enfoque às vantagens e desvantagens dessa
nova forma de relação de emprego, de maneira a apresentar quais
os efeitos positivos e negativos causados aos trabalhadores, aos
empregadores e a sociedade em geral.
Por fim, serão abordados os meios de comando, controle e
supervisão do teletrabalho, de forma a se demonstrar que a subordinação jurídica neste novel instituto se apresenta bem mais
aparente que numa relação clássica de emprego.
2 O TELETRABALHO E OS NOVOS RUMOS DA
TELESSUBORDINAÇÃO
2.1 Contextualização
Em meio às mais variadas mudanças tecnológicas, aliadas ao
desenvolvimento da atividade econômica, surgem novas formas
de trabalho com aspectos jurídicos e contratuais próprios.
A inovação tecnológica subverte a relação de trabalho clássica, sendo responsável por novos tipos de atividade descentralizada, que reúnem informação e comunicação (BARROS, 2006, p.
303)
No Direto do Trabalho, a Revolução Tecnológica plantou as
raízes de um movimento revisionista, tão controvertido quanto
inevitável, o da flexibilização de princípios e normas, que permita
a sobrevivência de seu papel de regulador tutelar das relações de
trabalho subordinado no mundo capitalista ocidental
(RODRIGUES PINTO, 2000, p. 272)
Com o advento da era digital e da economia global novas
oportunidades se abrem no mercado de trabalho, por conta das
novas formas de trabalho, dentre elas o teletrabalhor. Graças a
utilização iterativa de equipamentos da informática e da rede de
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telecomunicações, denominada de telemática, o indivíduio pode
realizar as suas atividades profissionais à distância, inclusive
transfronteiras, ou na própria residência (BRAMANTE, 2012).
Dentre essas novas formas de trabalho, destaca-se o teletrabalho, que se traduz numa modalidade de trabalho à distância
típica dos tempos pós-modernos (ALEMÃO, 2011).
A regulamentação desta modalidade de trabalho, aqui no
Brasil, ocorreu a partir da publicação e vigência da Lei 12.551/
2011, que alterou o art. 6º da Consolidação das Leis Trabalhistas.
2.2 Aspectos conceituais do teletrabalho
Etimologicamente falando, a palavra teletrabalho é formada
por dois elementos justapostos: o prefixo grego tele, que significa
“distância, afastamento”, e trabalho que significa “ocupar-se em
algum mister, exercer o seu ofício”.
Para Rosário Gallardo Moya (apud BRAMANTE, 2012, p.04),
inúmeras são as denominações empregadas para exprimir essa
forma de trabalho descentrado: teletrabalho, trabalho à distância,
trabalho periférico, trabalho remoto, trabalho a domicílio, trabalho flexível, trabalho fora da empresa, trabalho não presencial.
Bramante (2012, p.04) também assegura que, em outros idiomas, é conhecido por telework ou e-work (inglês), telavoro (italiano),
teletrabajo ou teledesplazamiento (espanhol), telearbeit ou fenarbeit
(alemão), telependulaire (francês), networking (trabalho em rede),
remote working (trabalho a distância), flexibe working (trabalho flexível), home working, home office (trabalho em casa).
Segundo a Organização Internacional do Trabalho (apud
JARDIM, 2004, p.11), ”o teletrabalho é a forma de trabalho realizada a partir de um lugar distante da empresa e/ou estabelecimento, que permite a separação física entre o local de produção
ou de execução da prestação de trabalho e o local onde funciona a
empresa,mediante o recurso de tecnologias que facilitam a informação e a comunicação”.
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O teletrabalho corresponde a uma atividade de produção ou
de serviço que permite o contato a distância entre o apropriador e
prestador de energia pessoal (PINTO, 2000).
Para Andrés Gills (apud LIMA FILHO, 2012, p. 34) essa
espécie de trabalho é marcada pela mobilidade ilimitada do trabalhador por meio de fluxos de informações e comunicações a partir
da internet. Tem vários conceitos. O mais comum conceitua o
teletrabalho como sendo uma modalidade de prestação de serviços
desenvolvida num local situado fora das instalações da empresa,
com utilização de meios informáticos e/ou telemáticos que permitem, simultaneamene, a separação geográfica e a comunicação.
No dizer de Bramante (2012), nesta nova modalidade de
trabalho, o computador assume dupla função: instrumento de
trabalho e de supervisão e controle.
Teletrabalhador é aquele que trabalha perante a tela do
computador ou outros equipamentos modernos (fotocopiadoras,
internet, modem, telefones celulares, fax, site, etc), não exigindo a
presença física do trabalhador na empresa (NASCIMENTO, 2002).
O sujeito dessa relação de trabalho se chama trabalhador
digital ou teletrabalhador e o tomador ou empregador se chama teleempregador ou teletomador.
2.3 Características do teletrabalho
O teletrabalhador, ao executar seu mister, estebelece relação
com uma pessoa física ou com uma corporação, que se beneficia
do seu trabalho, mediante remuneração.
Inúmeras são as tarefas que podem ser realizadas a distância
pelo teletrabalhador, das mais simples às mais complexas, não
obstante haja prevalência de atividade intelectual.
Segundo Thierry Breton (apud BRAMANTE, 2012), são três
as características do teletrabalho: a distância, a não presença na
sede da empresa, e os meios telemáticos.
No dizer de Bramante (2012), a atividade é realizada a distância, fora do perímetro onde os resultados são esperados. Aquele
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que ordena não pode controlar fisicamente a execução das tarefas,
portanto, trata-se de um trabalho não presencial em que o controle
desloca-se para os resultados. As tarefas são desempenhadas por
meio de computadores e outros equipamentos de informática e
telecomunicação.
Por se tratar de uma espécie atípica de contrato de trabalho,
também se destaca pela não presencialidade e pela flexibilidade de
horário.
Leciona Bramante (2012) que o teletrabalho apresentas diversas características diferentes de ordem: topográfica; físico-pessoal;
técnicas quanto aos instrumentos de trabalho; temporal quanto ao horário
e jornada de trabalho. Em seguida, enumera as segintes características do teletrabalho: a distância, a não presencialidade, a prevalência do uso dos equipamentos telemáticos e o horário flexível.
Em suma, significa dizer que, no teletrabalho, a prestação
dos serviços se dá em local distinto da sede da empresa, ou seja,
vai além do centro de trabalho clássico, tradicional. São vários os
pontos de trabalho, já que há liberdade de escolha do lugar da
prestação de serviços. A comunicação entre os sujeitos da relação,
em razão da presença virtual, dá-se pelos instrumentos da
telemática: computador, modem, notebook, netbook, tablet,
smartphone, cloud computing, logmein e icloud, webcam, redes
de área local, satélites, rede digital de serviços integrados, correio
eletrônico, sistemas de áudio, vídeoconferência, telefone celular,
dentre outros.
O teletrabalhador tem seu horário e jornada de trabalho
flexíveis, ou seja, pode trabalhar de acordo com o seu biorritmo,
métodos e preferências pessoais.
Assim, podemos afirmar que o teletrabalho é marcado pela
distância, pela não obrigatoriedade de comparecimento à empresa
e pelo uso dos meios telemáticos
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2.4 Teletrabalho e trabalho em domicílio
O teletrabalho distingue-se do trabalho a domicílio tradicional não só por implicar, em geral, a realização de tarefas mais
complexas do que as manuais, mais também porque abrange
setores diversos como: tratamento, transmissão e acumulação de
informação; atividade de investigação; secretariado, consultoria,
assistência técnica e auditoria; gestão de recursos, vendas e operações mercantis em geral; desenho, jornalismo, digitação, redação,
edição, contabilidade, tradução, além de utilização de novas tecnologias, como informática e telecomunicações, afetas ao setor terciário (BARROS, 2006, p. 304)
Dentro da situação-tipo aventada pelo art. 62, I, da CLT
(labor externo insuscetível de controle de jornada) podem-se
inserir três outras possibilidades importantes, do ponto de vista do
mundo laborativo: a) o tradicional trabalho no domicílio, há
tempos existente na vida social, sendo comum a certos segmentos
profissionais, como as costureiras, as cerzideiras, os trabalhadores
no setor de calçados, as doceiras, etc.; b) o novo trabalho no
domicílio, chamado home-office, à base da informática, dos novos
meios de comunicação e de equipamentos convergentes; c) o
teletrabalho, que pode se jungir ao home-office, mas pode também
se concretizar em distintos locais de utilização dos equipamentos
eletrônicos hoje consagrados (informática, internet, telefonia
celular etc. (DELGADO, 2012, p. 904).
Também se diferencia do trabalho em domicílio por ter como
prestadores dos serviçoes pessoas de média ou alta qualiificação,
que se utilizam da informática, telemática e telecomunicação para
o desenvolvimeto de suas atividades (MAIA E SILVA, 2012).
Não obstante os diversos posicionamentos, pode-se afirmar
que, atualmente, o trabalho em domicílio é gênero, do qual o
teletrabalho é espécie.
No entender de Plínio Pedreira (apud LIMA FILHO, 2012, p.
35) o teletrabalho apresenta as seguintes características:

130 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

• trabalho executado à distância, fora do lugar onde o
resultado do labor é esperado;
• o empregador não pode fisicamente fiscalizar a execução
da prestação de serviços;
• a fiscalização do trabalho se faz por meio do aparelho
informático e/ou dos aparelhos de telecomunicações.
Guilherme Dray (apud LIMA FILHO, 2012, p. 35) dá
destaque às seguintes determinantes:
• trabalho realizado à distância, fora da empresa, podendo
ser executado na residência do trabalhador (home-based
telework), em outros locais de trabalho, como aeroportos,
hotéis ou instalações de clientes (mobile telework), em
centros de multimídia especialmente concebidos para este
fim, em locais descentralizados, como na periferia das
grandes cidades, ou em centros de multimídia criados nas
zonas rurais (telecottages);
• envolve recurso a tecnologias de informação e comunicação, como telefone fixo e móvel, computador pessoal,
internet, a videoconferência e o correio eletrônico;
• em regra geral diz respeito a trabalhadores subordinados
da empresa que em certo momento adotam essa modalidade de trabalho.
O teletrabalho afasta o prestador da empresa e das posições
diretas de comando e direção. O controle sobre o teletrabalhador
não é exercido de forma idêntica às tradicionais modalidades de
relação de emprego, em que está presente o contato físico direto
entre o trabalhador e o tomador dos serviços, o que possibilita o
controle pessoal, elemento que, para muitos, externa a subordinação jurídica, em que se traduz um dos elementos ou requisitos
da relação de emprego tradicional (LIMA FILHO, 2012)
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2.5 Aspectos jurídicos
Partindo do pressuposto de que o teletrabalho é uma espécie
do gênero trabalho à distância, importante se destacar a aplicação
da disposição contida no art. 6º da CLT, alterado pela Lei
12.551/2011. Inexiste distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o prestado no domicílio do empregado, desde que caracterizada a relação de emprego. No entanto,
são equiparados os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, para fins de subordinação jurídica, aos
meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão.
A contratação desta modalidade de trabalho poderá ocorrer
por escrito ou verbal ou até mesmo de forma tácita, como também
determinada ou indeterminada, na forma disciplinada pala CLT,
art. 443, "a".
No teletrabalho, o contrato de trabalho pode ter cláusulas
específicas, as quais devem ser expressas; “a) cláusula de não
concorrência durante um certo tempo, mediante o pagamento de uma
indenização; b) cláusula de exclusividade, para não divulgar dados de
interesse do empregador. Pessoas não autorizadas não poderiam ter acesso
a dados, incluindo, por exemplo, a esposa do empregado e seus filhos etc.;
c) cláusula de utilização pessoal e exclusivamente em serviço do material
do empregador, como para proteção a disquetes, da memória do computador etc.” (MARTINS, 2001, p. 352).
A transferência do trabalho para sua casa ultrapassa os
limites do poder de direção, e, portanto poderá ser efetuada com a
modificação das cláusulas do contrato de trabalho, o que depende
do consentimento de ambas as partes. (PEDREIRA, 2000)
A possibilidade, ou não, de controle indireto da jornada de
trabalho é o que vai definir se o teletrabalhador terá direito à
percepção de horas extras, no âmbito de aplicação do art. 62, inciso
I, da CLT2.
2Art.

62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:
I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a

132 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

2.6 Modalidades
O teletrabalho, como atividade de quem o executa à distância, transcende os limites territoriais e poderá ser transregional,
transnacional e transcontinental (BARROS, 2006).
Os doutrinadores, no que se refere ao local da prestação de
serviços, dão ênfase a três modalidades:
• teletrabalho em domicílio: forma mais usual, na qual o
teletrabalhador poderá utilizar-se de estrutura própria ou
cedida pela empresa.
• teletrabalho em centros satélites: os centros satélites são
locais de trabalho que pertencem a uma ou mais empresas
e dispõem de recursos compartilhados e com equipamentos de informática e de telecomunicação necessários
para a realização desta forma de trabalho, a exemplo de
computadores, telefones e modem, fax, fotocopiadoras,
etc.
• teletrabalho nômade ou móvel: nesta espécie, trabalha-se
em lugar indeterminado, ou seja, em casa, em um telecentro, no trânsito, na praia, no hotel, no avião ou qualquer outro local que melhor convier ao teletrabalhador.
Destaca-se, ainda, o teletrabalho off line e o teletrabalho on
line, dado o critério de comunicação.
2.7 Vantagens e inconvenientes do teletrabalho
A realização do teletrabalho pressupõe algumas variáveis,
positivas e negativas, dado o caráter sinalagmático que também se
faz presente entre os sujeitos dessa relação jurídica.

fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na
Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;
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Segundo Barros (2006, p. 306) o teletrabalho permite conciliar os interesses da empresa com os dos empregados.
Para o sociólogo do trabalho DOMENICO DE MASI (1999, p.
263-264), a utilização do teletrabalho permite uma enorme vantagem para empresas e trabalhadores: “Para as empresas há benefícios em termos de flexibilidade, produtividade e criatividade;
para os trabalhadores há benefícios em termos de autonomia,
condições físicas, relações familiares, boa vizinhança e acesso ao
trabalho (sobretudo para deficientes físicos, anciãos, donas de
casa); para a coletividade, há benefícios em termos de redistribuição geográfica e social do trabalho, redução do volume de
trânsito, estímulos à criação de novos trabalhos, revitalização dos
bairros, redução da poluição e das despesas de manutenção viária,
eliminação das horas extras de pico etc.”
Para os trabalhadores, há algumas vantagens como: a melhoria da qualidade de vida, eliminação de gastos com transporte,
eliminação de perda de tempo com idas e vindas ao trabalho,
ganho de tempo no convívio familiar, além de poder trabalhar de
acordo com seu biorritmo e métodos pessoais, pois o teletrabalho
viabiliza para o trabalhador uma possibilidade de gestão de seu
tempo, potencializando a criatividade e responsabilidade individual.
Dentre estas vantagens, sobressai a flexibilidade de horário e
a possibilidade de inserção no mercado de trabalho de um contingente humano que, em pleno século XXI ainda sofre as mazelas da
discriminação, a exemplo dos deficientes físicos e mulheres.
Por outro lado, não se pode deixar de destacar os inconvenientes que esta forma produtiva pode oferecer, como o
isolamento do teletrabalhador de outros empregados da empresa e
a eliminação de carreira. Também, pode aumentar suas despesas
domésticas e vir a sofrer problemas relacionados à saúde, em
razão da inadequação ergonômica dos móveis e instrumentos
usados na execução do trabalho e excesso de tempo na utilização
do computador, favorecendo o aparecimento de doenças ocupacionais.
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Já para o empregador, as vantagens são mais evidentes,
destacando-se a redução dos custos imobiliários e de mão de obra,
em face da produção de resultado; a introdução de novas
tecnologias (de informação e telecomunicação); a da diminuição
dos custos com o pagamento de horas extras; e a possibilidade de
aumento da produtividade face à ausência de interrupções no
trabalho.
Porém, algumas vezes, os inconvenientes e custos para o
empregador são grandes, que não vale a pena investir no teletrabalho.
Segundo raciocínio de Pérez de Los Cobos (apud BARROS,
2006, p.305), paralelamente às vantagens do empregador, o
teletrabalho gera a necessidade de investimentos expressivos com
equipamentos que se tornam com frequência obsoletos, além da
presença física de equipe de manutenção. A esses fatos acresce a
dificuldade de direção e controle dos trabalhadores, dependendo
da forma do teletrabalho; a perda de coesão na organização
empresarial e a ameaça à confidencialidade da informação.
Uma outra desvantagem, no contingente empresa, é a
questão da supervisão do trabalho do empregado, vez que este
desenvolve seu trabalho em ambiente fora da empresa.
O meio ambiente também teve suas vantanges, frente à
redução de poluição e favorecimento do descongestionamento de
tráfego, eis que em decorrência do teletrabalho menor é o fluxo de
carros trafegando pelas ruas e avenidas das cidades.
2.8 Teledireção e telessubordinação
Como já dito, no teletrabaho, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, para fins de subordinação jurídica, são equiparados aos meios pessoais e diretos de
comando, controle e supervisão. Isto considerando que o teletrabalho é caracterizado pelo uso de tecnologias avançadas que permitem a descentralização e a mobilidade nas atividades labora-
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tivas e atribuem ao trabalhador uma maior flexibilidade na
organização de seu mister.
No teletrabalho, o empregado mantém-se em contato com o
empregador por meio eletrônico ou telemático, inclusive para fins
do controle, comando e entrega dos serviços contratados (MAIA
FILHO, 2012).
A Lei 12.551/2011 introduziu alteração no art. 6º da CLT
para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por
meios telemáticos e informatizados àquela exercida por meios
pessoais e diretos:
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.

O referido dispositivo legal realça que inexiste distinção
entre o trabalho presencial e o trabalho a distancia, seja executado
no domicílio do empregado ou em qualquer outro lugar fora do
espaço da empresa; que as novas tecnologias alteram a substância
do poder diretivo patronal, dando novos contornos à subordinação jurídica, a partir do surgimento de novos paradigmas da
relação de emprego: a teledireção, a telessubordinação e a
teledisposição.
Também se extrai que o local da prestação de serviços não é
preponderante para caracterização da relação de emprego, mas o
modo como o trabalho é executado - autônomo ou subordinado.
Significa dizer que mesmo que o trabalho seja realizado, preponderantemente, fora do estabelecimento do autor, se presentes as
exigências dos art. 2º e 3º da CLT, que ditam os requisitos do
vínculo laboral, tem-se a existência da relação de emprego.
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Seguindo esse raciocínio, há de se concluir que, havendo
controle e direção, ainda que por meio de instrumentos eletrônicos
e de telecomunicações, deve ser reconhecida a presença da subordinação jurídica.
Nesta acepção, a jurisprudência tem equiparado o teletrabalhador à figura do trabalhador a domicílio, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
HOME OFFICE: ENQUADRAMENTO E EFEITOS JURÍDICOS. OUTROS TEMAS: SUBSTITUIÇÃO. ACÚMULO DE
FUNÇÕES. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO.
HORAS DE SOBREAVISO. FÉRIAS INTERROMPIDAS.
DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. O teletrabalho e o trabalho em domicílio (home office) tornaram-se
frequentes nas últimas décadas em face da invenção,
aperfeiçoamento e generalização de novos meios comunicacionais, ao lado do advento de novas fórmulas organizacionais e gerenciais de empresas e instituições. Isso não
elimina, porém, necessariamente, a presença de subordinação na correspondente relação socioeconômica e jurídica
entre o trabalhador e seu tomador de serviços, desde que
ultrapassado o conceito tradicional desse elemento integrante da relação empregatícia em favor de sua dimensão
objetiva ou, até mesmo, em favor do conceito de subordinação estrutural. Dentro deste novo, moderno e atualizado
enfoque da subordinação, os trabalhadores em domicílio,
mesmo enquadrando-se no parâmetro do home office,
podem, sim, ser tidos como subordinados e, desse modo,
efetivos empregados. Não obstante, não se pode negar que,
de maneira geral, em princípio, tais trabalhadores
enquadram-se no tipo jurídico excetivo do art. 62 da CLT,
realizando o parâmetro das jornadas não controladas de que
fala a ordem jurídica trabalhista (art. 62, I, CLT). Por outro
lado, a possibilidade de indenização empresarial pelos
gastos pessoais e residenciais efetivados pelo empregado no
exercício de suas funções empregatícias no interior de seu
home office supõe a precisa comprovação da existência de
despesas adicionais realizadas em estrito benefício do
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cumprimento do contrato, não sendo bastante, em princípio,
regra geral, a evidência de certa mistura, concorrência,
concomitância e paralelismo entre atos, circunstâncias e
despesas, uma vez que tais peculiaridades são inerentes e
inevitáveis ao labor em domicílio e ao teletrabalho. Finalmente, havendo pagamento pelo empregador ao obreiro de
valores realmente dirigidos a subsidiar despesas com
telefonemas, gastos com informática e similares, no contexto
efetivo do home office, não têm tais pagamentos natureza
salarial, mas meramente instrumental e indenizatória. Na
mesma linha, o fornecimento pelo empregador, plenamente
ou de modo parcial, de equipamentos para a consecução do
home office obreiro (telefones, microcomputadores e seus
implementos, etc.) não caracteriza, regra geral, em princípio,
salário in natura, em face de seus preponderantes objetivos e
sentido instrumentais. Agravo de instrumento desprovido.
(TST, 6ª T., AIRR 62141-19.2003.5.10.0011. Rel. Min. Maurício
Godinho Delgado, Dj 16.04.2010).

Pelo magistério de Bramante (2012), o computador assume
dúplice função: é o instrumento de trabalho do teletrabalhador e
instrumento de supervisão e controle da execução das tarefas por
parte do tele-empregador.
Hodiernamente, o espaço físico onde o trabalhador desenvolve o seu trabalho hoje, não é o único meio de controle da
subordinação.
Com os instrumentos telemáticos, o trabalhador não precisa
estar nas dependências da empresa ou segregado em seu domicilio
para produzir, ele poderá fazê-lo em qualquer outro local.
Em contrapartida, o empregador também tem como emitir
ordens, controlar o tempo de trabalho e até mesmo a localização
do empregado de seu estabelecimento, de forma remota.
Quanto ao tema, assevera Rosário Gallardo Moya (apud
BRAMANTE, 2012) que as novas tecnologias não fez desaparecer a
subordinação como categoria jurídica. Apenas, provocou uma
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alteração na morfologia típica do poder diretivo e do trabalho
subordinado.
Com a inserção das novas tecnologias, a relação subordinativa resta rarefeita ou se torna mais penetrante, de acordo o
acesso e interação do conhecimento, bem como, o elemento técnico
que permite o controle da atividade e da conduta do trabalhador,
sem a sua presença física (BRAMANTE, 2012).
O controle se dá em qualquer momento e em tempo real.
Significa dizer que está em exercício um poder diretivo indireto, o
chamado poder de teledireção, de forma bem mais intensa que no
modelo clássico da relação de emprego.
O controle físico e direto dá lugar às novas formas de
controle mais eficazes e mais intensas.
A novidade que a subordinação jurídica apresenta no
teletrabalho advém de três fatores, entre os quais: o controle é
facilitado pelos aparelhos de vídeo-fiscalização, capazes de fazer
registros diversos, até superiores aos que seriam realizados pela
inteligência humana, que seleciona, mas esquece; essa memória é
associada a uma capacidade de síntese inviável ao espírito
humano, e, por fim, os métodos de controle se tornam cada vez
mais discretos, senão invisíveis (BARROS, 2006).
A Lei 12.511/2011 é, inclusive, taxativa a respeito, ao equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios
telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e
diretos.
CONCLUSÃO
O teletrabalho é uma realidade tecnológica que permite a
execução de tarefas profissionais em pontos remotos à empresa.
A utilização dessa nova forma de trabalho resultará em
redução de custos para o empregador e empregado, diminuição no
consumo de energia, substituição do transporte móvel pela teleco-
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municação no deslocamento da informação e diminuição da
poluição.
Trata-se de um trabalho a distância realizado com instrumentos telemáticos que permitem a troca constante de informações, tarefas e resultados.
Em tempos de internet e celular, o teletrabalho tem crescido,
não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Quem trabalha em casa não enfrenta o stress diário do trânsito, da poluição, da perda de tempo com as idas e vindas ao
trabalho, que pode ser utilizado para a família e o lazer.
Ainda pudemos observar que o teletrabalho, apesar de ser
prestado além do espaço físico da empresa, é tido como forma de
trabalho subordinado. Sem contar que o poder diretivo do teleempregador se apresenta de forma bem mais aparente.
No Brasil, o teletrabalho veio a ser regulamentado a partir da
publicação e vigência da Lei 12.551/2012 que introduziu o parágrafo único do art. 6º da CLT, perdendo sentido qualquer discussão acerca da existência, ou não, de vínculo de emprego do labor
prestado pelo sistema do teletrabalho.
Esta nova norma reconhece que os meios telemáticos e
informatizados de comando controle e supervisão se equiparam,
para fins de subordinação jurídica, aos meios tradicionais (pessoais e diretos) de comando controle e subordinação.
São assegurados aos teletrabalhadores os mesmos direitos
dos demais trabalhadores.
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os direitos da personalidade do
empregado como limites ao poder
diretivo do empregador
José Sueldo Gomes Bezerra Filho1
Sérgio Cabral dos Reis2
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Na história do Direito do Trabalho em si, inúmeras foram as
ocorrências em que o trabalhador era tratado como uma coisa ou
até mesmo como propriedade. Em nada eram considerados os
seus direitos personalíssimos ou, simplesmente, a sua dignidade
humana. Contudo, após diversas evoluções, lutas e interpretações,
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muitos dos direitos foram concedidos à classe operária. Mesmo
após toda essa construção alcançada no decorrer dos anos, porém,
ainda existem os conflitos pertencentes à relação de emprego.
É sabido que os principais elementos da relação de emprego
gerada pelo contrato de trabalho são: i) a pessoalidade, ou seja, um
dos sujeitos (o empregado) tem o dever jurídico de efetuar os
serviços em favor de outrem de forma pessoal; ii) a natureza não
eventual do serviço, o que quer dizer que ele, o empregado,
deverá ser necessário à atividade normal do empregador (segundo
sujeito da relação); iii) a remuneração do trabalho executado pelo
empregado; iv) por fim, a subordinação jurídica da prestação de
serviços do empregador.
Dessa maneira, em regra, dois são os sujeitos nas relações de
emprego, sendo o último pressuposto considerado o mais relevante de todos eles, qual seja, a subordinação jurídica. É a partir
dela que o empregado fica subordinado ao empregador, que se
utiliza do poder diretivo e possui, em sua atuação, um espaço
limítrofe, que muitas vezes acaba sendo ultrapassado, importando
abusos e irregularidades em face do prestador de serviços.
A atuação do poder diretivo pelo empregador não se mostra
uma das tarefas mais simples, uma vez que a inobservância dos
limites existentes não sucede de maneira isolada. O empregador,
seja por acreditar estar atuando nos termos do seu poder diretivo,
seja por saber da ilegal prática, e ainda assim o faz, acaba extrapolando o poder da sua atuação e ingressa nos direitos da
personalidade do empregado.
No enfoque de valer-se do direito de propriedade, assegurado pela Constituição Federal de 1988, da proteção do seu bem
empresarial e do objetivo de fazer com que sua empresa desenvolva mais e mais, o empregador utiliza métodos, para proteger
seu patrimônio, no sentido de evitar a dilapidação de seu empreendimento, todavia, em muitas ocasiões, fá-lo de modo agressivo e
impróprio.
Assim, tendo em vista que a Carta Magna resguarda os
direitos personalíssimos, e, do outro lado, o empregador com o seu
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direito de propriedade ali também assegurado, verifica-se uma
colisão de direitos fundamentais, existindo, como forma de solução, a análise de cada caso concreto, para decidir qual direito deve
prevalecer.
Desse modo, o presente trabalho tem como tentativa mostrar
não apenas os limites que cercam o poder diretivo, mas também o
ponto de equilíbrio na relação de emprego com a perspectiva de
que os direitos constitucionais do trabalhador sejam respeitados.
No ensaio de atingir esse objetivo, cumpre esclarecer, primeiramente, o poder diretivo do empregador em sua interpretação
ampla, avaliando-o na sua conceituação, titularidade, fundamentos e natureza jurídica. Em seguida, no mesmo tópico, será
tratado acerca dos limites do poder diretivo e do abuso do direito
na prática desse poder, e mostrará que o ato abusivo contraria os
princípios contratuais da boa-fé e da função social.
Em ato contínuo, serão abordados os direitos da personalidade do trabalhador. Após, será destacada a importância da
responsabilidade civil na violação desses direitos, a responsabilidade trabalhista, até chegar à problemática do trabalho, que é a
ultrapassagem da atuação do poder diretivo em relação aos
direitos da personalidade do obreiro, algumas de suas hipóteses e
os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que os cercam.

2. O PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR E O SEU
DIREITO DE PROPRIEDADE
O empregador é quem assume o risco da atividade econômica, possuindo o poder de dirigir, fiscalizar e disciplinar as
atividades de seus empregados no ambiente de trabalho em razão
da subordinação mantida nessa relação jurídica.
O poder diretivo do empregador, também chamado de
poder de direção do empregador, não é abordado de maneira
específica pelo ordenamento jurídico brasileiro. O único dispositivo correspondente é o especificado na Consolidação das Leis do
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Trabalho, no seu artigo 2º, quando afirma que “é empregador
aquele que dirige a prestação de serviços”.
Maurício Godinho Delgado define poder diretivo como:
[...] o conjunto de prerrogativas, tendencialmente concentradas no empregador, dirigidas à organização da estrutura
e espaços empresariais internos, inclusive o processo de
trabalho adotado no estabelecimento e na empresa, com a
especificação e orientação cotidianas, no que tange à
prestação de serviços3.

Destarte, esse poder é consubstanciado pela organização de
suas atividades, disciplina e controle do trabalho, gerando, em
decorrência dele, a possibilidade de o empregador estabelecer os
seguimentos do exercício de seus empregados, de aplicar penalidade aos que desrespeitarem as obrigações pertencentes, além de
fiscalizar a sua prática.
No poder de organização, além da faculdade de elaborar o
regulamento empresarial, o empregador também tem a prerrogativa de estabelecer o número de empregados, funções, local e
horário de labor, ou seja, permite que o empresário determine a
estrutura da empresa em seu sentido amplo.
Nessa linha, vejamos a disciplina de Amauri Mascaro
Nascimento:
O poder de organização da atividade do empregado,
combinando-a em função dos demais fatores da produção,
tendo em vista os fins objetivados pela empresa, pertence ao
empregador, uma vez que é da própria natureza da empresa
a coordenação desses fatores. Empresa é a organização
complexa que combina os fatores de produção, de modo que
ao empregador cabe dar a unidade no empreendimento,
moldando-a para que cumpra as diretrizes a que se propõe.
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 11ª ed. São
Paulo: LTr, 2012, p. 660.
3
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(...) Sendo detentor do poder de organização, cabe ao
empregador determinar as normas de caráter técnico às
quais o empregado está subordinado e que são expedidas
por mero contrato verbal, individual ou geral, ou por
comunicados escritos, avisos, memorandos, portarias etc.4

Com relação ao poder de disciplina, este concerne no direito
do empregador de exercer sua autoridade, dando ordens e
aplicando sanções, quando necessárias, em caso de desobediência
atentada pelos empregados.
Alice Monteiro de Barros descreve que o poder disciplinar
traduz a capacidade concedida ao empregador de aplicar sanções
ao empregado infrator dos deveres a que está sujeito por força de
lei, de norma coletiva ou do contrato. O exercício desse poder tem
por fim manter a ordem e a harmonia no ambiente de trabalho5.
No que tange ao poder de controle, este é exercido pelo
empregador no momento em que não deixa espaço, para que o
empregado escolha, a seu bel-prazer, a forma como será executado
o trabalho, fazendo com que o seu subordinado esteja adstrito às
determinações emanadas por ele.
Acerca deste último poder, o empregador pode utilizar-se da
prerrogativa que lhe permite fiscalizar o exercício laboral do seu
empregado sob o fundamento do seu direito de propriedade
garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º,
inciso XXII. Sua atuação deverá ser pautada no cuidado e atenção,
a fim de que a linha de equilíbrio dos direitos personalíssimos
pertencentes à classe obreira não seja ultrapassada e, consequentemente, desrespeitada, o que acaba acontecendo em algumas das
ocasiões.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 20ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2005. pp. 636-639.
5 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7ª ed. São Paulo:
LTr, 2011, p. 480.
4
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Nesse sentido, no que se refere ao desmembramento do
poder de direção, Laerti Mantovani Junior cita a divisão feita por
Sérgio Pinto Martins:
a) o poder de organização, que decorre do direito de
propriedade e que possibilita ao empregador toda a organização de seu empreendimento como, por exemplo, a atividade que desenvolverá, a constituição jurídica da empresa e
o número de funcionários a serem contratados; b) o poder de
controle, donde nasce a possibilidade de fiscalização das
atividades desenvolvidas por seus empregados, permitindo,
por exemplo, o monitoramente da atividade por ele desenvolvida; c) o poder disciplinar, que permite a aplicação de
penalidades disciplinares aos funcionários, desde que nos
limites da lei6.

Sendo assim, o poder de direção do empregador pode ser
entendido como uma consequência do direito de resguardar os
bens patrimoniais da sua empresa. Sua atuação, porém, não
poderá acontecer de maneira abusiva, pois, caso aconteça, em
regra, os direitos fundamentais do trabalhador se sobreporão ao
direito de propriedade originalmente coberto.
Nesse diapasão, há uma celeuma doutrinária e jurisprudencial de qual é o exato limite do empregador, ao controlar e
cobrar as atividades de seus trabalhadores. No eventual excesso
desse limite, surge o risco da demanda trabalhista, com reivindicação de rescisão indireta e/ou indenizatória em face da
empresa, consoante será analisado brevemente.

MARTINS, Sérgio Pinto apud MANTOVANI JUNIOR, Laert. O direito
constitucional à intimidade e à vida privada do empregado e o poder diretivo do
empregador. São Paulo: LTr, 2010, p. 75.
6
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2.1. Limites do Poder Diretivo
Antes que se enfrente esta proposição, é necessário que se
retornem algumas considerações com respeito aos caminhos que o
poder percorre na relação de emprego.
Já foi mencionado anteriormente que o empregador é
detentor de certos direitos sobre os seus empregados, denominado
de poder diretivo. Na sua atuação, todavia, são impostas certas
limitações, a fim de protegê-los dos excessos cometidos pelo seu
patrão.
O empregador, mormente quando constituído em forma de
pessoa jurídica, sendo dotado de personalidade jurídica própria,
tem sua gestão realizada por pessoas. A pessoa, enquanto ser
humano que é, está passível de cometer erros, em especial no
tocante ao exercício do poder diretivo, em que, costumeiramente,
exorbita em seu direito, dando ensejo ao abuso de sua prerrogativa
de direção dos atos de seus subordinados7.
Ao versar sobre os limites do poder diretivo, Maurício
Godinho Delgado aduz que:
Todas essas regras e princípios gerais, portanto, criam uma
fronteira inegável ao exercício das funções fiscalizatórias e
no controle no contexto empregatício, colocando na franca
ilegalidade, medidas que venham agredir ou cercear a
liberdade e dignidade da pessoa que trabalha, empregaticiamente, no país8.

Tem-se, portanto, que o poder diretivo do empregador não é
absoluto, não podendo ser exercido de forma ilimitada, sob a
justificativa de prevalecer o seu direito de propriedade, uma vez

FERREIRA, Aluísio Henrique. O poder direito do empregador e os direitos
da personalidade do empregado. São Paulo: LTr, 2011, p. 49.
8 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 11ª ed. São
Paulo: LTr, 2012, p. 664.
7
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que existem limites na própria Carta Magna, havendo, também no
Direito do Trabalho, a garantia da dignidade do trabalhador.
Todo e qualquer abuso de direito deverá ser obstado, e sua
ocorrência pode levar a vítima a requerer a extinção do contrato
do trabalho por rescisão indireta, assim como indenizações, seja de
ordem material ou imaterial, em face do ofensor.
Nesse sentido, Marlon Murari explica que o poder diretivo,
assim como os direitos dos empregados, são direitos fundamentais. Destarte, a aplicação daquele pode colidir com os direitos
destes, e a solução para este conflito é a ponderação. Vejamos:
(...) tanto o poder diretivo como os direitos dos empregados
são direitos fundamentais. Assim, estaremos diante da
possibilidade de colisão de direitos fundamentais, clamando
por solução em um contexto concreto, que necessariamente,
deve passar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como critérios de ponderação. Ademais, o
ponto de equilíbrio para a aplicação dos supracitados princípios é o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo
atuar como verdadeiro instrumento a balizar a aplicação
daqueles9.

Seguindo a mesma linha de pensamento, Alice Monteiro de
Barros cita algumas hipóteses em que o poder diretivo do
empregador sofre limitações:
Cumpre ressaltar que as ordens emitidas por quem não está
legitimado a fazê-lo, as ordens ilícitas ou capazes de lesar
direitos à integridade física ou moral do empregado poderão
ser desobedecidas. Logo, não está o empregado obrigado a
acatar ordens que lhe exijam uma conduta ilegal (prática de
um crime), aliás ele tem até mesmo o dever de descumprir a
determinação, sob pena de incorrer em sanção penal.
MURARI, Marlon Marcelo. Limites constitucionais ao poder de direção do
empregador e os direitos fundamentais do empregado: o equilíbrio está na
dignidade da pessoa humana. São Paulo: LTr, 2008, p. 100.
9
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Também não está obrigado a obedecer ordem que lhe
acarretem e a outrem perigo à vida, como o piloto de
aeronave que não decola por dificuldades meteorológicas,
ou as que o exponham a situações indignas, vexatórias ou
atentatórias à sua dignidade ou ao seu prestígio profissional.
Nesses casos justifica-se, respectivamente, a desobediência
jurídico-penal, a “desobediência técnica” e a desobediência
civil ou extralaboral10.

O poder diretivo do empregador deve sempre ser exercido
de forma responsável e coerente, com sensatez, transparência e
equanimidade, procurando-se observar o uso da polidez, da simplicidade, da tolerância, da temperança, da boa-fé, da gênerosidade, da gratidão, da honestidade, da solidariedade, virtudes
morais que constituem o verdadeiro poder: “o poder da humanidade”11.
Deve-se ressaltar que, em razão da natureza contratual entre
as partes, em que o trabalhador acaba sofrendo limitações, o
respeito à dignidade, intimidade, vida privada e honra deve sempre prevalecer em relação aos excessos cometidos pelo empregador.
Assim sendo, o empregador, enquanto dono do negócio,
deverá exercer sua autoridade em consonância com a função social
da empresa, bem como com a boa-fé contratual e jamais com outro
fim, sempre respeitando os limites impostos pelos princípios
resguardados constitucionalmente. Do mesmo modo, como o
poder de direção na relação jurídica decorre do contrato existente
entre as partes, aquele também deverá ser exercido com algumas
restrições.

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7ª ed. São
Paulo: LTr, 2011, p. 461.
11 AVALONE FILHO, Jofir. A ética, o direito e os poderes do empregador.
Disponível em: <http://www.jurisdoctor.adv.br/artigos/emprega.htm>.
Acesso em: 29 de abril de 2013.
10
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2.2. Abuso do Poder Diretivo
Embora, na contemporaneidade, a conotação do poder
diretivo venha a ser interpretado como sendo um poder jurídico
decorrente do contrato celebrado entre empregador e empregado,
em sua atuação, não é permitido qualquer abuso.
O contrato que rege as partes deverá estar em harmonia com
os princípios da função social e da boa-fé contratual, reconhecidos,
respectivamente, pelos artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002 e
aplicáveis subsidiariamente ao Direito do Trabalho, por força do
art. 8º da CLT.
Não basta que o contrato tenha somente agente capaz, objeto
lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Para que possa haver
a chancela do Poder Judiciário, ainda é necessário que, além da
observância de regras formais de validade, o julgador se atenha às
normas superiores de cunho moral e social, valoradas de forma
inestimável pelo ordenamento jurídico, sendo evidente a sua
exigibilidade12.
Acerca da função social do contrato, Pablo Stolze Gagliano e
Rodolfo Pamplona Filho pontuam que:
Em primeiro plano, a socialização da ideia de contrato, na
sua perspectiva intrínseca, propugna por um tratamento
idôneo das partes, na consideração, inclusive, de sua desigualdade real de poderes contratuais. (...) Em segundo
plano, o contrato é considerado não só como um instrumento de circulação de riquezas, mas, também, de desenvolvimento social13.

A função social do contrato atua simultaneamente com o
princípio da autonomia da vontade privada, e, não bastando, o
FERREIRA, Aluísio Henrique. O poder direito do empregador e os direitos
da personalidade do empregado. São Paulo: LTr, 2011, p. 53.
13 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de
direito civil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 47.
12
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pacto faz lei entre as partes, sendo mais conhecido como “pacta
sunt servanda”, uma vez que existente um bem maior que a
vontade acordada entre as partes, qual seja, o bem comum.
Importa registrar que a função social do contrato e o pacta
sunt servanda não se cancelam, mas se agregam. Os contratos são
respeitados, quando realizado entre as partes, com força de lei,
todavia limitada, devendo estar de acordo com uma função social.
Em verdade, garantias constitucionais, tais como as que
impõem o respeito à função social da propriedade, ao direito do
consumidor, à proteção do meio ambiente, às leis trabalhistas, à
proteção da ordem econômica e da liberdade de concorrência,
todas elas, conectadas ao princípio de proteção à dignidade da
pessoa humana, remetem-nos à ideia de que tais conquistas, sob
nenhuma hipótese ou argumento, poderão, posteriormente, vir a
serem minimizadas ou neutralizadas por lei posterior14.
Por meio disso, o julgador, diante do caso concreto de um
abuso de direito, em que os aspectos formais estejam presentes,
deve se ater ao tipo de tratamento deferido ao empregado, garantindo sempre a sua dignidade, mesmo que, para isso, tenha que
restringir o caráter de obrigatoriedade ou de autonomia da
vontade de alguma das partes contratantes e, de igual maneira,
deve velar, para que o contrato de trabalho não se desvirtue para
situações irracionais ou desequilibradas, objetivando sempre a
valoração da pessoa humana mediante o desenvolvimento social
do trabalho15.
No que se alude ao princípio da boa-fé, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, aparados em Gilselda Hironaka, colacionam que:

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de
direito civil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 49.
15 FERREIRA, Aluísio Henrique. O poder direito do empregador e os direitos
da personalidade do empregado. São Paulo: LTr, 2011, p. 55.
14
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(...) O homem de boa-fé tanto diz o que acredita, mesmo que
esteja enganado, como acredita no que diz. É por isso que a
boa-fé é uma fé, no duplo sentido do termo. Vale dizer, é
uma crença ao mesmo tempo que é uma fidelidade. É crença
fiel, e fidelidade no que se crê. É também o que se chama de
sinceridade, ou veracidade, ou franqueza, é o contrário da
mentira, da hipocrisia, da duplicidade, em suma, de todas as
formas, privadas ou públicas, da má-fé. (...) Quer dizer: a
boa-fé deve se consagrar nas negociações que antecedem a
conclusão do negócio, na sua execução, na produção
continuada de seus efeitos, na sua conclusão e na sua
interpretação. Deve prolongar-se até mesmo para depois de
concluído o negócio contratual, se necessário 16.

Entender de modo diverso, ou seja, não se dar interpretação
extensiva ao art. 422 do Código Civil, restringindo-o somente para
a fase contratual, não o aplicando aos fatos anteriores e posteriores
ao contrato, seria desconsiderar por completo o espírito da norma,
e se admitir, por exemplo, que o empregador, em entrevistas para
contratação de um empregado, faça exigências de exames que
comprovem a esterilização de mulheres, que discrimine por sexo,
raça, opção sexual, ou que, após finalizado o contrato de trabalho,
o empregador repasse informações tendentes a prejudicar o empregado ou elabore e dissemine as comumente chamadas “listas
negras”, que se traduzem em relações de trabalhadores com informações negativas repassadas no meio empresarial17.
Destarte, o princípio da boa-fé traduz às partes contratantes
que todos devem guardar fidelidade, não frustrando a confiança
da relação humana, e atuar de maneira correta, digna, sem intenção de prejudicar outrem.

HIRONAKA, Griselda Maria F. Novaes apud GAGLIANO;
PAMPLONA FILHO, 2009, p. 45.
17 FERREIRA, Aluísio Henrique. O poder direito do empregador e os direitos
da personalidade do empregado. São Paulo: LTr, 2011, pp. 56-57.
16
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A justiça do trabalho, na apreciação da demanda contida sob
a alegação de abuso do poder diretivo do empregador, por meio
da figura do magistrado, deverá estabelecer a conduta que deveria
ter sido adotada pelas partes.
3.

Direitos da personalidade do empregado

A Constituição Federal de 1988 eleva a dignidade da pessoa
humana como um dos princípios fundamentais do Brasil. O “ser
humano” passa, então, a gozar de um sistema protetivo, quer nas
relações com os outros indivíduos, quer, até mesmo, com o
próprio Estado18.
No ordenamento jurídico brasileiro, os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade regem o direito à
inviolabilidade da intimidade dos trabalhadores. Tais princípios,
além de serem garantidos constitucionalmente, possuem a natureza de serem os alicerces que amparam a interpretação da norma
da forma mais apropriada e justa ao caso concreto individual.
Na tentativa de explicar o fundamento dos direitos da
personalidade, dois são os posicionamentos jurídicos divergentes,
quais sejam, a positivista e a jusnaturalista.
Para a corrente positivista, direitos da personalidade são
apenas aqueles reconhecidos pelo Estado por meio de normas
legisladas, que lhes conferem força jurídica, não aceitando a existência de direitos puramente inatos. Em contrapartida, há a
corrente jusnaturalista, em que se defende a tese de que os direitos
da personalidade são relativos à própria natureza humana e, por
conseguinte, sempre existiram, involuntariamente de postulação
jurídica.

MANTOVANI JUNIOR, Laert. O direito constitucional à intimidade e à
vida privada do empregado e o poder diretivo do empregador. São Paulo: LTr,
2010,, p. 15.
18
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O direito objetivo autoriza a pessoa a defender sua personalidade. Por outras palavras, os direitos da personalidade são
direitos comuns da existência, pois são simples permissões dadas
pelo texto normativo, a cada pessoa, para defender um bem que a
natureza lhe deu, de maneira primordial e direta. Logo, os direitos
da personalidade também são direitos subjetivos “excludendi alios”,
direitos de exigir um comportamento negativo dos outros, protegendo um bem inato, valendo-se de ação judicial19.
Os direitos da personalidade são essenciais, inatos, inerentes
à pessoa humana, presentes desde o nascimento, logo constituem
um núcleo fundamental de proteção aos direitos do homem, sem o
qual não adiantaria proteger nem um outro direito.
Esses direitos inatos e absolutos apresentam também a característica de serem extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e
oponíveis erga omnes. Essas características evidenciam a essencialidade desses direitos que têm por finalidade o amparo do
núcleo essencial de direitos do homem, permitindo a ampliação e a
garantia de todos os outros direitos.
Com a promoção dos direitos da personalidade de forma
direta, promove-se a dignidade da pessoa humana, princípio
basilar do Estado Democrático de Direito. Garantindo o respeito
aos direitos fundamentais, combatendo as lesões e as ameaças de
lesões a eles, garante-se a valorização do ser humano e de sua
dignidade.
Desse modo, os direitos personalíssimos assumem essa
terminologia, justamente porque são essenciais à sobrevivência da
raça humana, isto é, possuem como destinatário final o homem.
Esses direitos têm uma enorme importância jurídica, sendo,
portanto, estendidos ao ramo do Direito do Trabalho, atingindo,
especialmente, as relações laborais.
Disponível
em:
<http://intertemas.unitoledo.br/revista/
index.php/ETIC/article/viewFile/2028/2123> Acesso em: 24 de abril de
2013.
19
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4. A RESPONSABILIDADE CIVIL EM FACE DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NAS
RELAÇÕES DE EMPREGO.
O convívio social do homem, principalmente no ambiente de
trabalho, coloca-o sujeito a inúmeras possibilidades de conjunturas
agressivas ou ofensivas aos seus direitos da personalidade garantidos pela Carta Magna.
Dada a característica da pessoalidade nos contratos de trabalho, a possibilidade de ocorrência de danos aos direitos da personalidade do trabalhador é terminantemente usual, e o advento de
danos é um dos seus efeitos conexos, isto é, eles não decorrem do
objeto e do conjunto de cláusulas contratuais, mas da estrutura ou
dinâmica do contrato de trabalho.
O homem é sujeito de direitos que visam defender valores
individuais e sociais, que objetivam manter a harmonia social
disposta no preâmbulo da Constituição Federal brasileira. Quando
vitimado pelo empregador, por atitudes que ofendem sua dignidade e seus direitos da personalidade, o trabalhador sofre uma
afronta aos direitos necessários, para que possa gozar de um bom
convívio social, considerados como inerentes à personalidade
humana20.
O artigo 18621 do Código Civil pondera que ilícitos são
aqueles atos que violem o direito, ou causem dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral. O artigo mencionado harmoniza-se de
maneira perfeita às conjecturas de transgressão da personalidade
humana na relação de emprego. Em se tratando de resposta direta
a esse ilícito civil, há a obrigação do empregador de reparar o dano

FERREIRA, Aluísio Henrique. O poder direito do empregador e os direitos
da personalidade do empregado. São Paulo: LTr, 2011, p. 105.
21 Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
20
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causado, consoante preceitua o artigo 92722 do mesmo diploma
legal.
Destarte, quando o artigo não condiciona a reparação do
dano à culpa em determinados casos, entende-se como irrelevante
a caracterização do dolo ou da culpa, para que haja o dever de
indenizar, estando-se, assim, frente à responsabilização objetiva23.
Tem-se, como exemplo, esta responsabilidade no inciso III do art.
93224 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que o empregador
é responsável civilmente pelos atos de seus empregados, prepostos
ou serviçais, em razão do exercício de seu trabalho.
No entanto, dispensada a necessidade de comprovação do
elemento culpa ou dolo, fundamental ainda é a demonstração de
outros pressupostos, são eles: ato ilícito, nexo de causalidade e
dano. Na falta de algum dos requisitos imprescindíveis, o dever de
indenizar do empregador não se configura.
Distintamente, verificar-se-á, quando o dispositivo legal
instituir, em seu texto, o imperativo de provar o elemento culpa ou
dolo. Daí a vítima terá o ônus de provar a ocorrência de todas as
particularidades acima citadas, somadas com a culpa do empregador em sentido amplo.
Assim, na responsabilidade subjetiva, para que fique caracterizado o dever de reparação do dano, deve restar provado não só o
dano efetivo, mas a conduta dolosa ou culposa do empregador,
além do nexo causal entre ambos, ressaltando que tal comprovação constitui ônus do empregado, porque implica a demonsArt. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos caos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
23 FERREIRA, Aluísio Henrique. O poder direito do empregador e os direitos
da personalidade do empregado. São Paulo: LTr, 2011, p. 107.
24 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: iii) o
empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos,
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
22
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tração do fato constitutivo do seu direito, conforme previsão
inserta no artigo 818 da CLT.
Denota-se, portanto, que, se há um limite do empregador na
atuação do seu poder diretivo em face de seus trabalhadores, há
também uma reparação do dano causado pela transposição do
limite existente de sua conduta.
São muitos os direitos da personalidade resguardados a toda
pessoa, refletindo em favor do trabalhador, possuindo como
exemplos o direito à intimidade e à vida privada das pessoas, além
da honra e da imagem, e todos eles sendo considerados invioláveis. Existindo violação, é assegurado o direito à indenização por
danos morais e/ou materiais, segundo institui o artigo 5º, inciso X
da Constituição Federal de 1988.
Assim, constatada pela vítima a violação dos direitos da
personalidade, terá ela a faculdade de requerer, por meio do Poder
Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos, sejam
patrimoniais ou extrapatrimoniais.
O dano patrimonial, por ser percebido mais facilmente,
diferencia-se do dano moral. Enquanto a indenização patrimonial
se quantifica pelo patrimônio que efetivamente se perdeu (dano
emergente) e/ou ao que razoavelmente deixou de ganhar com a
perda (lucros cessantes), a indenização extrapatrimonial possui
mais a natureza subjetiva, isto é, não existem elementos objetivos
definidos para a fixação do ressarcimento dos prejuízos sofridos,
devendo o julgador, no momento do seu arbitramento, utilizar a
equidade, após cuidadosa análise do caso concreto.
Maurício Godinho Delgado ensina que o patrimônio moral
na relação de emprego é manifestamente passível de violação,
afirmando, ainda, não ser ele especificamente taxativo, bem como
que a reparação do abuso sofrido deverá ser ofertada de maneira
proporcional:
O dano moral decorrente da violação da intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas – e sua respectiva
indenização reparadora – são situações claramente passíveis
de ocorrência no âmbito empregatício25.
25
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E continua:
É evidente que o patrimônio moral da pessoa humana não
se circunscreve ao rol mencionado no inciso X do art. 5º da
Constituição (intimidade, vida privada, honra e imagem).
Outros bens e valores inerentes ao ser humano integram
esse patrimônio moral, cujo desrespeito enseja a proporcional reparação (art. 5º, V, CF/88). De todo modo, a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do ser
humano são formadas por um complexo de fatores e
dimensões físicos e psicológicos (autorrespeito, autoestima,
sanidade física, sanidade psíquica, etc), os quais compõem o
largo universo do patrimônio moral do indivíduo que a
ordem constitucional protege. As agressões dirigidas a esse
complexo ou a qualquer de suas partes devem ser proporcionalmente reparadas, em conformidade com o Texto
Máximo de 198826.

No que tange à quantificação do dano moral, as dificuldades
advindas da subjetividade dos parâmetros a serem fixados não
devem constituir motivo para a inexistência do direito. Por outro
lado, a finalidade da reparação dos danos extrapatrimoniais não se
assenta em fatores de reposição, senão de compensação, devendo
o arbitramento atender também ao desestímulo de novas agressões ao bem jurídico tutelado. Nessa vertente, Maria Aparecida
Alkimin afirma que:
Constitui celeuma na doutrina e na jurisprudência a questão
relativa à fixação do valor da indenização por dano moral,
haja vista que o dano moral é aquele dirigido contra a
personalidade e dignidade da pessoa humana, cuja dor e
sofrimento psíquico não são mensuráveis ou quantificáveis
daí a prevalência do entendimento no sentido de que a
Paulo: LTr, 2012, p. 620.
26 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 11ª ed. São
Paulo: LTr, 2012, p. 620.
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indenização do dano moral não visa a reparação, mas sim, a
compensação da dor sofrida, além de ter a função punitiva
imposta ao ofensor27.

Dessa maneira, o valor eventualmente fixado na indenização
por dano moral deverá atender a duas finalidades, quais sejam, a
de punir o infrator e a de compensar os prejuízos suportados pela
vítima. Em razão da inexistência de lei específica na quantificação
do valor nas indenizações de cunho moral, o julgador, amparado
pelo artigo 94428 do Código Civil de 2002, deverá utilizar-se do
juízo de equidade e fixar uma indenização que se considere justa e
suficiente, a fim de garantir a punição e evitar nova ocorrência,
cujo caráter é educativo, todavia não alto demais, para justificar
enriquecimento sem causa.
5. A RESPONSABILIDADE TRABALHISTA PELA RESCISÃO INDIRETA
Como verificado em tópico anterior, as condutas ilícitas
praticadas pelo empregador ou seus prepostos as quais violem
direitos da personalidade do trabalhador são passíveis de indenizações de ordem moral ou patrimonial.
Entretanto, o campo de responsabilidade civil do empregador em indenizar o empregado nessas circunstâncias não se
restringe apenas a isso, pois, dependendo do grau de lesão produzida contra os seus direitos personalíssimos, tem-se, ainda, a
responsabilidade trabalhista, que consiste na rescisão indireta do
contrato de trabalho.
Maria Aparecida Alkimin, sobre o abuso aos direitos personalíssimos do empregado nas relações de emprego, interpreta:
ALKIMIN, Maria Aparecida. Violação na relação de trabalho e a proteção à
personalidade do trabalhador. Curitiba: Juruá, 2008, p. 180.
28 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
27
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Quaisquer das violências apontadas (assédio sexual ou
moral), discriminação, etc.) torna degradante o ambiente do
trabalho, tornando insuportável a manutenção do vínculo
empregatício ante os constrangimentos e humilhações
dirigidos ao trabalhador, o qual tem a faculdade de
promover a resolução do contrato de trabalho, tanto nos
casos dos atos patronais como de seus subordinados que
desmereçam a dignidade do trabalhador ou no caso de
qualquer outro descumprimento grave das obrigações
contratuais29.

Sérgio Pinto Martins aduz que: “a rescisão indireta ou
dispensa indireta é a forma de cessação do contrato de trabalho
por decisão do empregado em virtude de falta grave praticada
pelo empregador (art. 483 da CLT)”30.
O art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho traduz
algumas hipóteses em que o trabalhador pode requerer, na Justiça
do Trabalho, a resolução do seu contrato de trabalho, pleiteando
indenização como se fosse despedido injustamente. Tal atitude
ganha mais espaço nas reclamações diárias e é reflexo da
insustentabilidade de o empregado continuar no emprego após a
prática da ilicitude do empregador.
Nesse sentido é o julgado do Tribunal Superior do Trabalho,
que, nesta oportunidade, teve como relator o Des. Maurício
Godinho Delgado, que votou pela manutenção da rescisão indireta
frente às provas existentes nos autos de que a empregada sofreu
humilhação e desrespeito por parte do preposto da empresa ré:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
ASSÉDIO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE

ALKIMIN, Maria Aparecida. Violação na relação de trabalho e a proteção à
personalidade do trabalhador. Curitiba: Juruá, 2008, p. 168.
30 MARTINS, Sérgio Pinto. Fundamentos de direito do trabalho. 13ª ed. São
Paulo: Atlas, 2012, p. 78.
29
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TRABALHO. RETIFICAÇÃO DA CTPS. PROJEÇÃO DO
AVISO PRÉVIO. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. O Tribunal Regional do Trabalho, com base na
análise dos fatos e da prova, concluiu pela submissão da
autora a tratamento humilhante e desrespeitoso por parte de
preposto da ré. Neste contexto, diante da submissão da
Reclamante a situações que atentaram contra sua dignidade
e integridade psíquica, tem ela direito à reparação moral,
conforme autorizam o art. 5º, X, da Constituição e os artigos
186 e 927 do Código Civil, bem como à rescisão indireta do
contrato de trabalho, na forma do art. 483, b, da CLT, com
consequente pagamento das verbas rescisórias amplas da
dispensa injusta, inclusive o aviso prévio, com sua projeção
contratual. Assim, não há como assegurar o processamento
do recurso de revista quando o agravo de instrumento
interposto não desconstitui os fundamentos da decisão
denegatória, que subsiste por seus próprios fundamentos.
Agravo de instrumento desprovido. (TST - AIRR:
1729003820095030107172900-38.2009.5.03.0107, Relator: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 25/04/2012, 3ª
Turma, Data de Publicação: DEJT 27/04/2012)31.

Levando em consideração que o emprego é fonte de
sobrevivência de todo ser humano, a norma em questão deve ser
aplicada nas hipóteses de ferimento dos direitos da personalidade
dos empregados, a fim de que o emprego seja totalmente
protegido de atos que não são compatíveis com a boa-fé e a função
social dos contratos de trabalho.

Disponível
em
<http://tst.jusbrasil.com/jurisprudencia/
21615304/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr1729003820095030107-172900-3820095030107-tst> Acesso em: 07 de maio
de 2013.
31
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6. HIPÓTESES DE CONFLITOS ENTRE PODER DIRETIVO E DIREITOS DA PERSONALIDADE DO EMPREGADO.
Conforme exposto anteriormente, é de fundamental importância o poder diretivo do empregador diante da relação empregatícia no controle do sistema empresarial. Ela se verifica na
imposição de mando do empresário, garantindo sua posição
hierarquicamente superior em face dos empregados, ajudando na
gestão e produção do seu negócio.
Cumpre registrar, mais uma vez, que o empregador, na
atuação do seu poder de direção, deverá observar os limites que
protegem os direitos da personalidade do trabalhador sob pena de
arcar com as consequências e violações que os seus atos acarretarem, consoante elencados nos tópicos antecedentes.
A seguir, mostrar-se-ão alguns exemplos das demandas
enfrentadas pelo Direito do Trabalho na sociedade atual e suas
interpretações frente a essas ocorrências.
a) Revistas íntima e pessoal
Atualmente, a prática do procedimento de revista pelos
empregadores tem se tornado bastante frequente. A justificativa de
estar atuando no direito de propriedade que lhe é resguardado
pela Constituição Federal de 1988, de maneira desarrazoada e
imoderada, já não encontra guarida na doutrina e na jurisprudência pátria.
Torna-se imperioso registrar que existem dois tipos de
revista: a íntima e a pessoal. A primeira se apresenta, quando a
revista se efetiva pela conferência direta no corpo do empregado,
enquanto a segunda se perfaz no momento em que são verificados
pertences, sacolas e bolsas do trabalhador de atitude visual.
Com a chegada da Lei nº 9.799/99, a Consolidação das Leis
do Trabalho ganhou o artigo 373-A, que trata sobre a proteção da
mulher no mercado de trabalho, proibindo, mais precisamente no
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seu inciso IV, a prática de revista íntima nas empregadas ou
funcionárias, como forma de tutelar sua dignidade e intimidade.
Vejamos:
Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a
corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao
mercado de trabalho e certas especificidades nos acordos
trabalhistas, é vedado:
(...)
VI – proceder o empregador ou preposto a revista íntima nas
empregadas ou funcionárias.

Desde o seu advento, indagou-se se era permissiva a
ocorrência de revistas íntimas em face dos empregados do sexo
masculino, tendo em vista tal artigo restringir-se tão somente às
pessoas do sexo feminino. Em atenção ao princípio constitucional
da isonomia, contudo, a vedação deste exercício também deve ser
estendida aos homens. Sobre o assunto, Alice Monteiro de Barros
comenta:
Como homens e mulheres são iguais em direitos e deveres
(art. 5º, inciso I, da Constituição de 1988), os homens
poderão invocar, por analogia, o citado art. 373-A da CLT,
para se protegerem contra as revistas íntimas 32.

Outra questão bastante discutida ocorre na abrangência do
termo “revista íntima”, se abrange apenas o corpo do empregado
ou também os seus pertences, pergunta esta a que a legislação
trabalhista não responde.
Em face disso, a melhor forma de solucionar os conflitos —
de um lado, o direito à intimidade e, do outro, o direito de
propriedade —, é analisar cada caso concreto e extrair da situação

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7ª ed. São
Paulo: LTr, 2011, p. 464.
32
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em apreço qual direito deve prevalecer. Deve-se, portanto, buscar
a ponderação de ambos e aplicar o princípio da proporcionalidade.
Como dito, a prática de revista pessoal pelo empregador
fundamenta-se na pretensão de proteger o patrimônio do seu
negócio, porém os meios adotados devem ser moderados, ao
ponto de o direito à intimidade do empregado manter-se assegurado. Em caso de ato ilícito, de modo abusivo ou humilhante, a
revista não será permitida e consequentemente passível de
indenização por dano moral.
Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento dominante na recriminação, quando a revista íntima se
faz ofendendo a dignidade da pessoa humana e o direito à intimidade do trabalhador, isto é, quando a revista pressupõe inspeção
direta sobre o corpo do empregado, conforme se pode observar:
RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI Nº
11.496/2007. REVISTA ÍNTIMA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1.1.11.496A CLT consagra o poder diretivo do
empregador (art. 2º), que se manifesta por meio do controle,
vigilância e fiscalização dos seus empregados. Tal poder
encontra limites também legalmente traçados. Ninguém
pode tudo. Os poderes de qualquer indivíduo, de qualquer
instituição, para além do que trace o ordenamento, estão
limitados não só pelo que podem os outros indivíduos e
instituições, mas, ainda, pelo que, legitimamente, podem
exigir na defesa de seus patrimônios jurídicos. 1.2. A
Constituição da República (arts. 1º, inciso III, e 5º, - caput- e
incisos III e X) tutela a privacidade e a honra, coibindo
práticas que ofendam a dignidade da pessoa humana e
constituam tratamento degradante. O art. 373-A, inciso VI,
da CLT, por seu turno, traz vedação expressa à revista
íntima - embora dirigido às mulheres empregadas, é
passível de aplicação aos empregados em geral, em face do
princípio da igualdade também assegurado pelo Texto
Maior. 1.3. Ao assumir os riscos de seu empreendimento
(CLT, art. 2º), o empregador toma a si a obrigação de adotar
providências que garantam a segurança de seu patrimônio,
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iniciativa que encontrará larga resposta por parte da
tecnologia moderna. 1.4. Não há nada e nenhuma norma
que autorize o empregador ou seus prepostos a obrigar
empregados ao desnudamento para revistas. 1.5. Não há
revista íntima razoável. O ato em si constitui abuso de
direito e, diante do regramento constitucional, é ilícito. O
direito de propriedade não se estende a ponto de permitir ao
empregador dispor da intimidade de seus empregados,
submetendo-os, cruelmente, a humilhações, às quais se
curvam pela necessidade de conservação do emprego. Não é
razoável tolerar-se a recusa a valor tão básico, cuja
reiteração, por certo, redunda em rigorosa modificação do
espírito e em irrecusável sofrimento para o trabalhador. 1.6.
Pergunta-se como reagiriam empregador, seus prepostos e,
ainda, aqueles que sustentam tal comportamento, acaso
submetidos a diárias revistas íntimas. Não se crê que, então,
sustentassem-nas com tal vigor. 1.7. São inapreensíveis por
outrem os direitos pessoais à preservação da dignidade,
intimidade, privacidade e honra. 1.8. Infligindo dano moral,
obriga-se o empregador à indenização correspondente (CF,
art. 5º, V). Recurso de embargos conhecido e desprovido.
(903404920075050464
90340-49.2007.5.05.0464,
Relator:
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 21/02/2013, Subseção I Especializada em Dissídios
Individuais, Data de Publicação: DEJT 01/03/2013) 33.

Dessa maneira, a revista se justifica, não quando traduza um
comodismo do empregador, para defender o seu patrimônio, mas
quando constitua o último recurso para satisfazer o interesse
empresarial, à falta de outras medidas preventivas. A tecnologia
também poderá ser utilizada, para evitar ou reduzir os efeitos da
revista na intimidade dos empregados, como, por exemplo: a
Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/
23070110/embargos-declaratorios-recurso-de-revista-e-ed-rr903404920075050464-90340-4920075050464-tst > Acesso em: 29 de abril de
2013.
33

Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 167

colocação de etiquetas magnéticas em livros e roupas torna
desnecessária a inspeção em bolsas e sacolas, nos estabelecimentos
comerciais.
Todavia, quanto à revista pessoal, quando estiver frente à
prática de inspeção em bolsas e sacolas do empregado, a sua
ocorrência deverá ser executada de forma moderada, a fim de que
o direito à intimidade do trabalhador não seja violada, caso contrário, tal prática não será aceita, ou seja, se o empregador atuar de
modo atentatório, não se configurará abuso de direito, e o ato se
caracterizará como exercício regular de direito. Vejamos abaixo
julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESPACHO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL ATESTANDO A TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A Presidência
do TRT da 6ª Região, ao determinar o processamento do
agravo de instrumento, registrou expressamente a sua
tempestividade, referindo-se, inclusive, à Ordem de Serviço
TRT-GP nº 380/2010, que suspendeu os prazos processuais.
Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. REVISTA
ÍNTIMA REALIZADA COM MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE. A revista em bolsas, sacolas ou mochilas dos
empregados, sem que se proceda à revista íntima e sem
contato corporal, mas apenas visual do vistoriador, e em
caráter geral, não denuncia excesso por parte do
empregador, pelo que não configura dano moral. Agravo de
instrumento não provido. (51736620105060000 517366.2010.5.06.0000, Relator: Horácio Raymundo de Senna
Pires, Data de Julgamento: 25/04/2012, 3ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 27/04/2012).34
Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/
21615187/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-ag-airr51736620105060000-5173-6620105060000-tst> Acesso em 29 de abril de
2013.
34
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Analisando as decisões acima demonstradas, conclui-se que
o Tribunal Superior do Trabalho tem uma tendência em aceitar a
revista pessoal, desde que não viole os princípios constitucionais
da intimidade, vida privada e dignidade do empregado. A vistoria
em sacolas, bolsas e pertences é possível, desde que respeite
alguns requisitos, ou seja, desde que seja feita de maneira geral,
não sendo em empregados específicos e sem constrangimento.
Logo, veda terminantemente a revista íntima, que seria a coação a
se despir ou uma vistoria mais agressiva, por considerá-la lesiva,
causadora de constrangimento social, moral e psicológico.
b) Fiscalização por instrumentos visuais
A tecnologia do mundo contemporâneo contribuiu de forma
significativa, para que o empregador possa realizar sua atividade
com maior qualidade, produtividade e rentabilidade. Os meios
eletrônicos também se tornaram importantes ferramentas de controle e fiscalização realizados no ambiente de trabalho35.
Entende-se por instrumento visual a instalação de aparelhos
audiovisuais, servindo como controle de prestação de serviços,
monitorando os movimentos dos empregados, a fim de garantir
um excelente desempenho de suas funções.
A legislação brasileira não proíbe expressamente essa prática, entretanto, se o seu uso ocorrer indiscriminadamente, a ponto
de possuir câmeras em lugares considerados íntimos, o empregador ultrapassará o limite permitido e estará sujeito a responder
pelos prejuízos causados.
Assim, é o entendimento postulado pela doutrinadora Alice
Monteiro de Barros:

MANTONVANI JUNIOR, Laert, O direito constitucional à intimidade e à
vida privada do empregado e o poder diretivo do empregador. São Paulo: LTr,
2010, p. 83.
35
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Inadmissível é entender que o conjunto de locais do
estabelecimento esteja sob total controle do empregador e
autorizar a introdução de aparelhos audiovisuais indistintamente. Ora, há certos locais que são privados por natureza
ou se destinam ao descanso do empregado, logo, não se
pode permitir a instalação de um sistema de vídeo, por
exemplo, em um banheiro, ou em uma cantina36.

Nesse sentido, é a interpretação do Tribunal Superior do
Trabalho:
RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Está clara a conduta totalmente reprovável da Demandada, que demonstrou enorme falta de respeito à intimidade e à privacidade
do Recorrido, violando seus direitos de personalidade ao
controlar as idas ao banheiro, proceder a revistas íntimas e,
pior, instalar câmeras no banheiro. O dano moral, nesse
caso, decorre pura e simplesmente do ato ofensivo (in re
ipsa), dispensando-se a prova da existência de dor psicológica ou perturbação à dignidade moral. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO SINDICATO PROFISSIONAL. SÚMULAS 219 E 329 DO TST. A questão do
deferimento dos honorários assistenciais no âmbito da
Justiça do Trabalho está pacificada por este Tribunal por
meio da Súmula nº 219, cuja orientação foi mantida mesmo
após a promulgação da Constituição Federal de 1988, como
confirma o verbete sumular n.º 329, também desta Corte.
Assim sendo, a prevalecer a diretriz emanada da Súmula nº
219 do TST, o preenchimento dos requisitos da Lei n.º
5.584/1970 é necessário para o deferimento dos honorários
advocatícios. Dessa feita, não se encontrando o Reclamante
assistido por seu sindicato profissional, indevida a condenação em honorários advocatícios. Recurso de Revista
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7ª ed. São
Paulo: LTr, 2011, p. 472.
36
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parcialmente conhecido e provido. Constituição Federal
5.584
(1236007420095040012
123600-74.2009.5.04.0012,
Relator: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento:
07/12/2011, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT
19/12/2011).37

Sendo assim, verifica-se que a utilização de câmeras de vídeo
no local de trabalho, de maneira desarrazoada e, principalmente,
quando instalada em locais considerados como privados e íntimos,
a doutrina e a jurisprudência têm entendido que fere a intimidade
do empregado.
c) Monitoramento de e-mail
Não há dúvidas de que o e-mail particular do empregado,
utilizado para sua comunicação social e privada, recebe guarida
pela Constituição Federal de 1988, sob a justificativa de estar
amparado pelo direito à intimidade, à vida privada e à inviolabilidade da correspondência.
O empregador, valendo-se da prerrogativa de fiscalizar o
exercício laboral do empregado, pode perfeitamente proibir o
acesso a e-mails pessoais ou páginas da Internet não relacionadas
com o trabalho realizado. Isso condiz com o seu poder de direção e
em nada viola os direitos da personalidade do trabalhador.
Pode também, caso o e-mail seja fornecido por ele, assim
chamado de e-mail corporativo, o monitoramente do seu conteúdo, o qual não será considerado ofensivo, desde que o trabalhador
tenha ciência de que essa ferramenta só pode ser utilizada para
fins profissionais, ou seja, que o seu uso dirige-se exclusivamente à
atividade funcional.
Entende-se por e-mail corporativo a ferramenta de trabalho
colocada pela própria empresa à disposição do empregado para a
Disponível em < http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/
20947823/recurso-de-revista-rr
1236007420095040012-1236007420095040012-tst> Acesso em: 29 de abril de 2013.
37
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utilização em serviço. Ele é disponibilizado pelo empregador ao
empregado, devendo-se utilizar dele de forma adequada e ética.
Se o e-mail é de uso corporativo, a não ser que o empregador
consinta, deve destinar-se ao uso estritamente profissional, isto é, o
correio eletrônico não pode ser utilizado para fins pessoais, nem
para provocar prejuízo para o empregador, muito menos para
cometer qualquer ilegalidade.
Impende ter presente que, de acordo com o art. 932, inciso III
do Código Civil de 2002, em caso de o empregado utilizar, de
forma indevida ou abusiva, o e-mail corporativo, poderá o
empregador, em tese, responder perante terceiros por qualquer
prejuízo, tal como sucederia com a utilização danosa de qualquer
outra ferramenta de trabalho.
Maurício Godinho Delgado ensina que:
Não há dúvida de que a tutela jurídica aos emails
particulares do trabalhador, mesmo quando veiculados nos
computadores da empresa, mantém-se absolutamente
hígida – inviolabilidade plena – salvo autorização judicial
contrária específica, em conformidade com o art. 5º, XII, da
Constituição. Entretanto, no que tange aos emails corporativos, desde que se restrinjam a efetiva ferramentas de
trabalho fornecidas pela empresa a seus empregados para
que ali realizem atos de interação com estritos fins
contratuais – atos que vinculam plenamente a empresa, a
propósito (art. 932, III, Código Civil: o empregador responde
objetivamente pelos atos de “...seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em
razão dele”) – nestes casos a regência normativa é diversa38.

Assim, apenas o e-mail pessoal ou particular do empregado
desfruta de proteção constitucional e legal de inviolabilidade.
Solução diversa impõe-se em se tratando do chamado e-mail
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 11ª ed. São
Paulo: LTr, 2012, p. 646.
38
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corporativo, instrumento de comunicação virtual mediante o qual
o empregado utiliza-se do terminal do computador e do próprio
endereço eletrônico, destinando-se a sua utilização para o envio de
mensagens de cunho estritamente profissional, salvo com o devido
consentimento do empregador.
d) Assédio moral
O assédio moral foi utilizado, pela primeira vez, pelos
psicólogos e não faz muito tempo que entrou para o mundo
jurídico. O que se denomina assédio moral, também conhecido
como mobbing (Itália, Alemanha e Escandinávia), harcelement moral
(França), acoso moral (Espanha), terror psicológico ou assédio
moral entre nós, além de outras denominações, são, a rigor,
atentados contra a dignidade humana, os quais se manifestam, de
início, na família e na escola, quando se confrontam, respectivamente, filhos e alunos com predileções ostensivas39.
Dessa citação, pode-se verificar que o assédio moral é um
fenômeno que sempre existiu no mundo, seja jurídico ou não,
inclusive sendo frequentes as reclamações de assédio moral no
local de trabalho, as quais chegam volumosamente à Justiça do
Trabalho nos dias hodiernos.
O assédio moral no ambiente de trabalho é mais comum do
que se pensa, muitos dos trabalhadores são submetidos a situações
constrangedoras e humilhantes, possuindo como vítimas, na maioria dos casos, as mulheres.
Inicialmente, os doutrinadores definiam o assédio moral
como sendo uma situação em que uma pessoa ou um grupo de
pessoas exercem uma violência psicológica externa, de forma
sistemática e frequente sobre outra pessoa, com quem mantém
relação no ambiente de trabalho, com o objetivo de destruir sua

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7ª ed. São
Paulo: LTr, 2011, p. 732.
39
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reputação, perturbar o exercício de suas funções e forçar a
demissão da vítima40.
No entanto, tal interpretação é bastante criticada, por ser
muito rigoroso, uma vez que, atualmente, esse comportamento
não ocorre somente entre chefes e empregados, mas também em
seu inverso, tendo ocorrido até mesmo entre colegas de mesma
classe de trabalho.
Desse modo, a definição do doutrinador Maurício Godinho
Delgado abrange de uma melhor forma o entendimento do assédio
moral em face das possíveis ocorrências:
[...] conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido
de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por
meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que
visem ao enfraquecimento e diminuição da autoestima da
vítima ou a outra forma de desequilíbrio e tensão emocionais graves41.

A doutrina e a jurisprudência elencam alguns requisitos para
a caracterização do assédio moral, sejam eles: a intensividade da
violência psicológica; prolongamento no tempo, não podendo ser
um episódio esporádico; ter como finalidade ocasionar um dano
psíquico ou moral ao empregado e que se produzam efetivamente
os danos psíquicos42.
Esse último, segundo Alice Monteiro de Barros, é dispensável, pois o dano moral independe do dano psíquico, afirmando
que o conceito de assédio moral deverá ser definido pelo
comportamento do assediador, e não pelo resultado danoso. Nesse
norte, é a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 14º
Região:
LEYMANN, apud BARROS, Alice Monteiro, 2011, p. 733.
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 11ª ed. São
Paulo: LTr, 2012, p. 1247.
42 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7ª ed. São
Paulo: LTr, 2011, p. 735.
40
41
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ASSÉDIO
MORAL.
ABUSO
DE
DIREITO
DO
EMPREGADOR. NAO CONFIGURAÇAO. ÔNUS DA
PROVA DA RECLAMANTE. ARTIGOS 818 DA CLT E 333,
I, DO CPC. É da reclamante o ônus da prova quanto à
prática, pela reclamada, de assédio moral. O assédio moral
consiste em conduta abusiva, de cunho psicológico, que
atenta contra a dignidade do trabalhador, de forma reiterada
e prolongada, causando evidente abalo emocional. No
âmbito das relações de trabalho a tutela da dignidade moral
do trabalhador tem por finalidade impedir que os atos
empresariais possam entrar em conflito com os direitos
personalíssimos e com a esfera moral do trabalhador. A
existência ou não do dano moral nas relações de trabalho
deve estar vinculada diretamente às situações relativas ao
exercício do poder diretivo do empregador, em face dos
limites da subordinação a que está sujeito o trabalhador.
Embora o assédio moral no ambiente de trabalho seja
inaceitável, a indenização decorrente dessa prática somente
pode ser reconhecida quando houver prova segura da
existência de conduta abusiva do empregador, ou de
empregado seu. No presente caso, não há prova consistente
a autorizar o reconhecimento da existência de assédio moral
praticado contra a obreira, eis que pelas próprias declarações
da reclamante, não existe sequer indício de prova da
submissão da trabalhadora a situações de constrangimento e
humilhação no seu ambiente de trabalho. Destarte, à míngua
de prova, deve ser mantida a improcedência do pedido de
indenização por assédio moral. (TRT-14 - RO: 359 RO
0000359, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO
GOMES LÔBO, Data de Julgamento: 18/11/2011,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DETRT14 n.214,
de 21/11/2011)43.

Disponível em < http://trt-14.jusbrasil.com/jurisprudencia/21373286/
recurso-ordinario-trabalhista-ro-359-ro-0000359-trt-14> Acesso em: 05 de
maio de 2013.
43
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Dessa forma, a jurisprudência mais moderna vem dispensando a presença deste quarto elemento (dano psíquico) e de
forma muito apropriada. A mesma conduta não pode esperar
resultados diferentes, dependendo da forma como a vítima irá
reagir. A conduta punível é a do agressor, e não da vítima. A
reação da vítima não pode ser fato determinante à incidência ou
não do assédio moral, senão estaria avaliando-se o comportamento
da vítima, e não do agressor.
Vê-se, portanto, que o assédio moral, para a sua configuração, depende da intensidade da violência psicológica e do
prolongamento no tempo, tendo por finalidade ocasionar um dano
psíquico ou moral ao empregado. Consiste na exposição do empregado a pequenos ataques, que, intencionalmente, atinjam-lhe a
honra ou lhe causem algum tipo de dor, de modo reiterado,
tratando-se de uma violência de natureza psicológica que perdura
no tempo.
e)

Limitação ao uso do banheiro

O poder diretivo da empresa se insere no direito potestativo
do empregador e não gera, via de regra, direito à indenização por
dano moral.
Ocorre que, no direito existente, não se pode admitir, sob
pena de desrespeitar a regra contida no artigo 18744 do Código
Civil de 2002, que a utilização dessa prerrogativa se dê de forma
abusiva, a despeito de limites impostos, senão por princípios, por
regras contidas no próprio ordenamento jurídico.
A limitação ao uso do banheiro, na esfera das relações de
trabalho, constitui mais uma das possíveis práticas lesivas
exercitadas pelo empregador em desfavor de seus empregados,
levantando, igualmente, posicionamentos conflitantes.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
44
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Uma primeira vertente doutrinária e jurisprudencial defende
que se situa nos limites do poder diretivo do empregador estabelecer, com moderação, regras para utilização dos sanitários,
notadamente no caso de trabalho em call center, tendo em vista a
dificuldade de operação do centro de atendimento no caso de
vários empregados se ausentarem simultaneamente de seus postos
de trabalho.
Não é essa, todavia, a interpretação que prevalece. Não há
como entender que essa prática constitui desdobramento da
sujeição do empregado ao poder diretivo do empregador, no qual
se compreende o poder de controle. Na realidade, ao adotar tal
prática, o empregador está entrando na intimidade de seu subordinado, porquanto, efetuar o controle das idas do empregado ao
banheiro, bem como a reprimenda dos funcionários que excedam
o que a reclamada entende como tempo razoável, constrange, e
por vezes até obstar o regular e necessário exercício de necessidades fisiológicas, assim como dar publicidade de quantas vezes
cada um se ausenta para a utilização do banheiro, se mostra
extremamente constrangedor e abusivo.
Como argumentado alhures, a faculdade do empregador de
ditar regras no âmbito da organização da empresa deve ser
exercida dentro dos limites da razoabilidade e com moderação,
isto é, de modo a preservar os direitos de personalidade do
empregado. A instituição de norma restritiva ao uso do banheiro
traduz exercício abusivo do poder de direção, pois não se revela
admissível que estabeleça controle sobre situação de ordem
biológica, que independe da vontade do ser humano, impedindo
que o empregado faça uso do banheiro quantas vezes se fizerem
necessárias.
Em outras palavras, a restrição do uso do banheiro expõe
indevidamente a privacidade do empregado, ofendendo sua dignidade, visto que não se pode objetivamente controlar a periodicidade da satisfação de necessidades fisiológicas, que se apresentam
em diferentes níveis em cada indivíduo.
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Ir ao banheiro é necessidade básica do ser humano. O
empregador que estabelece horários para que o empregado possa
satisfazer suas necessidades fisiológicas ou que determina
autorização para poder ir ao banheiro acaba por negar a condição
de ser humano de seu empregado e, assim, o ofende em sua
dignidade. O empregado não é máquina e o empresário que utiliza
o trabalho humano para a consecução de sua atividade deve ter
isso em mente.
A atividade empresarial deve ser exercida sempre mediante
respeito à dignidade humana (artigos 1º, III, e 170 da Constituição), o que pressupõe a consideração do ser humano como
finalidade do progresso econômico, nunca como mero meio.
Ademais, embora o poder empregatício realmente legitime a
adoção de medidas para a fiscalização do local de trabalho, não
pode o empregador fazer isso de modo a ofender a dignidade de
seus trabalhadores.
Desse modo, tal limitação ou restrição do uso do banheiro
pelo empregador em face do empregado viola frontalmente a
dignidade da pessoa humana, revelando abuso aos limites do
poder de direção, sendo, portanto, passível de indenização por
dano moral. Nesse vértice, pode-se verificar recente julgado do
Colendo Tribunal Superior do Trabalho:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA - DANO MORAL. RESTRIÇÃO AO USO DE
BANHEIRO. Constatada divergência jurisprudencial, nos
termos do art. 896, a, da CLT, impõe-se o provimento do
Agravo de Instrumento para determinar o processamento
do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e
provido. 896 CLT; II - RECURSO DE REVISTA. DANO
MORAL. RESTRIÇÃO AO USO DE BANHEIRO. No caso
dos autos, a Reclamada restringia o uso do banheiro, tanto
que se a empregada utilizasse o toalete fora dos intervalos
previamente determinados pela empresa, sofria sanções de
natureza disciplinar e financeira. A restrição do uso de
banheiro expõe indevidamente a privacidade do empre-
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gado, ofendendo sua dignidade, visto que não se pode
objetivamente controlar a periodicidade da satisfação de
necessidades fisiológicas que se apresentam em diferentes
níveis em cada indivíduo. Tal procedimento revela abuso
aos limites do poder diretivo do empregador. Recurso de
Revista conhecido e provido. (2724420105100000 27244.2010.5.10.0000, Relator: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data
de Julgamento: 09/05/2012, 8ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 11/05/2012).45

O que jamais se pode admitir é que, em função de uma
maior produtividade e rigor na relação capital e trabalho, sejam
violados direitos personalíssimos do ser humano, precarizando o
direito fundamental ao labor constitucionalmente assegurado46.
Conclui-se, dessa forma, que privar alguém do uso do
banheiro, ou cercear essa utilização, além de implicar agressão à
dignidade da pessoa humana, quando perpetrada no ambiente em
que são prestados serviços, traduz desrespeito ao valor social do
trabalho, dando ensejo à indenização por dano moral.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação de emprego, sendo uma das espécies do gênero da
relação de trabalho, configura-se, quando estiverem presentes, de
forma simultânea, quatro pressupostos, quais sejam, pessoalidade,
trabalho não eventual, remuneração e subordinação.
Essa relação de emprego é composta por duas partes: de um
lado, o empregador, e, do outro, o empregado. Este é o que coloca
a sua energia de trabalho à disposição do empregador, e aquele é o
Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/
21620380/recurso-de-revista-rr-2724420105100000-272-4420105100000tst> Acesso em: 29 de abril de 2013.
46 FERREIRA, Aluísio Henrique. O poder direito do empregador e os direitos
da personalidade do empregado. São Paulo: LTr, 2011, p. 129.
45
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responsável pela determinação do que e como serão realizadas as
atividades laborais do empregado.
O poder de organizar a atividade empresarial e ditar normas
é chamado de poder diretivo ou, também, poder de direção. Tal
poder é conferido ao empregador, que, em razão do direito de
propriedade, sendo o dono do estabelecimento — e por isso
suporta todos os riscos que a empresa apresentar —, deve garantir
seu bom funcionamento.
Dessa relação de emprego, surge o poder diretivo, e, dele,
derivam os poderes regulamentar, fiscalizatório e disciplinar. Em
face desse poder, em algumas conjunturas, a relação sofre algum
desequilíbrio, devendo a lei estabelecer que o empregador deve
agir sempre com boa-fé e respeitar os direitos dos seus subordinados, sob pena das responsabilidades civil e trabalhista.
É por meio desses direitos que o empregador organiza a
empresa, dá ordens e fiscaliza a atuação dos empregados, inclusive possuindo a faculdade e o poder de puni-los, quando agirem
em desobediência. Contudo, esse poder empregatício é limitado,
pois o empregado tem o direito de resistir às ordens consideradas
abusivas ou ilícitas.
Pode-se justificar que essa resistência do empregado é uma
forma de reduzir o desequilíbrio dessa relação imposta a partir da
assinatura do contrato de trabalho, tentando deixá-lo em uma
posição de igualdade com o empregador. Logo, deve o empresário
respeito aos direitos personalíssimos do subordinado no exercício
do seu poder de direção.
Valendo-se do direito de propriedade, assegurado pela
Constituição Federal de 1988, e do objetivo de fazer com que o seu
empreendimento desenvolva cada vez mais, o empregador aproveita métodos, para proteger seu patrimônio. Todavia, exercitando
condutas desrespeitosas e, principalmente, excessivas, tocando os
direitos da personalidade do empregado, essa justificativa, em
regra, não prevalecerá.
Como foi visto, várias são as possibilidades de práticas
abusivas do empregado, na tentativa de fazer valer a progressão
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do seu negócio, dentre elas, as revistas íntima e pessoal, a fiscalzação do trabalho por instrumentos visuais, o monitoramento de
e-mail, o assédio moral e a limitação das idas ao banheiro.
Tendo em vista que a Carta Magna resguarda a toda pessoa
o direito à intimidade e à vida privada, haveria, nesse caso, um
choque de direitos fundamentais em face do direito de propriedade do empregador, existindo, como única forma de solucionar
esse imbróglio, a análise do caso concreto, para decidir qual direito
deve prevalecer.
A maioria da doutrina e da jurisprudência é essencial à
análise do caso concreto, considerando que a atuação de maneira
imprópria e exagerada por parte do empregador, ao ponto de os
direitos da personalidade do empregado serem desrespeitados, é
passível de rescisão indireta e gerador de danos morais, não
podendo o empregador, portanto, utilizar-se de um poder de
hierarquia, para subordinar os seus empregados de forma desumana e humilhante.
A Justiça do Trabalho, atendendo aos anseios dos trabalhadores, vem aplicando, de forma correta, a efetivação dos princípios
constitucionais, sobretudo os direitos da personalidade do
empregado em face do direito de propriedade do empregador. Do
contrário, estar-se-ia a manifestar desinteresse por nossa própria
dignidade, suportando a coisificação e a banalização do ser
humano.
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ativismo judicial: a nova face da
jurisdição brasileira
Juliana de Lima Silva1
INTRODUÇÃO
Este ano a Constituição Federal completou 25 anos de existência. Se nos reportarmos ao momento político–jurídico ao qual
foi criada, veremos que ela representou e refletiu uma grande
mudança de paradigmas até então vigentes no ordenamento
jurídico brasileiro.
A Assembleia Constituinte reunida em 1º de fevereiro do
1987, tentou codificar o máximo de direitos e garantias fundamentais possíveis para atender aos anseios da população que
clamava por liberdade, pela democracia, por transparência, por
justiça, não agüentando mais as atrocidades e os abusos de direito
cometidos durante vinte e um anos de ditadura militar. Após 18
meses de debates e discussões, nascia em 5 de outubro de 1988 a
Constituição da República Federativa do Brasil. Caracterizada por
sua grande quantidade de direitos fundamentais e garantias
fundamentais para a efetivação desses direitos em face dos abusos
cometidos.
Entretanto, após esse longo período, essa jovem adulta
ainda necessita de algumas regulamentações para que se efetive o
Estado Democrático de Direito pautado no respeito ao direito e
garantias fundamentais do cidadão e fundado na soberania, na
Pós-graduanda em Direito Material e Processual do Trabalho pela
Escola Superior da Magistratura Trabalhista – ESMAT 13. E-mail:
julianadlima@yahoo.com.br
1
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cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa, e no pluralismo político.
Um novo modelo de interpretação, tendo por base a força
normativa da constituição, vem ganhando destaque por parte do
judiciário através da conduta pro ativa dos magistrados: o
ativismo judicial.

1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE
HERMENÊUTICA JURÍDICA
A palavra hermenêutica tem como origem a palavra grega
hermenewein, relativo a Hermes. Este foi um Deus egípcio que
servia de mediador, traduzindo mensagens dos deuses para os
homens, interpretando, dando sentido.
Na definição de Gustavo Rabay2, hermenêutica seria:
(...) hermenêutica é a teoria geral da interpretação. Seu
objetivo não é a interpretação de normas em concreto, mas a
descoberta e a fixação dos princípios reguladores da interpretação em geral. Admita-se provisoriamente que a hermenêutica jurídica é a teoria científica (ou pretensamente científica (...)) da ação de interpretar as normas. A interpretação
da norma é a aplicação, na prática, dos preceitos da
hermenêutica, na busca do sentido e do alcance de uma lei,
de uma cláusula contratual ou de um sentido realçado pela
jurisprudência, entre outras possibilidades normogenéticas.

Seria uma forma de decifrar as normas, as regras e os
princípios do Direito, atribuindo a eles um sentido valorativo a
informação.
GUERRA, Gustavo Rabay. Hermenêutica & caos: a interretação como
problema nevrálgico da teoria/realidade do fenômeno jurídico.
Disponível em: https://www.dropbox.com/sh/vcwekrh24n9x0yv/
J9JIf_oYB7. Acesso em: 3 nov. 2013
2
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Nesse sentido, Fabrício Carlos Zanin3 ensina que “sempre
teremos a intermediação e os condicionamentos lingüísticos culturais. Assim, a pré-compreensão antecipa nosso conhecimento da
realidade”. Dessa forma não existe neutralidade, cada um trás
consigo uma carga valorativa, interferindo na sua visão de mundo.
A escola da exegese surgiu com o código de Napoleão e
tinha como objetivo uniformizar o direito, cabendo ao juiz a
aplicação da lei na sua forma literal, racional e gramatical, pautada
em suposta neutralidade do magistrado. Sua vontade confundia-se
com a do legislador, não podendo produzir o Direito, respeitando
o princípio da separação dos poderes. No entanto, essa escola não
conseguiu acompanhar a dinâmica da sociedade, tendo em vista
que não conseguia manter a neutralidade e nem a compleitude das
lacunas da lei.
Logo após, destacou-se a escola da livre investigação científica, de François Geny, defendendo a aplicação dos costumes e da
analogia por parte do juiz para suprir tais lacunas na resolução dos
conflitos, e a Escola do Direito Livre, de Hermann Kantorowicz.
A partir do século XVI, surge uma corrente chamada
jusnaturalista, que tem como base o Direito natural, pregando que
o Direito independia da vontade humana para alcançar a justiça
social.
Com as revoluções liberais, surge a corrente juspositivista,
fundada no Direito positivo, escrito, codificado, imposto pelo
Estado através do seu poder coercitivo, como forma de limitar o
poder do soberano e regulamentar as relações sociais. Nessa
época, destaca-se Hans Kelsen, com sua Teoria pura do Direito,
defendendo o monismo em que Direito e Estado se confundiam,
não havendo normas injustas, tendo em vista que emanavam do
Estado, aplicação fria da lei. Esse argumento surgiu para legitimar
governos autoritários como o nazismo e o fascismo.
ZANIN, Fabrício Carlos. O que é hermenêutica?. Disponível em:
https://www.dropbox.com/sh/vcwekrh24n9x0yv/J9JIf_oYB7 . Acesso
em: 3 nov. 2013
3
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1.1. A Crise do positivismo e o surgimento do póspostivismo no Brasil
As experiências totalitárias do início de século XX baseados
no positivismo só serviram para legitimar verdadeiras atrocidades
e abusos cometidos. O parlamento não representava os anseios da
população editando praticamente programas políticos não
podendo ser invocados perante o judiciário, além de não haver
garantias contra o arbítrio e o descaso dos legisladores. A lei servia
como instrumento de arbítrio de governantes autoritários para se
manterem no poder. O magistrado estava restrito ao texto da lei,
única fonte do Direito.
Entretanto, Antonio Cavalcanti Maia4 ensina que:
O positivismo realizou um grande avanço no pensamento
jurídico, de forma que, substituí-lo inteiramente seria nada
mais que um verdadeiro retrocesso. Com efeito, o positivismo contribuiu para incorporar ao pensamento jurídico
determinados elementos indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, como o anseio por segurança, o respeito à
lei formal e a busca da objetividade na interpretação jurídica.
Confiança, segurança jurídica, separação dos poderes,
objetividade, respeito à lei formal: todos esses elementos
permanecem relevantes na atualidade.

Dessa forma, o positivismo trouxe alguns avanços para o
ordenamento jurídico aplicados atualmente.
Após a II Guerra Mundial, começaram a surgir na Europa
constituições com alto teor axiológico, princípios com eficácia normativa, normas abertas permitindo ao legislador uma interpretação teleológica baseada na valoração do direito, com mecanismos de proteção aos direitos fundamentais até mesmo em face
Apud Thiago Magalhães. Pós-positivismo sem trauma: o possível e o
indesejável no reencontro do direito com a moral. In:As novas faces do
ativismo judicial. Bahia: jus Podivm, 2013. P. 36
4
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do legislador. Reacendendo o debate entre Direito e Moral,
rompendo com o paradigma até então vigente, o positivismo.
Dessa forma, não há consenso axiológico, abrindo brechas
diante de da indeterminação o e pluralismo na interpretação das
normas na resolução de casos difíceis.
Apesar de serem distintos, Direito e moral possuem uma
ligação muito tênue, a medida em que o ordenamento jurídico
pós-positivista normaliza valores, princípios de justiça5 ao seu
ordenamento jurídico.
No Brasil, o pós-positivismo surgiu juntamente com o período de redemocratização e promulgação da Constituição Federal
de 1988. Tem como base o neoconstitucionalismo, modelo no qual
tem uma nova forma de enxergar o Direito, tendo como centro a
interpretação jurídica da constituição, dando uma maior amplitude a sua força normativa, através dos seus princípios e tendo
como fundamento principal a dignidade da pessoa humana.
Surgindo o ativismo judicial.
2. O NEOCONSTITUCIONALISMO: UM ROMPIMENTO
COM A INTERPRETAÇÃO JURÍDICA TRADICIONAL?
A Constituição Federal de 1988 serve de norte, de centro,
ápice, o qual emana a interpretação e a força normativa de todo o
sistema normativo, com grande quantidade de normas repletas de
elevado valor axiológico, pautado na defesa dos direitos fundamentais.
Com um maior fluxo de informação e a consciência do
cidadão por parte dos seus direitos, ela também possibilitou um
maior controle de Constitucionalidade, permitindo que o Judiciário se pronuncie acerca de suas leis, bem como omissões.
Daniel Sarmento. Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. In: As novas faces do ativismo judicial. Bahia: jus Podivm
2013, p.83.
5
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Todos os dias milhares de pessoas recorrem ao judiciário
para terem suas pretensões apreciadas e tuteladas em face dos
abusos cometidos. O Direito nem sempre consegue acompanhar
tal ritmo e o judiciário acaba avocando para si competências do
poder executivo e legislativo diante da omissão de norma regulamentadora, não podendo se abster diante, diante da proibição do
non liquet.
O Neoconstitucionalismo consiste em uma nova modalidade
de interpretação jurídica decorrente da força normativa, da supremacia e da centralidade da Constituição, servindo como instrumento para a normativização de princípios aumentando o campo
da interpretação do julgador. Seria um método de argumentação
que permita a procura racional e intersubjetivamente controlável
da resposta para os “casos difíceis” do Direito6.
Entretanto, Luís Roberto Barroso7 adverte:
(...) a interpretação jurídica tradicional não está derrotada
ou superada como um todo. Pelo contrário, é no seu âmbito
que continua a ser resolvida boa parte das questões jurídicas, provavelmente a maioria delas. Sucede, todavia, que
os operadores jurídicos e os teóricos do Direito se deram
conta, nos últimos tempos, de uma situação de carência: as
categorias tradicionais da interpretação jurídica não são
inteiramente ajustadas para a solução de um conjunto de
problemas ligados à realização da vontade constitucional. A
partir daí deflagrou-se o processo de elaboração doutrinária
de novos conceitos e categorias, agrupados sob a denominação de nova interpretação constitucional, que se utiliza de
um arsenal teórico diversificado, em um verdadeiro sincretismo metodológico.

Dworkin, Ronald apud Daniel Sarmento. Op.cit. nota 4.
BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito constitucional no
Brasil).
Disponível
em:
https://www.dropbox.com/sh/
vcwekrh24n9x0yv/J9JIf_oYB7 . Acesso em: 3 nov. 2013.
6
7
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Desse modo a nova interpretação só é utilizada em casos
difíceis e omissos da lei para que se realize a vontade constitucional. Com isso, o interprete, muitas vezes, acaba se tornando um
co-participante na criação do Direito e legislando ao fazer a
valoração das clausulas gerais e de conceitos jurídicos indetermináveis, abertos, aumentando ou diminuindo o alcance de determinada norma.

3. NEOCONSTITUCIONALISMO E ATIVISMO
JUDICIAL
O Neoconstitucionalismo consiste em uma nova forma de
interpretação constitucional, passando a constituição para o centro
jurídico. Ganhado supremacia formal e material na qual irradia
princípios e regras por todo o ordenamento jurídico, infuenciando
a interpretação dos demais direitos, que deverão ser interpretados
com base na lei maior. É a constitucionalização do Direito.
Consiste na mudança de categorias e metodológias de
interpretação, rompendo com a hermenêutica jurídica tradicional
em que o juiz era apenas um aplicador, na qual ele era submetido
a um caso e apenas aplicava a norma que vinha com a solução ao
caso concreto, fazia a subsunção.
Luís Roberto Barroso8 aponta como marcos para o surgimento do novo constitucionalismo:
a) O marco histórico, o constitucionalismo do pós guerra
da alemanha e da Itália, na década de setenta na Espanha e no Brasil na década de oitenta com a Constituição
Federal;
b) O marco filosófico, em que o Direito se liberta da estrita
legalidade e se aproxima da filosofia jurídica, dos valores através da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais para que se alcance o ideal de justiça;
8

Ibid.
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c)

O marco teórico, revelando três mudanças importante
de paradigmas, são elas:
 reconhecimento da força normativa da Constituição
e efetividade das normas constitucionais;
 expansão da jurisdição constitucional, os tribunais
passam a ser protagonistas para a efetivação dos direitos fundamentais, supremacia das decisões constitucionais, influenciado pelo modelo americano;
 o pluralismo da interpretação constitucional, introduzindo normatividade aos princípios, colisão de
direitos fundamentais, ponderação e argumentação
jurídica, mudança dos valores em disputa.

Com isso, os princípios ganharam posição de destaque,
deixando de ser usados apenas em casos de omissão da lei e
passando a serem o centro, os protagonistas na aplicação dos
Direito.
Nesse contexto a interpretação jurídica atual rompe com o
modelo anterior a partir do momento em que o interprete passa a
ser um co-participante na elaboração do direito, em que a norma
indica um caminho, mas o necessita de um complemento, cabendo
ao juiz encontrar uma solução argumentativa para resolver os
casos. Nesse ponto merece destaque o ativismo judicial.
4. UM CONCEITO PARA ATIVISMO JUDICIAL
O ativismo judicial tem como origem a jurisprudência das
cortes norte-americanas e vem ganhado destaque no Brasil a partir
da Constituição de 1988, merecendo destaque julgamentos como
pesquisa de células tronco, greve no serviço público, interrupção
da gestação de fetos anencéfalicos, casamento de pessoas do
mesmo sexo pelo Supremo Tribunal Federal, demonstrando uma
mudança de paradigmas entre as decisões da Corte a vinte anos
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atrás e o período atual. Tem-se um Poder judiciário mais atuante,
mais presente na vida dos brasileiros.
A divulgação e o acesso a informação possibilitou a população a tomar conhecimento de seus direitos e questiona-los. Os
tribunais superiores até então desconhecido pela população,
ganharam notoriedade e se viram submetido a julgar questões
mais complexas, casos difíceis, embate de princípios e direitos fundamentais, aos quais não existe uma resposta pronta no Direito,
necessitando do interprete uma solução argumentativa, uma conduta pro ativa na aplicação da lei.
Paulo Gustavo Branco9 ensina que não há um consenso entre
os doutrinadores sobre o conceito de ativismo judicial, diante da
vagueza e indeterminação semântica do termo, que assumiu caráter depreciativo, pejorativo, negativo.
A expressão Ativismo judicial apareceu nos Estados Unidos
em 1947, em um artigo publicado pelo historiador Arthur
Schelessinger ao comentar que a corte norte-ameriaca poderia
intervir na efetivação da promoção do bem-estar social com base
nas concepções dos juizes, na época do New Deal.
Luís Roberto Barroso10 define ativismo judicial como
ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala
em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo
descolamento entre a classe política e a sociedade civil,
impedindo que as demandas sociais sejam atendidas de
maneira efetiva.
BRANCO, Paulo Gustavo. Em busca de um conceito fugido – o
ativismo judicial. In: As novas faces do ativismo judicial. Bahia: jus
Podivm, 2013, p.388.
10 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e
Legitimidade Democrática. Disponível em: http://www.oab.org.br/
editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf. Acesso em:
8 nov. 2013.
9
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Desse modo, ativismo judicial é uma nova forma de hermenêutica jurídica de interpretação da Constituição, tentando extrair
o máximo de suas normas.
Apesar de serem muito parecidos, o ativismo judicial não
deve ser confundido com a judicialização. Este diz respeito a
questões de ordem política, social e moral que diante da omissão
dos poderes legislativo e executivo são decididas pelo poder
judiciário, enquanto aquele tem uma maior abrangência e uma
maior interferência na atuação dos outros poderes.
É necessário esclarecer ainda que os poderes legislativo
executivo e judiciário continuam sendo harmônicos e independentes entre si, conforme preceitua artigo 60, § 4º, III da
Constituição Federal, sendo inclusive cláusula pétrea. Entretanto,
ocerre que muitas vezes o judiciário se ver obrigado a decidir e
autorizado pela Constituição Federal a suprir as lacunas da lei
diante da inércia dos demais poderes, abarcando e invadindo
competências que originariamente não eram suas, é o que muitos
doutrinadores chamam de crise das instancias.
A função típica do poder judiciário é a aplicação da lei, do
Direito na resolução do litígio das partes, é uma função técnica em
que o juiz funciona basicamente como o mediador da sociedade
aplicando a lei ao caso concreto, individualizado.

5. ATIVISMO JUDICIAL NA RESOLUÇÃO DE CASOS
DIFÍCEIS
O ativismo judicial vem sendo aplicado na resolução de
casos considerados difíceis, entretanto não existe um parâmetro
para que se estabeleça o grau de dificuldade, ficando o esse critério
a mercê da discricionariedade do julgadores.
Nesse sentido, dispõe Lenio Streck11:
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo, e “ o
problema da discricionariedade dos juizes”. Disponível em:
11
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(...) a distinção entre casos fáceis e difíceis está na compreensão, portanto, nas condições de possibilidades que o
intérprete possui de entender os pré-juízos. Se está na compreensão, então dependerá de uma pré-compreensão, que
antecede a “designação” de ser um caso fácil ou difícil.

Desse modo, é o critério para diferenciação de casos fáceis e
difíceis é subjetivo, dependendo da percepção e dos parâmetros
que cada interprete carrega consigo.
A respeito do tema, Dworkin ensina que em casos difíceis
existe apenas uma solução correta. Já para Hart dispõe sobre a
impossibilidade de haver apenas uma solução para casos difíceis,
cabendo ao magistrado discricionariamente encontrar uma solução
razoável para a solução do caso. Para ele o juiz cria o direito e não
o aplica, a medida em que cria uma solução para o caso concreto.
Com isso, o ativismo judicial seria uma criação judicial, uma
conduta discricionária e proativa do interprete amparado pelas
normas constitucionais para a resolução do conflito. Contudo,
como estabelecer parâmetros para que o ativismo judicial não
torne decisões arbitrarias e abusivas.

6. LIMITES AO ATIVISMO JUDICIAL
O poder judiciário atualmente vem ganhando muito prestígio, credibilidade e simpatia por parte da população, atendendo e
concretizando seus anseios.
Entretanto não pode o judiciário usurpar funções de outros
poderes, decisões ativistas não podem se tornar regra. As Cortes
não podem avocar competências do legislativo, demandas de um
parlamento descrente. Para tanto, se faz necessário impor limites a
essa conduta pró ativa, apontando Barroso12 como limites:
http://www.anima-opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_
Streck_hermeneutica.pdf. Acesso em: 8 nov. 2013.
12 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e LegitiRevista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 193

a)

b)

c)

Riscos a legitimidade democrática – os integrantes do
Poder Judiciário não tem legitimidade, não foram eleitos
democraticamente pela população para representa-los;
Riscos de politização da justiça – Direito não deve se
misturar com política. O Juiz deve ser livre em suas decisões, devendo julgar da maneira mais justa e correta,
conforme sua convicção;
Capacidade institucional do judiciário e seus limites –
Os três poderes devem ser independentes e harmônicos
entre si, não se sobrepondo um ao outro, devendo cada
um atuar dentro de seus limites e competências estabelecidos na Constituição.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante esses 25 anos de existência da Constituição Federal
o Direito, assim como o modo de sua interpretação mudaram.
Há 25 anos passados, o Supremo Tribunal Federal e as
demais Cortes não gozavam do prestigio e da admiração atual.
Decisões emblemáticas, casos até então esquecidos foram trazidos
ao crivo do judiciário.
Observa-se uma nova tendência por parte dos interpretes
baseada na Constituição, e em uma postura pró ativa do magistrado, o qual deixou de ser simples aplicador da lei, passando a
adotar uma postura de colaborador na resolução de casos complexos, e abarcando competências que não são suas diante da omissão
legislativa.
Todavia, ensina Barroso13 que “o ativismo judicial, até aqui,
tem sido parte da solução, e não do problema. Mas ele é um
midade Democrática. Disponível em: http://www.oab.org.br/editora/
revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf. Acesso em: 8 nov.
2013.
13 Ibid.
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antibiótico poderoso, cujo uso deve ser eventual e controlado. Em
dose excessiva, há risco de se morrer da cura”. O ativismo deve ser
usado com cautela e prudência, e em casos de omissão legislativa
para a proteção dos direitos constitucionais.
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o princípio protetor
na sociedade contemporânea
Mariana Moreno de Gusmão Cunha1
1 INTRODUÇÃO
A partir da visão clássica do princípio da proteção iniciamos
uma caminhada para verificar a necessidade deste ser visto sobre
um outro prisma, conferindo ao trabalhador melhores condições,
contudo sem aplicar o rigor da lei.
Atualmente, com a globalização, percebe-se que as normas
trabalhistas necessitam ser menos rígidas, todavia, isso não significa a extinção de direitos do trabalhador, mas uma adequação
desses direitos à realidade em que vivemos.
É, então, que exige-se do Direito do Trabalho uma requalificação do princípio da proteção, no intuito de haver uma flexibilização das normas trabalhistas, onde haja a prevalência do
negociado em detrimento do legislado.
A proposta da prevalência do negociado tem fundamental
importância para a melhoria das condições do trabalhador, já que
ninguém melhor do que as partes do contrato de trabalho para
saber quais são as reais necessidades de cada uma.
Para tanto é necessário que haja uma reestruturação no
sistema sindical brasileiro para que os empregados, representados
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pelos sindicatos, sejam capazes de negociar em pé de igualdade
com as empresas e alcançarem melhores condições laborais.
2 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
2.1 Princípio da proteção sob uma visão clássica
Para a doutrina clássica, o princípio protetor funciona como
vetor que orienta e justifica a existência do Direito do Trabalho.
Nesse norte, dita o Ministro Maurício Godinho Delgado:
O princípio tutelar influi em todos os segmentos do Direito
Individual do Trabalho, influindo na própria perspectiva
desse ramo ao construir-se, desenvolver-se e atuar como
direito. Efetivamente, há ampla predominância nesse ramo
jurídico especializado de regras essencialmente protetivas,
tutelares da vontade e interesses obreiros, seus princípios
são fundamentalmente favoráveis ao trabalhador; suas
presunções são elaboradas em vista do alcance da mesma
vantagem jurídica retificadora da diferenciação social
prática. Na verdade, pode-se afirmar que sem a idéia
protetivo-retificadora, do Direito Individual do Trabalho
não se justificaria histórica e cientificamente (GODINHO,
2010, pag. 183).

Assim como Godinho, a grande maioria dos doutrinadores
julgam a proteção ao trabalhador mais que um princípio, consideram a própria razão de ser do Direito Trabalhista. Para estes, no
intento de amenizar as desproporcionalidades, o princípio protege
o trabalhador em face ao desequilíbrio jurídico e econômico
existente nas relações laborais.
Inegável é a superioridade do empregador, em razão deste
ser o detentor do poder econômico, e a inferioridade do empregado, por ser subordinado àquele. Então viu-se a tutela do empre-
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gado como um meio a assegurar mecanismos jurídicos de compensação do desequilíbrio entre a relação capital-trabalho.
Para os defensores da visão clássica, apenas uma igualdade
material, conferida por meio da lei, seria capaz de findar o
desequilíbrio dessa relação.
2.2 Fundamentos do princípio protetor
No nosso ordenamento positivo, a Constituição Federal no
artigo 5º traz o seguinte:
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.

Do texto, pode-se extrair duas concepções para o princípio
da igualdade, a formal e a material. A igualdade aplicada apenas
formalmente, trava uma desigualdade ainda maior, o que não é o
desiderato da norma constitucional.
A proteção ao trabalhador tem por alicerce o princípio da
igualdade na sua concepção material, ou seja, tratar os desiguais
de forma desigual, na medida de suas desigualdades, com o
intuito de suprimir as disparidades existentes.
Em observância ao princípio constitucional da igualdade, o
legislador infraconstitucional trabalhista, visando suprimir o desequilíbrio, espraiou por toda a legislação celetista normas de cunho
protecionistas.
À guisa de exemplo, na norma consolidada, o Título II tem a
seguinte nomeação “Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho”,
que trata da carteira de trabalho, jornada de trabalho, salário
mínimo, férias, da segurança e medicina do trabalho; já o título
seguinte denomina-se “Das Normas Especiais de Tutela do
Trabalho”, que como o próprio nome já diz, cuida de categorias
específicas, como o trabalho da mulher e do menor.
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Como pode-se observar, o legislador deixa evidente que a
intenção principal da lei é tutelar os interesses do trabalhador e
não regular as relações laborais.
2.3 Princípio da proteção como base do direito trabalhista
O princípio protetor foi o alicerce para a produção de toda a
norma, tendo a legislação consolidada se preocupado com a
proteção do trabalhador em todos os sentidos.
Um aspecto no qual se verifica a forte presença do princípio
protetivo no direito laboral é o uso constante dos vocábulos proteção e tutela nos textos das normas, observando o excesso de zelo
do legislador em proteger minunciosamente o empregado.
Consoante ensinamentos do jurista uruguaio Plá Rodriguez
(2000, p. 42-43) o princípio protetivo se manifesta em três dimensões: princípio da condição mais benéfica, princípio da norma
mais favorável e princípio in dubio pro operário.
Já Godinho (2009, p. 184) entende que o princípio da proteção não se limita apenas a estas 3 vertentes, mas abrange praticamente todos os princípios do Direito do Trabalho, e cita alguns,
sem o intuito de exauri-los, quais sejam: o princípio da imperatividade das normas trabalhistas, o princípio da indisponibilidade
dos direitos trabalhistas, o princípio da inalterabilidade contratual
lesiva, o princípio da relação de emprego.
2.4 Dimensões do princípio da proteção
A doutrina majoritária adota o posicionamento de Plá Rodrigues, ou seja, a divisão ternária. Contudo, para este trabalho,
adotaremos a divisão feita pelo Ministro Maurício Godinho, por
ser mais abrangente.
Inicialmente trataremos do princípio da condição mais
benéfica o qual estabelece que todo tratamento favorável ao trabalhador, durante o contrato de trabalho, concedido com habitua-
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lidade, será entendido como parte do contratado, não podendo
mais ser suprimido.
Conforme ensina Vólia Bomfim a prevalência do tratamento
mais favorável depende do preenchimento de quatro requisitos:
[...]condição mais favorável que a legal ou contratual; habitualidade na concessão da benesse, salvo quando concedido
expressamente; concessão voluntária e incondicional; e não
haver impedimento legal para a sua incorporação.
(BOMFIM, 2010, p. 99)

A condição mais benéfica de que esse princípio trata é aquela
instituída por cláusulas contratuais, não as decorrentes da lei.
Ocorrendo o conflito entre as cláusulas, sejam expressas ou tácitas,
prevalecerá aquela mais benéfica. A alteração benéfica será incorporada ao patrimônio do empregado e terá caráter de direito
adquirido, tendo respaldo no artigo 468 da norma consolidada.
Já pelo princípio da norma mais favorável entende-se que
ocorrendo o conflito de normas aplicáveis ao caso concreto, o
intérprete deverá optar por aquela que seja mais favorável ao
empregado.
Por meio deste princípio não incide no Direito do Trabalho
as regras gerais de conflitos de normas. Não há observância à
hierarquia formal das normas, não se aplicando a famigerada
pirâmide de Kelsen, nem a especialidade ou cronologia.
A aplicação da norma mais favorável pode ser analisada por
duas teorias: acumulação e conglobamento. A teoria da acumulação leva em consideração o benefício isolado de cada norma,
cumulando com benefícios de outras sem observar o conjunto. Já a
teoria do conglobamento, respeita o todo, levando em conta a
norma como um sistema, sendo impossível extrair apenas a parte
mais favorável. Para esta teoria, a norma mais benéfica será aquela
que no conjunto trouxer mais benefícios ao empregado.
Quanto ao princípio do in dubio pro operario entende-se que
este aplica-se ao direito material, não se estendendo ao direito
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processual. Consiste na extração da norma mais favorável ao
trabalhador quando um texto legal possa ser interpretado de
formas distintas. Há quem defenda sua aplicação no âmbito
processual, o que seria um absurdo, pois violaria o princípio da
imparcialidade do juiz e da igualdade de tratamento das partes.
Segundo preleciona Vólia Bomfim (2010, p. 117) a aplicação
do princípio em estudo dependeria do preenchimento de dois
requisitos concomitantemente, quais sejam, dúvida razoável sobre
o alcance da norma legal e não estar em desacordo com a vontade
expressa do legislador.
O princípio da imperatividade das normas trabalhistas
revela que na seara trabalhista predomina as regras jurídicas obrigatórias. Isso significa que a norma não pode ser afastada por
simples manifestação da vontade das partes.
Este princípio visa a restrição à autonomia da vontade nos
contratos trabalhistas no intento de assegurar as garantias fundamentais do trabalhador em razão do desequilíbrio de poderes
inerente ao contrato de emprego.
No tocante ao princípio da indisponibilidade dos direitos
trabalhistas, este é uma consequência do princípio anterior. Referese a impossibilidade do empregado renunciar direitos e garantias
assegurados por lei ou contrato, pela simples manifestação de
vontade.
Godinho explica que o aparente contingenciamento da liberdade obreira que resultaria da observância desse princípio desponta, na verdade, como instrumento hábil a assegurar efetiva
liberdade no contexto da relação empregatícia.
Por último tem o princípio da inalterabilidade contratual
lesiva, que surgiu a partir do famigerado aforismo pacta sunt
servanda no ramo civilista, que consiste que as convenções firmadas pelas partes não podem ser unilateralmente modificadas no
curso do prazo de sua vigência.
Ao entrar no direito do trabalho o pacta sunt servanda sofreu
uma forte e complexa adequação. Nesse ramo do direito perde-se
a noção genérica de inalterabilidade, pois não contingencia, ao
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contrário, incentiva, quando se trata de alterações benéficas ao
empregado. No entanto, quanto às alterações desfavoráveis, são
vedadas pelo sistema.
Ressalta-se, contudo, não ser absoluta a vedação às alterações lesivas do contrato de trabalho, sendo permitidas aquelas
autorizadas implícita ou explicitamente por lei ou por negociação
coletiva.

3 GLOBALIZAÇÃO
3.1 Conceito e suas consequências
A globalização é um processo de integração de sistemas,
culturas e economias, quebrando fronteiras e barreiras que facilitam o intercâmbio entre as sociedades de todas as partes do
mundo.
É um fenômeno ocasionado pela dinâmica do capitalismo,
que faz com que os países desenvolvidos, os quais já estão com o
mercado interno saturado, expandam suas negociações para
outras nações.
Os efeitos da globalização refletem diretamente na sociedade, seja no seu aspecto econômico, social, cultural ou político.
Na economia, ocasiona uma crescente internacionalização da
produção, na qual os países setorizam a fabricação de um produto,
procurando reduzir os gastos.
A consequência dessa setorização é o deslocamento de
partes, setor ou do estabelecimento para países com baixo custo de
mão de obra e com fraca ou nenhuma legislação trabalhista.
Nesse norte, a importação de mão de obra, com a contratação de trabalhadores estrangeiros para a execução de todo
trabalhado que puder ser executado à distância acarretou o rápido
aumento dos níveis de desemprego, retirando os postos de
trabalhado do obreiro local.
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Diante desse cenário caótico, alguns Estados necessitaram
tomar algumas medidas, como a desregulamentação e flexibilização dos direitos trabalhistas. Nas palavras de Luiz Gonzaga
(2001, p.62), trata-se da substituição de uma ideologia de Estado
por uma ideologia de Mercado.
Para os neoliberalistas, a exacerbada proteção ao trabalhador
ocasiona sociedades menos competitivas em relação às economias
sem garantias. O excesso de proteção torna-se alvo de questionamentos e passa a ser julgado como o grande causador do
desemprego. Os que defendem essa corrente encontram solução
na drástica redução dos direitos dos trabalhadores, defendendo a
desregulamentação.
3.1.1 Flexibilização
Com a globalização surge a necessidade de tornar as normas
trabalhistas menos rígidas, mais maleáveis. Nasce, então, o fenômeno da flexibilização com o escopo de solucionar a crise
financeira mundial.
Catharino (1997, p. 49) conceitua a flexibilização como a
adaptação de normas jurídicas trabalhistas para atender às alterações na economia, refletidas nas relações entre trabalho e capital.
Para Vólia Bomfim (2010, p. 40) a rigidez das normas trabalhistas deve ser a regra e a flexibilização deve ser a exceção,
devendo ser utilizada de forma criteriosa, e, em alguns casos,
apenas para a manutenção da saúde da sociedade empresária e a
preservação de direitos absolutos e universais.
Na tentativa de restringir a flexibilização ampla, Godinho
(2009, p.212) divide os direitos do trabalhador em duas espécies:
os de indisponibilidade absoluta e os de indisponibilidade relativa.
Os direitos de indisponibilidade absoluta são aqueles constitucionalmente previstos ou que se refiram à medicina e segurança do
trabalho, já os de indisponibilidade relativa são os que tratam de
direitos de caráter privado.
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De acordo com essa linha doutrinária, apenas os direitos
relativamente indisponíveis poderiam ser alvo da flexibilização, os
absolutamente indisponíveis ficariam fora do alcance da negociação, por se tratarem de um patamar mínimo civilizatório, é o que
disciplina o princípio da adequação setorial negociada.
Por outro lado, há doutrinadores que aceitam a flexibilização
de qualquer direito, sob a justificativa de que se a Constituição
Federal autorizou a redução do salário, que é o bem maior do
trabalhador, por conseguinte, estaria autorizando a flexibilização
dos demais direitos, pois quem pode mais, pode menos.
3.1.2 Desregulamentação
A doutrina mais extremista vai além da flexibilização, defende a desregulamentação dos direitos trabalhistas, permitindo a
livre manifestação da autonomia privada, seja na seara individual
ou coletiva.
Arnaldo Süssekind esclarece que os fenômenos não se
confundem e os distingue da seguinte maneira:
[...] a desregulamentação do Direito do Trabalho, que alguns
autores consideram uma das formas de flexibilização, com
esta não se confunde. A desregulamentação retira a proteção
do Estado ao trabalhador, permitindo que a autonomia
privada, individual ou coletiva, regule as condições de
trabalho e os direitos e obrigações advindos da relação de
emprego. Já a flexibilização pressupõe a intervenção estatal,
ainda que básica, com normas gerais abaixo das quais não se
pode conceber a vida do trabalhador com dignidade.
(SÜSSEKIND, 2003, p. 52)

A flexibilização pressupõe a intervenção do Estado, mais ou
menos intensa, para garantir direitos mínimos, por outro lado, na
desregulamentação, há uma completa ausência do Estado, cabendo às partes negociarem livremente.
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3.1.3 Flexissegurança
A flexissegurança, como o próprio nome já induz, é uma
combinação de flexibilidade com segurança. Esse instituto tem o
escopo de conciliar a flexibilidade do mercado de trabalho com a
segurança dos trabalhadores contra o desemprego, facilitando as
formas flexíveis de contratação e a dispensa sem ônus.
Sob a ótica da Professora Vólia Bomfim a flexissegurança
consiste em uma relação triangular:
[...]um mercado flexível pela desregulamentação das regras
trabalhistas; sistemas de indenização generosos proporcionados por um Estado social; política estatal de ‘ativação’
do mercado de trabalho, isto é o estado oferece cursos de
qualificação e métodos de motivação à procura de novo
emprego” (CASSAR, 2010, p. 53)

Ao facilitar a demissão, o Estado se compromete em amparar
o desempregado, capacitando-o e encaminhando-o para um novo
posto de trabalho. Como esse fenômeno exige do governo uma
contraprestação aos que estão desempregados, já que lhes foram
retiradas as garantias trabalhistas, geraria um aumento da carga
fiscal para custear esses gastos.
O nosso país não se encontra amadurecido o suficiente para
ser capaz de implantar a flexisegurança. Seja pelo fato de acarretar
pesadas cargas tributárias, assoberbando ainda mais o empresário;
seja pela mentalidade do empregado, em preferir ser assistido pelo
Estado à ter que voltar a trabalhar, como ocorre com o Bolsa Família; e, aliados a esses fatores, tem-se ainda o desvio de dinheiro
público.
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4 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO APÓS A
GLOBALIZAÇÃO
4.1 Análise crítica à antiga concepção
Para a doutrina clássica, o princípio da proteção consiste na
própria razão de ser do direito laboral, ou seja, para os seguidores
dessa corrente, esse ramo do direito fora criado para tutelar o
trabalhador em face do poder econômico do empregador, na
tentativa de suprir o desequilíbrio existente nessas relações.
Por outro lado, Romita defende que não constitui função de
um ramo do direito proteger determinado sujeito, mas tem como
desiderato regular as relações em busca da realização do ideal de
justiça.
Se para dar atuação prática ao ideal de justiça for necessária
a adoção de alguma providência tendente a equilibrar os
polos da relação, o direito concede à parte em posição
desfavorável alguma garantia, vantagem ou benefício capaz
de preencher aquele requisito. (ROMITA, 2003)

Sob esse prisma, a precípua função do direito laboral é realizar o ideal de justiça mediante a estipulação de garantias que
atenuem as desigualdades, regulando as relações e não protegendo o trabalhador em qualquer hipótese.
A proteção dada ao trabalhador redunda em desproteção, é
o que afirma Arion Romita (2003), pois a proteção conferida pelo
nosso ordenamento jurídico apenas é efetivada quando se está
diante de uma ação judicial, ou seja, somente como uma forma de
reparação da proteção desrespeitada, sendo esta monetariamente
substituída nas varas do trabalho. Dessa maneira, a legislação brasileira atua de forma obsoleta, perpetuando a condição submissa
na qual o empregado está inserido.
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Uma solução para essa crise estrutural seria conferir normas
de suporte ao poder sindical, já que este é o único contra-poder
capaz de negociar em pé de igualdade com a categoria econômica.
4.1 O contra-poder dos sindicatos
Os sindicatos são tidos como a única força capaz de coibir os
abusos econômicos e estatais cometidos contra os trabalhadores.
Contudo a estrutura sindical do Brasil é bastante precária, impedindo que estes exerçam sua verdadeira função.
Não obstante o princípio da unicidade sindical, o qual
estabelece que não haverá mais de um sindicato numa mesma base
territorial, a cada ano aumenta o número de sindicatos. Segundo
uma pesquisa realizada pelo jornal O GLOBO, nos últimos 8 anos
foram criados mais de 250 sindicatos por ano, somando-se mais de
15.000 sindicatos até o mês de abril do corrente ano.
Em razão da contribuição sindical obrigatória, que movimenta em torno de 2,4 bilhões de reais por ano, algumas entidades
são criadas apenas para arrecadá-la. Há sindicatos de faixada, que
sequer realizaram uma negociação coletiva.
Mesmo com o crescente número de sindicatos, a quantidade
de sindicalizados tem caído, o que justifica a necessidade de pôr
um fim na obrigatoriedade dessa contribuição.
A contribuição sindical compulsória aliada à unicidade
sindical contribuem para a existência de sindicatos fracos e artificiais. Países em que há liberdade sindical possuem menos sindicatos e mais sindicalizados e, como corolário, o tornam mais fortes.
Para conferir aos trabalhadores melhores condições é imprescindível que os sindicados tenham representatividade para
serem capazes de realizar melhores acordos, proporcionando
condições mais favoráveis ao trabalhador e atenuando descumprimentos às negociação coletiva.
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4.2 Legislado x negociado
Caso nosso país chegasse ao patamar em que os sindicatos
estivessem em condições aptas, fortalecidos o bastante para
negociar com as empresas, seria mais pertinente que o negociado
prevalecesse em detrimento do legislado.
A prevalência do negociado encontra justificativa na proximidade das partes aos problemas, em relação ao legislador. Este
deveria prever limites gerais, havendo, assim, margem mais ampla
para as partes negociarem situações que melhor se adequem às
suas realidades.
Contudo não seria uma prevalência ampla e irrestrita, a
negociação encontraria limites nos direitos mínimos do trabalhador, assegurando a este sempre o mínimo existencial, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoal
humana.
Em razão da norma trabalhista encontrar-se, em diversos
aspectos, ultrapassada, a negociação coletiva ganha um papel
importante, o de adequar normas à realidade enfrentada por cada
ramo da sociedade e de regular situações novas.
Nessa conjectura, a negociação coletiva seria a melhor solução para a composição das pretensões de trabalhadores e empregadores.
4.3 O princípio protetor na sociedade contemporânea
O mundo após a globalização exige do princípio da proteção
uma requalificação, para que se adeque a realidade posta. Este
deve servir apenas para garantir direitos mínimos existenciais aos
trabalhadores, podendo os demais serem convencionados por
meio de negociação coletiva.
Ressalta-se que essa proposta apenas seria legitimada se
houvesse uma reestruturação no sistema sindical brasileiro, porquanto sindicatos teriam poder de barganha diante das categorias
econômicas.
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Diante desse cenário as negociações coletivas seriam protagonistas e o princípio da proteção apenas coadjuvante, existindo
somente no intento de limitar qualquer abuso que viesse a surgir.
Atualmente as negociações dos direitos trabalhistas já
ocorrem, contudo de forma individual, nas varas do trabalho e
apenas quando o direito já foi violado. Concebendo maior papel às
negociações coletivas estar-se-ia reduzindo o grau de conflito, já
que a norma negociada tende a ser cumprida com mais facilidade
pelos empregadores e, ainda, proteger-se-ia os direitos da
coletividade de trabalhadores.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O princípio da proteção analisado por uma ótica clássica nos
leva a uma ideia de fundamento, de razão de ser do Direito do
Trabalho. Este princípio encontra fundamento no princípio da
igualdade e vem como uma maneira de tornar igual a relação entre
as partes no contrato do trabalho.
Com a globalização exige-se do Direito do Trabalho uma
postura mais maleável, na qual é essencial requalificar o princípio
protetor. Este é, por muitos, considerado um grande gerador de
desemprego, pois, após a ultrapassagem das fronteiras nacionais
em busca de locais que ofereçam melhores condições de desenvolvimento à empresa, estas procuraram locais onde há leis trabalhistas menos rígidas.
É nesse contexto que surgem novas perspectivas de
aplicação da norma trabalhista, como ocorre com os fenômenos da
flexibilização, desregulamentação e flexissegurança. Contudo não
é o objetivo desse trabalho colocar o direito do trabalhador em um
campo de disponibilidade absoluta, no qual poderia facilmente ser
burlado pelas empresas.
Propõe-se colocar o princípio da proteção apenas como limitador aos possíveis arbítrios que eventualmente venham a existir,
assegurando ao trabalhador condições mínimas, nas negociações
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coletivas e estas, por sua vez, deveriam ganhar mais espaço no
Direito do Trabalho.
A proposta é que o negociado prevaleça em face do legislado
pelo fato de que as partes – empregado e empregador –, sujeitos
da norma trabalhista, estariam em melhores condições de estatuir
e convencionar aquilo que melhor se adequa à realidade de cada
categoria.
Por outro lado, para que as negociações alcancem o objetivo
primordial, ou seja, melhorias para a classe trabalhadora, faz-se
necessário uma reforma no nosso sistema sindical, para que haja
uma efetiva liberdade sindical e para que seja expurgada do
ordenamento jurídico pátrio a obrigatoriedade da contribuição
sindical.
Superado esses obstáculos, o sindicato se encontraria apto e
forte o suficiente para negociar com as empresas melhores condições para os empregados. Nessas condições, seria perfeitamente
apropriado que o negociado viesse a substituir o legislado, estando
essa substituição plenamente legitimada pelos empregados.
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a flexibilização das
normas trabalhistas e suas
implicações nos princípios
peculiares do direito material do
trabalho sob a égide da
constituição cidadã de 1988
Miguel João de Sousa1
1. INTRODUÇÃO
O propósito deste artigo consiste na investigação no campo
do direito do trabalho sobre os efeitos do fenômeno da flexibilização das normas trabalhistas sobre os princípios peculiares do
Direito Material do Trabalho.
No aspecto legal, este estudo se limitará ao contexto brasileiro, considerando preceitos jurídicos relativos à Carta Marga de
1988, leis trabalhistas e respectiva jurisprudência, especialmente
no que se refere às normas trabalhistas que estão sobre o manto
dos princípios da proteção do hipossuficiente econômico e da
irrenunciabilidade.
O tema se reveste de significativa importância na atualidade,
pois trata sobre um tema de grande relevância social, tendo em
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vista que serão discutidos problemas atuais que afetam direitos
dos trabalhadores frente aos fenômenos econômicos, sociais,
políticos e culturais do nosso tempo, que pressionam por novas
alternativas de regulação da relação entre Capital e Trabalho.
Considerando que o Brasil está inserido num contexto de
economia globalizada, onde se revela uma acirrada competitividade mundial de produtos e serviços com padrões de qualidade
cada vez mais exigentes pelo mercado consumidor, o que tem
levado o Capital a reivindicar por mudanças nas normas de regência das relações de Trabalho.
Atualmente essa temática tem sido objeto de muita discussão
entre os profissionais da área jurídica, empregadores, sindicatos e
trabalhadores, levando em conta que o Trabalho é um dos mais
importantes pilares da sociedade.
A presente pesquisa se propõe a responder a seguinte indagação: É possível flexibilizar as normas trabalhistas asseguradas
pelos princípios da proteção e da irrenunciabilidade de direitos do
trabalhador?
A intensão deste artigo é a de encontrar as respostas mais
adequadas e possíveis quanto ao problema acima citado, a partir
da interpretação do texto constitucional visando indicar os caminhos que melhor orientam a prática da proteção dos direitos
essenciais do trabalhador.
O desenvolvimento da temática foi organizado em cinco
seções, seguindo uma sequência lógica de pensamento quanto aos
aspectos históricos, às afirmações do direito do trabalho e seus
princípios protetivos, bem como o surgimento do fenômeno da
flexibilização das normas trabalhistas.
A conclusão trata de responder o problema objeto desta
pesquisa, levando em conta os fundamentos das várias correntes
doutrinárias, bem como a dogmática expressa no ordenamento
jurídico brasileiro, especialmente na Constituição Federal, demais
leis trabalhistas e jurisprudência, apontando os caminhos mais
adequados à flexibilização das normas laborais que asseguram os
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princípios da proteção e da irrenunciabilidade de direitos do
trabalhador.
2. AFIRMAÇÕES HISTÓRICAS DO DIREITO DO
TRABALHO E SEUS PRINCÍPIOS PROTETIVOS
Para melhor compreender os fenômenos inerentes ao Direito
Trabalhista que se apresentam no tempo atual e suas perspectivas
futuras, é importante estudar como se originou esse ramo especializado do direito, sua evolução histórica e mais precisamente as
razões do conteúdo normativo protecionista do trabalhador, de
modo especial àqueles peculiares do Direito Material do Trabalho,
tais como: o princípio da irrenunciabilidade de direitos, in dubio
pro operario, da norma mais favorável e o da condição mais
benéfica.
É manifesto que o Direito do Trabalho é produto do capitalismo e sua existência supõe a presença de elementos socioeconômicos, políticos e culturais que somente revelam-se com a
chegada e evolução do capitalismo a partir do início do século
XVIII, na Inglaterra.
Apesar do trabalho humano e suas consequências sociais
serem tão velhos quanto os primeiros sinais de civilizações, inferese que a relação de trabalho, desde os tempos mais remotos, tem
na escravidão e nas suas formas mais atenuadas, a base e a grande
mola propulsora dessas relações, o que rejeita a ideia de existência
de um Direito do trabalho, em sua área, com a estrutura que hoje
conhecemos (PINTO, 2007, p. 34).
Entretanto, a relação do trabalho prestado pessoalmente em
proveito de outrem e retribuído como forma de utilização da energia produtiva, somente foi propiciada a partir da revolução
industrial.
Daí em diante, o Direito do Trabalho começou a ganhar
corpo em razão da implantação dos meios de produção capitalistas, nos quais predominam largamente a existência de traba-
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lhadores assalariados que, para obterem seus meios de sobrevivência, precisam vender sua força de trabalho ao Capital.
Nesse contexto, o Direito do Trabalho surge como forma de
permitir certa civilidade nas relações entre Capital e Trabalho,
visando eliminar as formas mais perversas de utilização e exploração da força de trabalho pela economia.
Todavia, o Capital, em regra, sempre se constituiu de
elementos que buscam explorar a força de trabalho, exigindo dos
trabalhadores jornadas exaustivas, em contrapartida pagando
baixos salários com o intento de maior produtividade, enquanto
no outro lado da relação, encontram-se os trabalhadores que
reivindicam, historicamente, menor jornada, melhores salários e
condições de trabalho mais dignas.
2.1 - Direito do Trabalho no Brasil
No Brasil, as primeiras raízes do Direito do Trabalho somente começaram a surgir cerca de um século e meio depois de se ramificarem na Europa.
A abolição da escravatura e proclamação da república foram
acontecimentos históricos ocorridos no Brasil, bastante próximos e
interligados, que trouxeram as primeiras consequências favoráveis
a uma incipiente formação do Direito do Trabalho brasileiro, cuja
Constituição de 1891 começa a retratar ideais de proteção e respeito ao trabalhador.
Agrega-se a esse cenário histórico os efeitos de outros acontecimentos externos tais como: o tratado de Versalhes e criação da
OIT (1919), Convenção de Genebra (1921), bem como os reflexos
das grandes guerras. Assim, com supedâneo nesses fatos precedentes, o Direito do Trabalho brasileiro ganhou forças no período
que vai de 1930 a 1964.
Nesse cenário, a história mostra que o Direito do Trabalho
pátrio, nos termos previstos na CLT primitiva, não é fruto de movimento de lutas pela conquista de direitos dos trabalhadores
oprimidos, nos moldes das fontes naturais dos países originários,
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mas sim, nasceu por meio da outorga estatal feita por Getúlio Vargas em 1943, que determinou a unificação de um conjunto de
normas criadas desde os anos 30 para proteger o trabalhador, fazendo nascer a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Ademais, toda transformação posterior origina-se nas repercussões e reivindicações provindas de segmentos já organizados e
coletivamente conscientes de suas aspirações e possibilidades de
conquistas jurídicas.
O viés protecionista das normas laborais nasce a partir da
constatação de que o direito do trabalho está inserido na relação
“Capital” versus “Trabalho”, onde o Capital é de longe mais forte do
que o Trabalho. Daí nasce à premissa protecionista de que o trabalhador é a parte mais frágil da relação, uma vez que o poder de
mando e econômico do empregador, em relação à necessidade do
obreiro pela manutenção do emprego, nesse aspecto não teria o
empregado a liberdade para expressar a sua vontade em razão da
subordinação a que está submetido. Assim, o trabalhador estaria
sempre sob coação psicológica ou econômica, ou, ainda, em determinados casos, na condição de quem desconhece seus reais direitos.
Destarte, a relação entre trabalhador e empregador tende
naturalmente a ser antagônica. De um lado, temos a busca pelo
lucro e de outro o desejo por melhorias nas condições de trabalho
e salários.
Por conseguinte, o Direito do Trabalho se estrutura com regras específicas e especiais, formando um sistema de proteção à
parte hipossuficiente na relação empregatícia, visando amenizar,
no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho, sem perder de vista a dignidade do trabalhador
enquanto pessoa humana.
Portanto, à luz dos precedentes supracitados, pode se
assegurar que a pauta histórica de reivindicações de interesses
opostos entre Capital e Trabalho tem se mantido ao longo dos anos,
acentuando-se na atualidade com o fenômeno da globalização e a
competitividade mundial de produtos e serviços com padrões de
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qualidade cada vez mais exigentes pelo mercado consumidor, o
que leva o segmento que defende o Capital a reivindicar mudanças
nas normas do trabalho, cuja justificativa baseia-se na ideia de que
a flexibilização das leis irá alavancar o crescimento econômico e
solucionar a crise do desemprego.
Por outro lado, os próprios defensores da flexibilização
admitem que o problema na geração de empregos não é fato único
e exclusivo das normas protecionistas que regram o Direito do
Trabalho. Todavia, é preciso avaliar questões de ordem tributárias,
bem como o sistema burocrático previdenciário e os custos com
encargos sociais, que dificultam a alegada falta de competividade
das empresas brasileiras. Por conseguinte, é preciso avaliar e
tentar responder algumas indagações do tipo: É possível flexibilizar as normas trabalhistas asseguradas pelos princípios da
proteção e da irrenunciabilidade de direitos do trabalhador?
Se a resposta for positiva, volta-se a indagar: Quais os impactos da flexibilização no princípio da proteção do hipossuficiente econômico, bem como nos demais princípios dele derivados?
3. GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA E O IMPACTO NA
RELAÇÃO DE EMPREGO
A realidade do mundo contemporâneo nos apresenta um
forte avanço tecnológico de substituição da mão-de-obra humana
pela máquina, o que nas últimas décadas vem evoluindo rapidamente, impulsionada pela transformação da economia mundial,
a qual causa reflexos no mundo do Trabalho inserido na chamada
globalização.
Em termos econômicos e políticos, a globalização consiste na
integração entre mercados produtores e consumidores, assim
como blocos econômicos, em nível mundial (GUIMARÃES, 2012, p
361).
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Esse fenômeno global, criado pelo capitalismo, modifica
radicalmente o modelo dos mercados econômicos no mundo e
viabiliza a sua crescente integração, bem como desloca a produção
para outros mercados, multiplica o quantitativo de produtos e de
serviços, cria novas tendências à conglomeração das empresas,
assim como mudanças nas formas de concorrência e a cooperação
produtiva e tecnológica no segmento empresarial, baseada em
alianças estratégicas entre empresas e em amplas redes de subcontratação de mão-de-obra, além da busca contínua por estratégias
de elevação da competitividade industrial, através da intensificação do uso das tecnologias informacionais e de novas formas de
gestão do Trabalho.
Assim, a globalização se traduz como um processo de cunho
capitalista, à medida que tende a afetar, hoje, de maneira direta ou
indireta, as realidades econômicas, sociais, políticas e culturais nos
diversos segmentos da terra (DELGADO, 2006, p.12).
Esses são alguns dos elementos que sinalizam as mudanças
estruturais e econômicas que configuram a globalização econômica.
O professor Maurício Godinho Delgado conceitua:
Globalização ou globalismo corresponde à fase do sistema
capitalista, despontada no último quartel do século XX, que
se caracteriza por uma vinculação especialmente estreita
entre os diversos subsistemas nacionais, regionais ou comunitários, de modo a criar como parâmetro relevante para o
mercado a noção de globo terrestre e não mais, exclusivamente, nação ou região. A globalização traduz-se não
somente como fase do capitalismo, mas, também, como processo, à medida que tende a afetar, hoje, de maneira direta
ou indireta, as realidades econômicas (e, ainda, sociais,
políticas e culturais) nos diversos segmentos da terra. Fase e
processo que demarcam significativamente o presente
período vivido pelo sistema econômico-social gestado nos
séculos XVII e XVII na Europa ocidental, atingindo, de um
modo ou de outro, as diversas sociedades e economias
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nacional ou regionalmente estruturadas ao longo do mundo
(DELGADO, 2006, p.12).

A partir desse fenômeno sem controle, nasce à instabilidade
da política econômica, bem como as persistentes crises contemporâneas, o que vem causando abalo destrutivo sobre o emprego e
no modelo tradicional das leis trabalhistas.
Nesse contexto, apresenta-se o desemprego estrutural como
um dos fatos mais marcantes e graves que afeta a civilização do
nosso tempo, que decorre das mudanças nas formas de tecnologia
de produção, bem como pelo aumento da mecanização ou
automação. Ou ainda, podem ocorrer mudanças nos padrões de
demanda dos consumidores fazendo surgir novas necessidades e,
portanto, novas profissões. Assim, uma minoria especializada fica
beneficiada, enquanto uma maioria ficaria desempregada.
(SANDRONI, 1999, p.168).
No mesmo sentido, preleciona José Augusto Rodrigues
Pinto, in verbis:
Já demos realce ao forte abalo estrutural sentido pela
civilização do nosso tempo com os efeitos da Revolução
Tecnológica. Produzindo o efeito da propagação de uma
poderosa onda, a aliança tecnológica da cibernética, informática e automação, varre, sucessivamente, os fundamentos
da Economia e da Sociologia, pelos quais chega aos
fundamentos do Direito do Trabalho, cujo surgimento e
evolução decorrem diretamente daqueles ramos científicos.
No Direito do Trabalho, a revolução Tecnológica plantou
raízes de um movimento de revisão de fundamentos, tão
controvertido quanto inevitável, consagrado pelo nome da
flexibilização (de princípios e normas), que permita a
sobrevivência de seu papel de regulador tutelar das relações
de trabalho subordinado no mundo capitalista ocidental
(PINTO, 2007, p. 599).

Por outro lado, para conter esse impulso de mudanças onde
o Capital visa igualdade jurídica na relação de emprego, impor-
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tantes setores da especulação científica, principalmente o sociológico e o jurídico, para proteção da cidadania, quer recuperar
importantes áreas de proteção individual do empregado para
dentro das garantias constitucionais dos direitos fundamentais,
abrangentes da imagem, da privacidade, da intimidade e da não
discriminação, como forma de proteger o sujeito mais fraco de
toda relação jurídica, inclusive a de emprego (PINTO, 2007, p.
605).
4. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DOS TRABALHADORES
Um grande número de doutrinadores afirmam que a
Constituição Federal de 1988 fixou os limites materiais até onde os
direitos trabalhistas podem ser flexibilizados. Nesse sentido, tem
se firmado o entendimento majoritário da jurisprudência de que os
direitos dos trabalhadores inseridos no rol do artigo sétimo da
Constituição Federal constituem cláusulas pétreas e que a sua
flexibilização não pode ir além das hipóteses contidas nos incisos
VI, XIII e XIV e a desregulamentação prejudicial não pode nem ser
cogitada.
As exceções previstas na carta magna estão restritas à
negociação pela via sindical, cujos incisos indicados no art. 7º, da
Constituição Federal, preceituam o seguinte:
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação
coletiva (grifo nosso).
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Entretanto, essa autonomia coletiva sofre limitações e está
restrita às hipóteses em que a lei expressamente assim autoriza,
pois em se tratando o trabalho de um direito fundamental, esta
autorização não significa assegurar que o direito poderá simplesmente ser abolido pela vontade das partes, pois todos os atos
desta fonte autônoma de regras deverão respeitar todos os
princípios que garantem a dignidade humana do trabalhador e
demais princípios peculiares do Direito Material do Trabalho.
É importante ressaltar, também, que o rol dos direitos e
garantias expressos no artigo quinto da Constituição Federal são
meramente exemplificativos, o que se harmoniza com os termos
do parágrafo segundo deste mesmo artigo, o qual assegura que:
“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”.
Assim, pode se afirmar que os direitos sociais constam do rol
dos direitos e garantias fundamentais, inclusive com cláusula
aberta de inserção (CF, art. 5º, § 2º). Portanto, presumem-se assegurados vários outros princípios na Lei Fundamental brasileira,
dentre os quais os peculiares à proteção do trabalhador, considerando que a Constituição de 1988 implicitamente veda a
supressão ou a redução de direitos fundamentais sociais em níveis
inferiores aos já alcançados e garantidos aos brasileiros, em
decorrência dos princípios do Estado social e democrático de
direito, da dignidade da pessoa humana, da máxima eficácia e
efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, da
segurança jurídica e da proteção, do valor social do trabalho e da
valorização do trabalho humano.
É consabido que vários desses direitos foram concretizados
por meio de legislação infraconstitucional, situação que pode
facilitar sua redução ou supressão mediante quórum parlamentar
reduzido, levando, em alguns casos, se assim ocorrer, ao esvaziamento do comando constitucional a eles vinculados. Por isso, é
importante a pesquisa de meios técnico-jurídicos que evitem a
supressão ou a redução desses direitos.
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No Brasil, nos últimos tempos, tem aumentado o uso da
jurisprudência enquanto agente de regulação do nosso ordenamento jurídico.
Através da Primeira Jornada de Direito Material e Processual
na Justiça do Trabalho, evento realizado em 23 de novembro do
ano de 2007, foram aprovados alguns enunciados, que cuidam do
tema objeto desta pesquisa, nos seguintes termos:
Enunciado nº 9. FLEXIBILIZAÇÃO.
I – FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. Impossibilidade de desregulamentação dos direitos sociais
fundamentais, por se tratar de normas contidas na cláusula
de intangibilidade prevista no art. 60, § 4º, inc. IV, da
Constituição da República.
II – DIREITO DO TRABALHO. PRINCÍPIOS. EFICÁCIA. A
negociação coletiva que reduz garantias dos trabalhadores
asseguradas em normas constitucionais e legais ofende
princípios do Direito do Trabalho. A quebra da hierarquia
das fontes é válida na hipótese de o instrumento inferior ser
mais vantajoso para o trabalhador.

Nota-se que a presença da norma mais favorável no entendimento supracitado, sendo que uma norma no direito do trabalho, como, por exemplo, acordos coletivos, só poderiam sobreporse a uma norma, quando forem mais benéficos ao trabalhador, ao
contrário não deverá surtir seus efeitos.
No mesmo diapasão, o enunciado a seguir preceitua que
uma supressão de direitos não pode ser chamada de negociação.
Ou seja, para se negociar é preciso que ambas as partes façam
concessões mútuas, e não apenas uma parte seja prejudicada, in
verbis:
ENUNCIADO Nº 33. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. SUPRESSÃO DE DIREITOS. NECESSIDADE DE CONTRAPARTIDA. A negociação coletiva não pode ser utilizada
somente como um instrumento para a supressão de direitos,
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devendo sempre indicar a contrapartida concedida em troca
do direito transacionado, cabendo ao magistrado à análise
da adequação da negociação coletiva realizada quando o
trabalhador pleiteia em ação individual a nulidade de
cláusula convencional.

Sob o mesmo fundamento lógico, segue outros precedentes
oriundos do TST, tais como as orientações jurisprudenciais abaixo
transcritas:
OJ-SDI1-372 Minutos que antecedem e sucedem a jornada de
trabalho. Lei nº 10.243, de 19.06.2001. Norma coletiva.
Flexibilização. Impossibilidade.

OJ-SDC-30 ESTABILIDADE DA GESTANTE. RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE (republicada em decorrência de erro material) – DEJT divulgado em 19, 20 e
21.09.2011.
Nos termos do art. 10, II, "b", do ADCT, a proteção à
maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois
retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a
possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em
estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, tornase nula de pleno direito a cláusula que estabelece a
possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das
garantias referentes à manutenção do emprego e salário.

Partindo do entendimento firmado pela jurisprudência
trabalhista, deduz-se que a flexibilização se resume apenas ao que
a lei expressamente autoriza, contudo, não se trata de autorização
para renunciar direitos indisponíveis. Todavia, qualquer negociação que tenha por objeto um direito fundamental, devem ser
respeitados com rigor, os princípios protetores do direito do
trabalho, além de levar em conta os critérios da proporcionalidade,
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também deve preservar a sua função no ordenamento jurídico
pátrio, do mesmo modo evitar que os princípios e direitos trabalhistas não venham a ter seus núcleos alterados e/ou violados.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada
rígida, pois somente pode ser alterada por um processo legislativo
complexo, solene e dificultoso. Os direitos sociais, previstos na
Constituição Federal de 1988, tem a finalidade de promover a
igualdade social e melhorar as condições do hipossuficiente.
Assim, o trabalhador subordinado tem assegurada a garantia à
proteção constitucional.
5. DOS PRINCÍPIOS PRÓPRIOS DO DIREITO
DO TRABALHO
A partir de fatos econômicos e sociais típicos, foram
inspirados e construídos os preceitos do Direito Material do Trabalho, formado por seus princípios peculiares, através dos quais
teve início a sua autonomia científica. Partindo dessa premissa,
pode-se afirmar que: “o princípio primário trabalhista, do qual
emergiram, por desdobramento, todos os demais, é o da proteção do
hipossuficiente econômico” (PINTO, 2007, p. 88).
Tal assertiva firmou-se na tese também defendida por esse
ilustre jurista, que falando sobre o primeiro e até hoje forte
princípio do Direito Material do Trabalho, assim se manifestou:
Por consectário lógico, desse princípio se derivam regras de
sua aplicação que se encaixam como peças de um sistema
integrado de proteção, do qual se propaga os demais,
sempre ligados, de alguma forma, à necessidade substancial
de tutelar o direito do empregado (PINTO, 2007, p.88).

Seguindo o mesmo entendimento, Maurício Godinho Delgado assevera que sem a ideia protetiva-retificadora, o Direito
Individual do Trabalho não se justificaria histórica e cientifi-
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camente, considerando a reconhecida desigualdade socioeconômica e de poder entre os sujeitos da relação de emprego.
(DELGADO, 2013, p.190 e191).
Na visão de Américo Plá Rodrigues, os princípios peculiares
do Direito Material do Trabalho devem cumprir com a suas
funções precípuas de cunho interpretativa, informadora e normativa, de modo a favorecer a tutela do trabalhador, cujas funções
assim se apresentam:
a) Informadora: Inspiram o legislador, servindo de fundamento para o ordenamento jurídico;
b) Normativa: atuam como fonte supletiva, no caso de ausência da lei. São meios de integração do direito;
c) Interpretadora: opera como critério orientador do juiz ou
do intérprete (RODRIGUES, 1978, p. 17).
5.1 - Princípio da proteção do hipossuficiente econômico
A ideia de proteção do hipossuficiente econômico, uma vez
concretizada na ordem jurídica trabalhista, é o ponto de partida no
direito do trabalho para a batalha em defesa das garantias do
trabalhador.
Assim, pensa uma expressiva parte da doutrina que considera esse princípio como o fundamental do Direito do Trabalho,
por ser inspirador amplo de todo o complexo de regras, princípios
e institutos que compõem toda a estrutura e características
próprias desse ramo jurídico especializado (DELGADO, 2013,
p.190).
Para o autor uruguaio Américo Plá Rodrigues, o Princípio
Protetor do Hipossuficiente Econômico subdivide-se em três
outros princípios distintos, quais sejam eles: princípio do “in dubio
pro operario”, princípio da prevalência da norma mais favorável ao
obreiro e princípio da condição mais benéfica ao trabalhador.
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O referido autor adverte, inclusive, que tais princípios, em
verdade, trata-se de simples regra de aplicação do princípio da
proteção do hipossuficiente econômico.
5.1.1 - Princípio in dubio pro operario
Princípio também chamado de “in dúbio pro misero”,
determina que toda vez que estivermos diante de um texto
jurídico que traga dúvidas em relação ao seu sentido e alcance, o
intérprete deverá buscar aquela mais favorável ao obreiro.
Sob a ótica do Maurício Godinho Delgado, esse princípio
sofre censura por apresentar essencialmente dois problemas: O
primeiro consiste no fato da sua diretriz estar atendida noutro
princípio justrabalhista “o da norma mais favorável”. O Segundo
trata-se de uma dimensão processual, que colide com o Princípio
do Juiz natural, cuja diretriz indica desequilíbrio no processo de
exame e valoração dos fatos e provas trazidos à análise do
intérprete e aplicador do direito.
Assim, a regra processual indica que havendo dúvida do juiz
em face do conjunto probatório existente e das presunções
aplicáveis, ele deverá decidir em desfavor da parte que tenha o
ônus da prova no tópico duvidoso e não segundo a diretriz
genérica in dubio pro operario. Por essa razão, o citado princípio
não deve ser estendido ao campo da prova, no processo, o que
redundaria numa violação da regra processual autônoma de
divisão do ônus probatório (DELGADO, 2013, p. 203 a205).
5.1.2 - Princípio da norma mais favorável
Esse princípio orienta que, havendo mais de uma regra de
sentido diverso aplicável à determinada situação jurídica, deve
preferir-se a que favoreça o empregado.
Maurício Godinho Delgado defende que esse princípio
orienta ao operador do Direito do Trabalho a optar pela regra mais
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favorável ao obreiro, em três situações ou dimensões distintas, in
verbis:
No instante de elaboração da regra (princípio orientador da
ação legislativa, portanto) ou no contexto de confronto entre
regras concorrentes (princípio orientador do processo de
hierarquização de normas trabalhistas) ou, por fim, no
contexto de interpretação das regras jurídicas (princípio
orientador do processo de revelação do sentido da regra
trabalhista) (DELGADO, 2013, p.191).

Consubstancia-se nesses fundamentos que as leis
trabalhistas devem contribuir para as melhorias das condições
sociais do trabalhador, levando-se em conta a sua dignidade como
pessoa humana. Desse modo, é certo eleger como regra prevalente
em uma situação de conflito de regras, aquela que for mais
favorável ao trabalhador. A mesma lógica deve ser aplicada no
caso de mais de uma interpretação em face de uma regra jurídica,
o que atrai em prol do trabalhador aquela que lhe for mais
favorável, ou seja, deverá prevalecer a interpretação capaz de
conduzir ao resultado que melhor se identifique com o sentido
social do Direito do Trabalho.
5.1.3 - Princípio da condição mais benéfica
Esse princípio orienta que, existindo uma situação já concretamente estabelecida pela norma preexistente, deve prevalecer
sobre a que vier a ser criada pela nova norma, desde que a
situação anterior já tenha sido reconhecida e se mostre mais favorável ao empregado.
Verifica-se, portanto, que esse princípio assegura a garantia
de preservação, ao longo do contrato, da cláusula contratual mais
vantajosa ao obreiro, se revestindo de caráter de direito adquirido
previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem
como previsto na CLT através do art. 468 e na própria jurispru-
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dência do Tribunal Superior do Trabalho por meio das súmulas
nºs 51 e 288.
5.2 - Princípio da irrenunciabilidade de direitos
Consiste em ser considerado inválido o ato voluntário pelo
qual se desligue o empregado de direito reconhecido em seu favor,
isto é, ao trabalhador não se permite transigir ou transacionar os
direitos na circunstância da relação empregatícia.
Em síntese, esse princípio propõe que os direitos trabalhistas
não podem sofrer espoliação por parte do empregado por manifestação unilateral ou bilateral de disposição, ou seja, a luz deste
princípio não é permitida ao trabalhador transacionar sobre direitos alcançados por lei.
Como exemplo: não se admite que o empregado renuncie as
suas férias, e se tal ocorrer, o ato será considerado nulo, não
produzindo efeitos no mundo jurídico.
O artigo 9º da CLT aponta que: “serão nulos de pleno direito
todos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar
a aplicação dos preceitos trabalhistas”. Contudo, em juízo, é facultado
ao trabalhador renunciar a seus direitos; presume-se que, neste
caso, o empregado não está sendo compelido pelo empregador.
Permite-se, também, através de ato bilateral, a transação que
consiste em concessões recíprocas pertinentes aos direitos incertos.
O que é diferente da renúncia que consiste em ato unilateral
importando concessão por uma das partes, recaindo sobre direitos
certos. Para a ordem justrabalhista, não serão válidas quer a
renúncia, quer a transação que importe objetivamente em prejuízo
ao trabalhador (DELGADO, 2013, p. 194).
Para Delgado (2013, p. 190 a 194) a irrenunciabilidade é tida
a como “princípio da indisponibilidade”, onde prevalece no segmento
juslaborativo o domínio das regras jurídicas imediatamente obrigatórias, em detrimento de regras dispositivas. Com isso, entendese que a irrenunciabilidade torna indisponíveis todos os direitos
resguardados pelas disposições legais de ordem pública por-
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quanto destinadas a proteger o empregado até de si mesmo, como
no caso do salário, das indenizações retributivas, dentre outros.
6. FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS
TRABALHISTAS
A flexibilização das normas trabalhistas tem levando muitos
estudiosos a se manifestarem sobre essa temática, o que por
consequência tem se tornado um tema bastante polêmico, criando
diversas correntes de pensamento que justificam as suas posições
ideológicas, jurídicas, políticas ou filosóficas.
Diversos autores debatem conceitualmente a existência de
diferenças terminológicas entre “flexibilização” e “desregulamentação”. Contudo, como a finalidade que se busca neste artigo é a
de trazer a baila os impactos jurídicos da flexibilização sobre os
princípios peculiares do Direito do Trabalho, de modo específico
os destinados à proteção do hipossuficiente econômico, assim,
essas diferenças são de menor importância, já que tanto o que seria
a flexibilização quanto o que seria a desregulamentação servem ao
mesmo plano do capitalismo, fazendo parte, como um todo, do
processo de supressão de direitos conquistados anteriormente
pelos trabalhadores.
Usa-se o vocabulário “flexibilização” como forma genérica
de contemplar inúmeras formas de modificação no Direito do
Trabalho. Em outras palavras, a flexibilização significa a renúncia,
pelos trabalhadores, de muitos de seus direitos conquistados e
positivados (CAMPANA, 2000, p. 136).
Ao conceituar “flexibilização”, Catharino (1997, p. 49-51), de
forma clara e inequívoca, assim a define:
Flexibilidade é o mesmo que ductibilidade e maleabilidade,
que pressupõem elasticidade. [...] Flexibilizar é fazer do
rígido flexível, ou o que já o é mais ainda. [...] Em amplo
sentido, a "flexibilização" é maneira de adaptação de normas
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jurídicas para atender alterações verificadas na economia.
Em sentido estrito, de normas jurídicas trabalhistas para
atender às alterações na economia, refletidas nas relações
entre trabalho e capital. [...] Flexibilizar não é desregular. É
regular de modo diferente do que se acha regulado. [...]
Variável, também, o grau de “flexibilização”, do mínimo ou
máximo, podendo, por consequência, ser de pouca relevância, de alguma, ou até chegar perto de ruptura ou fratura
de norma existente. Dando-se isto, ocorrerá "desregulação",
com ou sem regulação substitutiva. (CATHARINO, 1997, p.
49-51).

Explica Martins (2002, p.21) que, “a palavra flexibilização é um
neologismo, não encontrado nos dicionários. É originária do espanhol
flexibilización”. Defende, também, que o certo não seria falar em
flexibilização do Direito do Trabalho, mas em flexibilização das
condições de trabalho, pois estas que serão flexibilizadas.
Assim, pronunciou-se Martins Filho (1999, p. 589) sobre esse
tema:
A flexibilização representa a atenuação da rigidez protetiva do
Direito do Trabalho, com a adoção de condições trabalhistas
menos favoráveis do que as previstas em lei, mediante
negociação coletiva, em que a perda de vantagens econômicas poderá ser compensada pela instituição de outros
benefícios de cunho social, que não onerarão excessivamente
a empresa, nos períodos de crise econômica (efeito da
globalização) ou de transformação na realidade produtiva
(efeito do avanço tecnológico).

Conforme preleciona Uriarte (2002, p. 17), sob a denominação de flexibilidade, tende-se a incluir dois conceitos diferentes:
[...] de um lado, sobretudo na doutrina europeia, reserva-se
a palavra desregulamentação para se referir à flexibilização
unilateral, imposta pelo Estado ou pelo empregador,
diminuindo ou eliminando benefícios trabalhistas, sem real
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participação da vontade do trabalhador e sem contrapartida
ou com contrapartida determinada e exigível. Por outro
lado, essa mesma doutrina reserva o termo flexibilização
para identificar a adaptação autônoma, negociada e condicionada, quer dizer, em troca de determinadas e exigíveis
contraprestações e não em troca de uma mera expectativa.

Assim, flexibilização tem como fundamento propiciar o
rápido ajustamento das normas trabalhistas às mudanças decorrentes das flutuações econômicas, evoluções tecnológicas ou
quaisquer outras alterações que requeiram imediata adequação da
norma jurídica.
Afigura-se, então, que a flexibilização contempla inúmeras
formas de modificação no Direito do Trabalho, uma vez que este
está intensamente exposto à instabilidade da política econômica,
bem como as persistentes crises da atualidade, o que leva a
corrente flexibilista a defender a ideia de que quanto mais livres
forem as relações de consumo e de trabalho, maior será o crescimento da economia e a causa do abalo destrutivo sobre o emprego
é o modelo protecionista e tradicional das leis trabalhistas.
6.1 - Da controvérsia doutrinária sobre a flexibilização das
normas trabalhistas
O tema “flexibilização”, bem como “desregulamentação”,
surgem de forma bastante controvertida no cenário nacional sob os
mais variados fundamentos e justificativas, cujos debates em
linhas gerais buscam esclarecer sobre o que deve ser flexibilizado
nas normas que regulam o trabalho no Brasil.
Nesse contexto, revelam-se basicamente quatro correntes
que discutem sobre o que pode ser objeto de negociação e o que
não pode, sendo que a primeira corrente defende que não poderá
haver renúncia e transação quanto aos direitos previstos em lei,
salvo quando a própria lei assim autorizar, mas não haverá óbice
àqueles de caráter privado, prevalecendo a livre negociação; já a
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segunda corrente entende que não deve haver renúncia e
transação aos direitos previstos em lei, salvo quando a própria lei
autorizar, e quanto àqueles previstos em norma de ordem privada,
a alteração só poderá ocorrer quando não causar prejuízo ao
obreiro. Em contra partida, a terceira vertente é no sentido de
classificar os direitos trabalhistas em direitos de indisponibilidade
absoluta ou de indisponibilidade relativa, mas neste aspecto a
questão é complexa, pois há outra discussão de quais realmente
seriam os direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta e
quais seriam os direitos se indisponibilidade relativa; e por fim a
quarta corrente, que é a adotada por alguns tribunais, afirmando
que tudo é possível através de norma coletiva, em face da própria
flexibilização autorizada pela CF de 1988. Defendem que, se a
constituição permitiu diminuir o salário, o menos está automaticamente autorizado (CASSAR, 2006, p.411).
A seguir serão transcritos alguns pensamentos de autores
que fundamentam e justificam suas posições doutrinárias sobre a
temática “Flexibilização das normas trabalhistas”:
Defende Pinto (2007, p. 610) que a temática da flexibilização
é um problema delicado, o qual leva a sociedade a um impasse,
cuja solução deve ser tratada com realismo e bom senso quanto à
generalização da flexibilização. Sobre essa questão assim se
manifestou:
O realismo deve ser utilizado para convencer aos seus
adversários intransigentes de que a flexibilização é peça não
descartável da engrenagem do fato econômico, social e
jurídico de nossa época. Com tal evidência, de nada serve
negá-la e renegá-la, porque, estando dentro do processo
evolutivo, ela veio para ficar, no sentido de que fará sentir
seus efeitos até sua natural evolução para um estágio
seguinte da civilização humana. Logo, para abjurá-la será
preciso retroceder a um estágio anterior à Revolução
Tecnológica, o que é materialmente impossível, daí a única
solução viável ser a de aceitá-la, interpretá-la e ajustá-la ao
melhor interesse da sociedade (PINTO, 2007, p. 610 e 611).
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Falando sobre os limites da flexibilização exercida pela
norma coletiva, assim se pronunciou Bomfim, in verbis:
Se se permitir que, mediante negociação coletiva, os percentuais ou valores correspondentes a cada direito ou parcela
sejam reduzidos, os direitos ali consagrados serão, na prática, anulados, perderão efetividade, tornar-se-ão meramente
simbólicos. Seria um desvirtuamento do preceito constitucional. Criar-se-iam, por via oblíqua, outras exceções, que,
ao em vez de visarem à melhoria dos direitos sociais,
redundariam em prejuízo destes (BOMFIM, 2002, p. 18).

O Prof. Romita tem sustentado que “não é função do direito do
trabalho proteger o empregado” (2002, p.15). O mesmo autor afirma
no seu artigo publicado sob o título “O Princípio da Proteção em
Xeque”, o seguinte:
Afirmar a priori a função protecionista do direito do trabalho
em benefício do empregado desconhece a bilateralidade da
relação de emprego. Aceito o caráter sinalagmático do
contrato de trabalho, seria de rigor a aceitação de igual dose
de proteção concedida ao empregador: o instituto da falta
grave e a repressão à greve podem ser lembrados como
exemplos (ROMITA, 2002).

Matéria publicada no jornal “O Estado de S. Paulo” noticia
que a Casa Civil do governo Federal analisa proposta de projeto
de lei sobre flexibilização das normas laborais.
Segundo essa notícia, a proposta em análise foi elaborada
pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, baseada no modelo
alemão, o qual prevê que os salários e a jornada de trabalho sejam
reduzidos de forma temporária em caso de dificuldades econômicas. Ele abre caminho também para a utilização mais ampla do
banco de horas, pelo qual os trabalhadores cumprem horas extras
sem receber adicional, e compensam o tempo trabalhado a mais
com folgas (OTTA; VILLAVERDE, 2012).
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Pelo visto, deduz-se que há segmentos representativos de
muitos trabalhadores que aceitam que seus direitos trabalhistas
sejam flexibilizados quando o que está em jogo é a sua própria
situação no mercado, ou seja, antes o trabalhador prefere perder
alguma garantia, a perder o seu emprego. Mas o ajustamento de
negociações coletivas flexibilizando direitos são medidas que não
são suficientes para resolver o problema do desemprego, desse
modo, acabam por prejudicar a situação do trabalhador, não sendo
resolvido o problema social (NASCIMENTO, 2004, p. 78-79).
Ressalta-se por oportuno que, segundo estudo feito por
Uriarte, o custo dos direitos trabalhistas do empregado afeta uma
pequena parcela do custo total da produção. Em média, o custo
total das parcelas trabalhistas perfaz o montante de apenas 10% do
custo total da produção. Então seria mais correto se, ao invés de a
classe dos empregadores pressionar ao máximo para se flexibilizar
estes 10% do custo da produção, pressionar para ser flexibilizados
os outros 90% do custo da produção (URIART, 2002, p. 57-57).
Francisco Osani de Lavor entende que em tempos de crise,
como no caso atual, os próprios sindicatos representativos de
classe têm chegado à conclusão que é melhor abrir mão de alguns
direitos já adquiridos, quando o que está em jogo é a permanência
ou não do profissional no posto de trabalho (LAVOR, 2000, p. 670).
Nota-se, a partir dos posicionamentos de diversos autores,
que há diferentes modos de interpretação quanto à flexibilização
das normas trabalhistas e seus efeitos nos princípios protetivos do
trabalhador. O que se constata é a divisão de pensamento doutrinário, que se revela numa forte tendência à flexibilização por meio
de acordos e convenções coletivas, observando-se a função de proteger e beneficiar os trabalhadores, de modo a persistir os direitos
já adquiridos. Considerando que os direitos a serem flexibilizados
se traduzem apenas nos expressamente autorizados pela Constituição Federal, por óbvio a corrente majoritária defende o uso da
negociação coletiva como estímulo para beneficiar o trabalhador, e
nunca para retirar dele um direito conquistado ao longo da
história.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o advento dos fenômenos econômicos que vêm transformando o cenário mundial na relação entre “Capital” e “Trabalho”, observa-se uma multiplicidade crescente das mais variadas
formas de trabalho, bem como de empresas, razão pela qual o
Direito do Trabalho terá de ser adaptável a essa nova realidade.
Tal adaptação não deve ser feita no sentido de abrir espaço
ao lado mais forte, mas de persegui-lo em suas mutações. “Ao
mesmo tempo, terá também de ser rígido na defesa de seu princípio mais
importante – o de proteção – do mesmo modo que o capital também o é
quando se trata de acumular riquezas em poucas mãos” (VIANA, 2003,
p. 790).
Partindo da interpretação do texto constitucional brasileiro,
onde estão positivados os direitos humanos, que garantem a toda
pessoa o direito ao trabalho e à proteção contra o desemprego,
bem como assegura a proteção contra a dispensa arbitrária, é de
fácil constatação que os direitos sociais estão expressos no rol dos
direitos e garantias fundamentais, inclusive com cláusula aberta de
inserção (CF, art. 5º, § 2º), razão pela qual estão assegurados vários
outros princípios na Lei Fundamental brasileira, dentre os quais os
peculiares à proteção do trabalhador, considerando que a Constituição de 1988 implicitamente veda a supressão ou a redução de
direitos fundamentais sociais em níveis inferiores aos já alcançados e garantidos aos trabalhadores brasileiros.
Com supedâneo nos fundamentos de que a Constituição
Federal limita a flexibilização das normas trabalhistas ao disposto
no artigo 7º, incisos VI, XIII e XIV, deduz-se que a desregulamentação em prejuízo do trabalhador está vedada pelo nosso
ordenamento jurídico, considerando os princípios fundamentais
inscritos na Carta Magna.
Contudo, a própria constituição admite ser possível à
flexibilização por negociação coletiva, desde que sejam respeitados
limites por ela definidos.
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O que se pode deduzir é que na prática se tem adotado o
princípio da adequação setorial negociada, que é aceita, desde que
para a melhoria das condições de trabalho, ou ainda, quando
houver uma transação de direitos disponíveis, ou seja, direitos que
não versem sobre a saúde, segurança e higiene do trabalhador, já
que esses são tutelados pelo Estado, por normas imperativas que
não estão sujeitos a negociação coletiva.
Portanto, é inegável que os princípios do Direito do Trabalho
constituem uma forma de proteção do trabalhador, já que neste
ramo de direito, ao contrário da paridade das partes admitida no
direito comum, existe uma flagrante desigualdade entre as partes
contratantes. Pode-se dizer que o princípio basilar informativo do
Direito do Trabalho é o princípio da proteção. Contudo, sua aplicação não pode ocorrer de forma absoluta e impensada, sob pena de,
em certos casos, em vez de igualar os desiguais, acarretar uma
desigualdade ainda maior, ou, por vezes, decidir arbitrariamente
em favor de quem não faz jus à tutela jurisdicional pleiteada.
Concluindo, verifica-se que há uma tendência à flexibilização através do ajuste de cláusulas normativas com reduções
transitórias de direitos dos trabalhadores, das normas que regulam
o Direito do Trabalho, visando o privilégio da coletividade trabalhadora, em detrimento do trabalhador individual, razão pela qual
a aplicação do princípio da proteção fica limitada. Porém¸ o bom
senso deve ser utilizado pelos que imaginam ser possível tal flexibilização, pois se deve mensurar o equilíbrio de forças que influenciam tais mudanças, considerando, na hipótese, as circunstâncias
fáticas, o poder econômico, a vontade política e a pressão social
para efetivação das mudanças ou não.
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aspectos legais da
despedida coletiva
Pedro Paulo de Miranda Neto1
1. INTRODUÇÃO
A despedida sem justa causa, sem motivação, é direito do
empregador, que depende apenas de sua discricionariedade,
entretanto, este deve necessariamente respeitar os limites impostos
pela legislação no tocante ao respeito à dignidade da pessoa
humana e ao valor social do trabalho.
O trabalho é constitucionalmente previsto como direito
social, e sua relevância se deve, sobretudo, a que dele depende a
sobrevivência do homem, de sua família, e promove o bem
comum.
Considerando a importância alimentar do trabalho, denotase, por consequência, que despedidas individuais de trabalho
geram impactos sociais negativos. Ao tratar-se sobre despedidas
coletivas há de se destacar que os prejuízos sociais e econômicos
são notoriamente são nefastos, o que merece estudo pormenorizado sobre a sua legalidade e legitimidade.
A despedida coletiva deve ser bem fundamentada, sendo
necessário para a sua ocorrência, que a empresa tenha motivos
plausíveis, sejam técnicos e/ou econômicos, que a torne o único e
último meio de solução ao problema existente.
É advogado militante. Pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil
pela Universidade Gama e Filho. Pós-graduando em Direito Material e
Processual do Trabalho pela Escola Superior da Magistratura Trabalhista
da Paraíba – ESMAT13. E-mail: pedromirandajp@gmail.com.
1
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Em caso necessidade de despedida coletiva, é imprescindível
a intervenção sindical para que, mediante a negociação coletiva, se
encontre meios mais adequados e menos negativos em relação à
extinção dos contratos de trabalho dos empregados.
A negociação coletiva tem o intuito de tentar também, promover outras alternativas para a solução das demissões, no sentido de que a demissão coletiva seja o último caminho para a
resolução do problema enfrentado pela empresa.
2. A DESPEDIDA ARBITRÁRIA E O DIREITO SOCIAL
AO TRABALHO
No contrato de trabalho, qualquer das partes contratantes
pode extinguir o pacto, unicamente mediante a sua unilateral e
injustificada manifestação de vontade.
O conceito de dispensa arbitrária é encontrado no art. 165 da
CLT, que dispõe que se entende por dispensa arbitrária a que não
se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
A lei visa proteger o emprego do trabalhador, como direito
social que é, contra a despedida sem justa causa. A despedida
arbitrária ou sem justa causa é um ato ilícito, considerando que a
legislação determina que, caso o empregador venha a despedir o
empregado, injustificadamente, deverá pagar uma compensação.
Conforme esclarece Cláudio Jannotti da Rocha2, embora o
Texto Constitucional assegure a proteção contra a dispensa
arbitrária ou sem justa causa, até a presente data nosso legislador
não assegurou a todos os empregados esse direito via lei complementar. Na prática, essa omissão acaba permitindo a todos os
empregadores dispensar arbitrariamente seus empregados e - o
que é pior - fazendo desse direito uma verdadeira arma violadora
2ROCHA,

Cláudio Jannotti da. Reflexões sobre a dispensa coletiva
brasileira. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo
Horizonte – MG, 2010, v.51, n.81, p.223.
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da estabilidade psíquica dos trabalhadores, pois o que está por
detrás do emprego é a sobrevivência própria, de sua família, e o
bem comum.
A pretensão constitucional a respeito da despedida arbitrária, é a proteção ao acesso e à manutenção ao trabalho, fonte de
dignidade do ser humano, que lhe propicia valor e sustento a si e
àqueles que dele dependem.
Dispõe o artigo 6º da Constituição Federal, que o trabalho é
um direito social. Como tal, cabe ao Estado promovê-lo e protegêlo, considerando a sua importância à dignidade da pessoa
humana.
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

O conjunto de normas da Constituição sobre o trabalho,
especificamente o artigo 170, e o artigo 193, reconhecem o direito
social ao trabalho como condição da efetividade da existência
digna, finalidade da ordem econômica e, por conseguinte, da
dignidade da pessoa humana, fundamento, também da República
Federativa do Brasil (art. 1º, III da CF).
Ensina Pontes de Miranda3, a respeito da importância do
trabalho, o seguinte:
Em sentido amplo, trabalho é qualquer espécie de atividade
humana, que tenha finalidade produtiva. Quem apanha as
frutas do jardim, ou do quintal, ou do sítio, ou da fazenda,
trabalha. Não importa para quem sejam as frutas. Quem
escreve romance, conto, poesia, ou faz cálculos matemáticos
ou lógicos, por deleite, ou para publicar, trabalha. Quem
arruma os livros da biblioteca, ou as garrafas da adega, ou
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado.
3 ed. v. 47, São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1984. p. 78.
3
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passa ferro à própria roupa, trabalha. Uma vez que há
melhora ou intenção de melhoria material ou espiritual, a
atividade é trabalho.

Leciona Antônio Álvares da Silva4: “Na mesma proporção
em que o trabalho é um bem, a ausência do trabalho é um dos
piores males da sociedade.”
Apesar da demissão sem justa causa do empregado poder
ocorrer por ato discricionário do empregador, este deve necessariamente respeitar os limites impostos pela legislação no tocante
ao respeito à dignidade da pessoa humana e ao valor social do
trabalho.
A proteção estatal ao trabalho nos termos dos preceitos
constitucionais ora mencionados, tem a sua importância potencializada em situações que ultrapassam as questões individuais e
se enquadram em atos que visem a despedida coletiva ou
comumente chamada “dispensa em massa”, eis que os prejuízos
sociais e econômicos notoriamente são nefastos, o que merece
estudo pormenorizado sobre a sua legalidade e legitimidade.

3. A DESPEDIDA COLETIVA
3.1 - A conceituação
Uma despedida coletiva causa um impacto bem maior do
que uma única demissão, e, em consequência, não pode obedecer à
mesma lógica e tampouco merecer o mesmo tratamento jurídico.
Uma despedida em massa deve merecer e receber uma maior
regulação jurídica.
Segundo lição de Nelson Mannrich5:
SILVA, Antonio Álvares da. Dispensa Coletiva e seu Controle pelo
Poder Judiciário. Revista LTr: Legislação do Trabalho. São Paulo, 2009, n.
06, p. 651.
4

244 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

Uma dispensa coletiva envolve o trabalhador e sua família, a
empresa e toda a comunidade, verificando-se o envolvimento de interesses de toda ordem, econômica especialmente, além da social.

Apesar da especialidade desse tipo de demissão, não há na
legislação brasileira dispositivos legais regulamentadores sobre a
despedida coletiva, o que gera problema quanto à sua caracterização, sendo necessário lançar mão da doutrina para sua conceituação.
Conforme a lição do eminente Ministro Maurício Godinho
Delgado6:
A despedida individual é a que envolve um único trabalhador, ou que, mesmo atingindo diferentes empregados,
não configura ato demissional grupal, ou uma prática
maciça de rupturas contratuais (o chamado lay-off). A
ocorrência de mais de uma dispensa em determinada
empresa ou estabelecimento não configura, desse modo, por
si somente, despedida coletiva: pode tratar-se de um
número disperso de dispensas individuais.
Já a despedida coletiva atinge um grupo significativo de
trabalhadores vinculados ao respectivo estabelecimento ou
empresa, configurando uma prática maciça de rupturas
contratuais (lay-off).

Embora não haja no ordenamento jurídico brasileiro,
regulamentação do tema em estudo, observa-se que a dispensa
coletiva é estudada pelo Direito desde muito tempo, como na
definição realizada pelo Mestre Orlando Gomes7, em 1974:
MANNRICH, Nelson. Dispensa coletiva: da liberdade contratual à
responsabilidade social. São Paulo: LTr, 2000. p. 14.
6 GOMES, Orlando. Curso de Direito do Trabalho – São Paulo. Editora
LTr - 1a edição - 2.ª tiragem – p. 1131.
7 Dispensa Coletiva na Reestruturação da Empresa –Aspectos Jurídicos
do Desemprego Tecnológico’, LTr, ano 38, São Paulo, Julho de 1974.
5
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Dispensa coletiva é a rescisão simultânea, por motivo
único, de uma pluralidade de contratos de trabalho
numa empresa, sem substituição dos empregados dispensados.
Dois traços caracterizam a dispensa coletiva, permitindo distingui-la da dispensa plúrima. São:
a - a peculiaridade da causa;
b - a redução definitiva do quadro do pessoal.
Na dispensa coletiva é única e exclusiva a causa
determinante.
O empregador, compelido a dispensar certo número
de empregados, não se propõe a despedir determinados trabalhadores, senão aqueles que não podem
continuar no emprego. Tomando a medida de dispensar uma pluralidade de empregados não visa o empregador a pessoas concretas, mas a um grupo de trabalhadores identificáveis apenas por traços não pessoais,
como a lotação em certa seção ou departamento da
empresa, a qualificação profissional, ou o tempo de
serviço. A causa da dispensa é comum a todos, não se
prendendo ao comportamento de nenhum deles, mas a
uma necessidade da empresa.
A finalidade do empregador ao cometer a dispensa
coletiva não é abrir vagas ou diminuir, por certo
tempo, o número de empregados. Seu desígnio é, ao
contrário, reduzir definitivamente o quadro de pessoal.
Os empregados dispensados não são substituídos, ou
porque se tornaram desnecessários ou porque não tem
a empresa condições de conservá-los.
A exigência da reunião desses elementos de caracterização da dispensa coletiva facilita sua distinção da
dispensa ou despedida plúrima.
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Com base na definições expostas acima, pode-se concluir que
para a caracterização da dispensa coletiva, devem ser reunidos os
seguintes elementos:
a) A despedida deve atingir um grupo significativo de
trabalhadores vinculados a única empresa ou estabelecimento;
b) As demissões ocorrem a um grupo de trabalhadores
identificáveis apenas por traços não pessoais;
c) A causa da dispensa é comum a todos, não se prendendo ao comportamento de nenhum deles, mas a
uma necessidade da empresa;
d) As demissões têm o caráter de reduzir definitivamente o quadro de empregados.
Apesar das conceituações citadas acima auxiliarem bastante
no entendimento do tema, ainda surgem dúvidas a respeito da
configuração da dispensa coletiva. As principais delas dizem respeito ao quantitativo de empregados demitidos, ao interregno em
que elas se sucedem e às normas procedimentais atinentes.
2.2 - Da Quantidade de empregados demitidos para a
caracterização da despedida coletiva
A dispensa coletiva pode ser identificada com base na
quantidade de empregados despedidos de uma só vez, quando
esse número extrapola aquilo que pode ser considerado como uma
rotatividade normal de mão de obra dentro de uma empresa que
se encontra inserida na realidade de economia de mercado,
considerando certo período temporal.
Caso uma empresa tenha números regulares de demissões
durante certo período, e aliado a esse fato, ocorrem admissões em
níveis que demonstrem a não redução definitiva do quadro de
empregados, se conclui que esse fluxo ocorreu em padrões normais, não havendo, por conseguinte, a configuração da despedida
coletiva.
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Para uma exposição prática do que se explicou acima,
transcreve-se trecho do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 14767.2012.5.15.0000, cuja decisão do TST ratificou o seu entendimento:
A partir das informações contidas na defesa da suscitada (fl.
222) e nas Relações Anuais de Informações Sociais – RAIS
encartadas aos autos (fls. 312/652) pode ser construído o seguinte
quadro referente à unidade da empresa situada no Município de
Valinhos, objeto da presente controvérsia:
Ano Base
2008
2009
2010
2011
Média do Período

Total de
Empregados
2.421
2.234
2.083
2.199
2.234,25

Demissões
390
476
272
282
355

Percentual
de Demitidos
16,1%
21,3%
13,0%
12,8%
15,8%

A alegação do suscitante é de que houve a dispensa de 180
trabalhadores entre os meses de novembro de 2011 e janeiro de
2012, o que não foi contrariado na defesa.
Tomando-se por base um quadro de 2.199 empregados para
o ano de 2011, as 180 demissões representam uma redução de 8,2%
do quadro ao longo de um período de 4 meses. Digno de nota,
ainda, é que o quadro de empregados teve uma recuperação de
cerca de 5,5% dos postos de trabalho entre os anos de 2010 e 2011.
Por sua vez, analisando as taxas de desocupação
(desemprego) divulgadas pelo IBGE por meio de séries históricas
(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalho
erendimento/pme_nova/defaulttab_hist.shtm),
podem
ser
constados os seguintes índices relativos à atividade industrial na
Região Metropolitana de São Paulo:
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Mês/Ano
Outubro/2011
Novembro/2011
Dezembro/2011
Janeiro/2012

Taxa de Desemprego
12,0%
12,4%
12,5%
12,1%

Portanto, verifica-se pelo exame dos dados estatísticos acima
indicados que o quadro de empregados da suscitada vem sofrendo
tanto redução, quanto recuperação, ao longo do período de 2008 a
2011. Referidos números demonstram que essa flutuação entre
demissões e admissões nos últimos anos, em percentuais que se
situam dentro dos padrões normais, além de não caracterizar uma
redução definitiva do quadro de empregados da suscitada,
refletem uma variação própria de uma economia regida pelas leis
de mercado e da livre concorrência, sem configurar a ocorrência de
uma demissão em massa ou coletiva, como argumentou o
Sindicato suscitante em sua peça de ingresso.
Nesse contexto, não há como acolher a pretensão deduzida
na exordial.
A interveniência sindical mediante a negociação coletiva tem
importância ímpar para que a despedida coletiva seja realizada de
maneira legal e que cause o menor impacto social, como se verá
adiante.

3. DA NEGOCIAÇÃO E A DESPEDIDA COLETIVAS
A negociação coletiva é modalidade de autocomposição de
conflito que se efetiva mediante do entendimento entre os representantes dos empregados e do empregador.
A Constituição Federal de 1988 afirmou em seu art. 7°, XXVI,
o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho,
e estabeleceu nos incisos VI, XIII e XIV do referido dispositivo, a
obrigatoriedade quanto à instauração de negociação coletiva em

Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 249

pautas de interesse comum dos atores das relações de trabalho
(fixação dos salários, compensação de horários, redução da jornada e turnos ininterruptos de revezamento) e impôs de maneira
ampla no art. 8°, III e VI, a obrigatoriedade quanto à participação
do sindicato obreiro nas tratativas entabuladas com as empresas e
as entidades patronais.
Destaca-se que em relação aos mencionados dispositivos
constitucionais, com a edição do Decreto n° 1.256, o Brasil procedeu à ratificação da Convenção n° 154 da OIT, cujo art. 2°
estende a obrigatoriedade da negociação coletiva para além da
singela fixação das condições de trabalho, passando a abranger,
também, as relações entre trabalhadores e empregadores, bem
como de suas respectivas entidades representativas.
Infere-se disso que a configuração do direito à negociação
coletiva e da interveniência sindical em tais procedimentos, a constarem dos artigos 7° e 8° da Constituição Federal de 1988, reforçados pelos dispositivos da Convenção n° 154 da OIT, denota o
ideal de equivalência de forças e independência entre os atores das
relações laborais, que busca evitar a preponderância da empresa e
sua atuação unilateral nos assuntos que interessam tanto a ela
quanto aos trabalhadores.
Por tanto, do cotejo entre os artigos 7°, XXVI, e 8°, III e VI, da
Constituição Federal de 1988, e do art. 2º da Convenção nº 154 da
OIT, chega-se à precisa dimensão do conceito de negociação coletiva adotado pelo ordenamento jurídico pátrio: quando a atuação
da empresa tiver o condão de afetar os interesses comuns a ela e
aos trabalhadores em aspectos pertinentes às condições laborais e
às relações trabalhistas de um modo geral, far-se-á necessária a
participação das entidades obreiras na deliberação das medidas a
serem implementadas.
Hugo Gueiros Bernardes8 arrola os princípios da negociação
coletiva, que poderão ser sintetizados em princípio da boa-fé ou da
Princípios da Negociação Coletiva. Relações Coletivas de Trabalho.
Estudos em homenagem ao Ministro Arnaldo Süssekind, São Paulo: LTr.
8
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lealdade, cuja consequência é o dever formal de negociar; consubstanciado na obrigatoriedade do exame de propostas recíprocas e na formulação de contrapropostas convergentes, devendo-se
empresa discutir as razões da rejeição de determinada cláusula e
prestar as informações necessárias à justificação de suas propostas.
Outra consequência do princípio da boa-fé consiste no fato de que
as partes deverão concordar em estabelecer com antecedência a
finalidade e o alcance da negociação, a qual deverá ater-se a
interesses recíprocos, que se resumam em normas e condições de
trabalho, para melhoria das condições de vida dos empregados,
para incremento da produtividade, visando à harmonia nas
relações de trabalho. A terceira consequência, intitulada princípio
do conglobamento, “é uma norma técnica que não admite a invocação de prejuízo como objeção a uma cláusula sem demonstração
de que esse (prejuízo) também é o resultado da negociação
globalmente considerada em seu resultado final proposto ou
aceito.”
Na negociação coletiva sempre o interesse público deve
prevalecer, não sendo possível que interesses de classe prevaleçam.
De acordo com Paulo Roberto Lemgruber Ebert9:
Conclui-se que os deveres de representação e de participação obrigatória nas negociações coletivas titularizadas
pelos sindicatos obreiros a teor do art. 8º, III e VI, da
Constituição Federal – cuja finalidade consiste, justamente,
em assegurar a equivalência de forças entre os atores coletivos das relações laborais –compreendem, necessariamente,
a prerrogativa de tomar parte nas deliberações empresariais
1989, p. 357 e ss.
9 EBERT, Paulo Roberto Lemgruber. O direito à negociação coletiva e as
despedidas em massa: os deveres de participação do sindicato
profissional nas tratativas prévias e de atuação das partes segundo a boafé. Revista LTr: legislação do trabalho, São Paulo, v. 74, n. 4, p. 435-453,
2010.
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a respeito de medidas tendentes a afetar a coletividade
profissional, especialmente na hipótese de impacto em elemento precípuo da relação trabalhista, qual seja, a vigência
de contratos de trabalho, com um conteúdo desenganadamente lesivo à coletividade de trabalhadores.

Por tanto, ante as disposições dos artigos 7º, VI, XIII, XIV,
XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição Federal, torna-se evidente a
necessidade da negociação coletiva como requisito à pretensa
dispensa coletiva a ser adotada por determinada empresa.
3.1 - A posição jurisprudencial
O Colendo TST, quando do julgamento do processo RODC
nº 0030900-12.2009.5.15.0000, que teve como relator o Ministro
Maurício Godinho Delgado, fixou a premissa de que seria imprescindível a negociação coletiva como pressuposto da dispensa
coletiva.
Do corpo do aresto, destaca-se a seguinte transcrição:
“A ordem constitucional e infraconstitucional democrática
brasileira, desde a Constituição de 1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT Nº 11, 87, 98, 135, 141
e 151, ilustrativamente), não permite o manejo meramente
unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas, por se tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito
Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo,
por consequência, a participação do(s) respectivo(s) sindicatos (s) profissional (is) obreiro (s). Regras e princípios
constitucionais que determinam o respeito à dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, CF), a valorização do trabalho e
especialmente do emprego (arts. 1º, IV, 6º e 170, VIII, CF), a
subordinação da propriedade à sua função socioambiental
(arts. 5º, XXIII e 170, VIII, CF), e a intervenção sindical nas
questões coletivas trabalhistas (art. 8º, III e IV, CF), tudo
impõe que se reconheça distinção normativa entre as
dispensas comunitariamente impactantes. Nesta linha, seria
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inválida a dispensa coletiva enquanto não negociada com o
sindicato de trabalhadores, espontaneamente ou no plano do
processo judicial coletivo.

Denota-se que a jurisprudência entende que não é válida a
despedida coletiva sem a intervenção sindical, mediante a negociação coletiva. Nesta, as razões econômicas e/ou estruturais da
despedida em massa são justificadas, eis que geram grande
impacto social, e são estabelecidos os critérios objetivos para o
corte de pessoal.
Com negociação da demissão em massa se evita que haja a
configuração de abuso do direito de despedir, que implicaria na
vulneração ao art. 187 do Código Civil10.
É necessária justificativa plausível para que ocorra a demissão em massa, seja econômica ou estrutural. Essas razões
devem ser tratadas por meio da negociação coletiva, que terá a
obrigação de resguardar direito dos empregados no sentido de
evitar o abuso de direito pelo empregador.
Apesar do empregador possuir a possibilidade de despedir
seus empregados sem motivação, não lhe permite abusar desse
direito, ou seja, efetuar despedidas em massa sem prévia negociação coletiva.
A realização de demissão em massa sem a interveniência
sindical, além de implicar em explícito ato de abuso de direito,
viola o artigo 421 do Código Civil11, pois é ato atentatório dos
limites impostos à propriedade pelo próprio texto constitucional,
“a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato”.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
11 “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites
da função social do contrato.”
10
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Por conseguinte, observa-se que o ordenamento jurídico
pátrio coloca a função social da propriedade (do qual resulta a
função social do contrato) acima da vontade individual, quer de
pessoa física, quer de pessoa jurídica, podendo haver restrição dos
atos destes quando contrariarem a função social do contrato.
De acordo com Cláudio Jannotti da Rocha12, “a necessidade
da participação dos sindicatos é patente, para que os efeitos gerados por uma dispensa coletiva possam ser diminuídos, como: despedida dos mais jovens, pessoas que não possuem dependentes,
não dispensar mulheres grávidas e pessoas próximas à aposentadoria. É preciso que se examine com muito cuidado a possibilidade de diminuição da jornada de trabalho e do salário para que
possa ser evitada a dispensa coletiva. Note-se que são considerações como essas que prevalecem em países como Itália,
Alemanha, Grã-Bretanha, Portugal e Holanda.”
O Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, já
se posicionou no sentido de impedir a dispensa coletiva de trabalhadores sem a devida negociação coletiva, relativamente ao processo nº 0060900-44.2012.5.13.0000, conforme se verifica abaixo:
CERTIDÃODEJULGAMENTO
Processo Nº: 00609.2012.000.13.00-0 Dissídio Coletivo
Suscitante SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DO ESTADOS
DA PARAIBA
Suscitado BANCO SANTANDER S/A
Advogado do Suscitante MARCELO DIAS
ASSUNÇAO
Advogado do Suscitado HERMANO GADELHA DE
SA

REFLEXÕES SOBRE A DISPENSA COLETIVA BRASILEIRA. Cláudio
Jannotti da Rocha. Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.51,
n.81, p.223, jan./jun.2010.
12
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Certifico que em Sessão Ordinária de julgamento
realizada em 21/08/2013, sob a Presidência de Sua
Excelência o(a) Sr(a) Desembargador(a) UBIRATAN
MOREIRA DELGADO, com a presença de Suas
Excelências os Senhores Desembargadores:
Relator(a): PAULO MAIA FILHO
Revisor(a): EDUARDO SERGIO DE ALMEIDA
ANA MARIA FERREIRA MADRUGA
EDUARDO SERGIO DE ALMEIDA
EDVALDO DE ANDRADE
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA
WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
ARNALDO JOSE DUARTE DO AMARAL (JUIZ
CONVOCADO)
LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO
RESOLVEU O EGRÉGIO TRIBUNAL, com a presença
do(a)(s) Representante da Procuradoria Regional do
Trabalho, Sua Excelência o(a) Sr(a). Procurador(a)
MARCIO ROBERTO DE FREITAS EVANGELISTA,
por maioria, contra os votos de Suas Excelências os
Senhores Desembargadores Francisco de Assis Carvalho e Silva e Ana Maria Ferreira Madruga, REJEITAR a
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
arguida pelo Banco Suscitado; por unanimidade,
REJEITAR as PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE
OBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
DO COMUM ACORDO e DE ILEGITIMIDADE
ATIVA 'AD CAUSAM', arguidas pelo Banco Suscitado;
MÉRITO: por maioria, contra os votos de Suas Excelências os Senhores Desembargadores Francisco de
Assis Carvalho e Silva, Ana Maria Ferreira Madruga e
Leonardo José Videres Trajano, JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, para: a) declarar a
ilegalidade da demissão coletiva procedida pelo Banco
Santander, iniciada em 22 de novembro de 2012, na
Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 255

base territorial do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários da Paraíba, impondo ao
suscitado a obrigação de abster-se de efetuar novas
dispensas, sem a observância da prévia negociação
coletiva, sob pena de aplicação de multa de R$
10.000,00 por trabalhador demitido, em caso de
descum-primento desta obrigação, na forma do art.
461, § 4º, do CPC, em favor dos trabalhadores
substituídos; b) Determinar a imediata reintegração
dos empregados demitidos na base territorial citada
(seq. 65); c) Condenar o suscitado ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 35.000,00 em
favor do sindicato suscitante. Custas pelo suscitado, no
importe de R$ 200,00 (duzentos reais).
Portanto, a dispensa coletiva ocorrida sem negociação
coletiva prévia, causa a nulidade do ato praticado, e a consequente
reintegração dos empregados.
3.2 Do procedimento em relação à despedida coletiva
No caso de existir necessidade de qualquer empresa realizar
uma dispensa em massa, ainda que embasada em razoáveis
motivos técnicos, econômicos e/ou estruturais, esse tipo de
demissão deve ser a última alternativa a ser adotada pela empresa.
Cabe ao sindicato da categoria ser diligente e negociar meios
menos lesivos aos empregados, no escopo de se evitar demissões.
As empresas que tenham necessidade de reduzir o quadro
de empregados, devem, em negociação com o sindicato, observar
o procedimento de negociação coletivo, com medidas progressivas
de dispensa e fundado em critérios objetivos e de menor impacto
social, os quais podem ser:
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a)
b)

A abertura de plano de demissão voluntária;
O remanejamento de empregados para as outras plantas
do grupo econômico;
c) A redução de jornada e de salário;
d) Planejamento de licença não remunerada, com capacitação e requalificação profissional;
e) Por último, a despedida dos remanescentes de forma
distribuída no tempo, no sentido de minimizar os impactos sociais. Essas demissões devem atingir preferencialmente os trabalhadores em vias de aposentação e os
que detém menores encargos familiares.
Transcreve-se adiante ementa de Acórdão proferido pelo C.
TST referente a Dissídio Coletivo originário do TRT da 15º Região,
que manteve o entendimento assentado no caso de dispensa em
massa da empresa EMBRAER, de que o impacto social gerado com
a dispensa coletiva necessita de prévia tentativa de negociação
com o Sindicato da categoria:
RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE
GREVE. DISPENSA TRABALHISTA COLETIVA. IMPERATIVA INTERVENIÊNCIA SINDICAL. ORDEM
CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE DESCONTO
DOS DIAS PARADOS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS
ORIUNDAS DAS CONVENÇÕES DA OIT Nº 11, 98,
135, 141 E 151; E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
BRASILEIRA DE 1988 – ARTS. 1º, III, 5º, XXIII, 7º, I, 8º,
III E VI, 170, III E VIII. A dispensa coletiva é questão
grupal, massiva, comunitária, inerente aos poderes da
negociação coletiva trabalhista, a qual exige, pela
Constituição Federal, em seu art. 8º, III e VI, a necessária participação do Sindicato. Trata-se de princípio e
regra constitucionais trabalhistas, e, portanto, critério
normativo integrante do Direito do Trabalho (art. 8º, III
e VI, CF). Por ser matéria afeta ao direito coletivo
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trabalhista, a atuação obreira na questão está fundamentalmente restrita às entidades sindicais, que devem
representar os trabalhadores, defendendo os seus
interesses perante a empresa, de modo que a situação
se resolva de maneira menos gravosa para os trabalhadores, que são, claramente, a parte menos privilegiada da relação trabalhista. As dispensas coletivas de
trabalhadores, substantiva e proporcionalmente distintas das dispensas individuais, não podem ser exercitadas de modo unilateral e potestativo pelo empregador, sendo matéria de Direito Coletivo do Trabalho,
devendo ser submetidas à prévia negociação coletiva
trabalhista ou, sendo inviável, ao processo judicial de
dissídio coletivo, que irá lhe regular os termos e efeitos
pertinentes. É que a negociação coletiva ou a sentença
normativa fixarão as condutas para o enfrentamento
da crise econômica empresarial, atenuando o impacto
da dispensa coletiva, com a adoção de certas medidas
ao conjunto dos trabalhadores ou a uma parcela deles,
seja pela adoção da suspensão do contrato de trabalho
para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo
empregador (art. 476-a da CLT), seja pela criação de
Programas de Demissão Voluntária (PDVs), seja pela
observação de outras fórmulas atenuantes instituídas
pelas partes coletivas negociadas. Além disso, para os
casos em que a dispensa seja inevitável, critérios de
preferência social devem ser eleitos pela negociação
coletiva, tais como a despedida dos mais jovens em
benefício dos mais velhos, dos que não tenham
encargos familiares em benefício dos que tenham, e
assim sucessivamente.
Evidentemente que os trabalhadores protegidos por
garantias de emprego, tais como licença previdenciária, ou com debilidades físicas reconhecidas, porta258 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

dores de necessidades especiais, gestantes, dirigentes
sindicais e diretores eleitos de CIPAs, além de outros
casos, se houver, deverão ser excluídos do rol dos
passíveis de desligamento. Inclusive esta Seção de
Dissídios Coletivos, no julgamento do recurso ordinário interposto no dissídio coletivo ajuizado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e
Região e outros em face da Empresa Brasileira de
Aeronáutica – EMBRAER S/A e outra (processo n.
TSTRODC- 30900-12.2009.5.15.0000), em que também
se discutiu os efeitos jurídicos da dispensa coletiva,
fixou a premissa, para casos futuros de que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em
massa de trabalhadores. No caso concreto – em que a
empresa comunicou aos trabalhadores que promoveria
a dispensa de 200 empregados, equivalente a 20% da
mão de obra contratada -, a atuação do Sindicato foi
decisiva para que fosse minimizado o impacto da
dispensa coletiva. A interferência da entidade sindical
propiciou aos desligados um implemento das condições normais da dispensa, com o estabelecimento de
diversos direitos de inquestionável efeito atenuante ao
abalo provocado pela perda do emprego, entre eles, a
instituição de um PDV.
Nesse contexto, a greve foi realizada pelos empregados
dentro dos limites da lei, inexistindo razão para que a
classe trabalhadora seja prejudicada em razão do
exercício de uma prerrogativa constitucional.
Reafirme-se: o direito constitucional de greve foi
exercido para tentar regulamentar a dispensa massiva,
fato coletivo que exige a participação do Sindicato.
Destaque-se a circunstância de que, conforme foi
esclarecido na decisão dos embargos de declaração, a
Suscitante já iniciara o processo de despedida de
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alguns empregados, prática cuja continuidade foi
obstada pela pronta intervenção do Sindicato.
Considera-se, por isso, que a situação especial que
ensejou a greve autoriza o enquadramento da paralisação laboral como mera interrupção do contrato de
trabalho, sendo devido o pagamento dos dias não laborados, nos termos da decisão regional. Recurso ordinário desprovido.” (SDC – Recurso Ordinário n° TST-RO173- 02.2011.5.15.0000, Rel. Min. Maurício Godinho
Delgado, DOEJ 31/08/12).
Apesar de ser a despedida coletiva ato último a ser adotado
por empresa quando se encontrar em situação que a justifique, as
demais atitudes que podem ser tomadas por ela no sentido de
evitar a demissão coletiva e que a precedem, também devem ser
realizadas mediante negociação coletiva, considerando que poderá
ocorrer alterações drásticas nos contratos de trabalho dos empregados.
Os sindicatos de categoria têm a obrigação de intervir, para
buscar meios de solução idôneos ou menos gravosos aos empregados.

4. CONCLUSÃO
A despedida coletiva é ato que não se consubstancia apenas
pela demissão de um número significativo de trabalhadores
vinculados a uma mesma empresa ou estabelecimento, mas deve
reunir outros elementos objetivos que a caracterizam, quais sejam:
atinge grupo de trabalhadores identificáveis por traços não pessoais, a causa da dispensa é comum a todos por uma necessidade
da empresa, e as demissões devem ter o caráter de redução
definitiva o quadro de empregados.
A negociação coletiva é imprescindível à realização da
despedida coletiva, pois se evita que haja a configuração de abuso
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do direito de despedir pelo empregador, bem como se reduz ou
pelo menos se tenta reduzir os nefastos efeitos aos empregados
atingidos e à sociedade.
Por outro lado, a despedida coletiva deve ser última medida
a ser adotada pela empresa, cabendo ao sindicado da categoria
encontrar meios, em conjunto com os representantes da empresa,
para se evitar tal ato e gerar o menor impacto social.
Por tanto, a dispensa coletiva ocorrida sem negociação
coletiva prévia, causa a nulidade do ato praticado, e a consequente
reintegração dos empregados.
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por um tribunal de justiça para a
unasul: a necessidade de uma
corte de justiça para a américa do
sul sob os paradigmas do tribunal
de justiça da união europeia e da
corte centro-americana de justiça1
Valerio de Oliveira Mazzuoli2
INTRODUÇÃO
O processo de integração sul-americano é incipiente,3 até
mais, em alguns aspectos, que o concernente à Organização dos
Este é um estudo preliminar e, portanto, incompleto sobre o que se
pretende sejam os primeiros contornos de um Tribunal de Justiça para a
Unasul. A finalidade deste ensaio é tão somente estabelecer um
comparativo de dois tribunais já existentes, na tentativa de estabelecer
parâmetros iniciais para uma (futura) Corte de Justiça sul-americana.
Evidentemente que questões outras surgirão posteriormente, merecendo
análise detida em momento próprio. Este, portanto, é um ensaio em
aberto e que deverá ser (doravante) constantemente rediscutido. Sugestões poderão ser enviadas diretamente ao autor no seguinte endereço de
correio eletrônico: <mazzuoli@ufmt.br>.
2
Pós-Doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Clássica
de Lisboa. Doutor summa cum laude em Direito Internacional pela UFRGS.
Mestre em Direito Internacional pela Unesp, campus de Franca. Professor
Adjunto de Direito Internacional Público (graduação e mestrado) da Faculdade de Direito da UFMT. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de
Direito Internacional (SBDI) e da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas (ABCD). Pesquisador do CNPq.
1
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Estados Centro-Americanos – ODECA.4 De fato, esta última organização – diferentemente do que se passa atualmente com a Unasul5 – já conta em sua estrutura organizacional com uma Corte de
Justiça,6 à guisa da que a União Europeia já conhece desde 1952.7
3. Sobre a integração na América Latina, v. ALMEIDA, Paulo Roberto de,
Integração regional: uma introdução, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 61-63.
4. Da Carta da ODECA fazem parte Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Sobre o processo de integração centro-americano, v. PERALTA, Ricardo Acevedo, Aplicación de las normas comunitarias centroamericanas en los Estados miembros del SICA, Managua:
CCJ, 2011, p. 1-5. Para uma análise do direito supranacional centroamericano, v. NYMAN-METCALF, Katrin & PAPAGEORGIOU, Ioannis, Regional integration and Courts of Justice, Antwerpen: Intersentia, 2005, p. 14-21.
5. A Unasul tem sede em Quito (Equador), onde funciona a SecretariaGeral; seu Parlamento localiza-se em Cochabamba (Bolívia) e a sede de
seu Banco em Caracas (Venezuela). Destaque-se que a Unasul não se confunde com o Mercosul (união aduaneira de livre-comércio intrazona e política comercial comum de cinco países da América do Sul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e, mais recentemente, Venezuela) e tampouco com o que se denomina Cone Sul (região integrada pelas zonas
austrais da América do Sul, ao sul do Trópico de Capricórnio, e que forma a grande península que define o sul do subcontinente, formada principalmente pela Argentina, Chile e Uruguai; o Paraguai é, as vezes, incluído no bloco, não obstante normalmente se entender que dele não poderia fazer parte, dado o alto nível de pobreza e os baixos padrões de vida e
industrialização do país).
6. A propósito, observam J. S. Fagundes Cunha & Gustavo Rabay Guerra: “Diversamente da União Europeia, a Unasul não tem órgão específico
encarregado de promover a solução de conflitos e se nota pouco interesse
no debate: não há participação dos magistrados em discussões, como audiências públicas, para encaminhar a participação do Judiciário, como
função de Estado, tal qual previsto nas respectivas constituições dos Países signatários. (…) Com base nesses preceitos é que entendemos necessário um Tribunal da Unasul. Um órgão judicante regional para decidir a
respeito das questões de cidadania e de meio ambiente, para preservar a
propriedade e o gerenciamento das riquezas naturais de nossos países,
em favor dos nacionais, para harmonizar as relações do direito ambiental,
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De institucionalização recente,8 e inspirada no processo de
integração da União Europeia,9 a Unasul tem a perspectiva de
avançar nos próximos anos rumo à união cada vez mais efetiva
dos doze países da América do Sul. À medida que os laços entre
esses países se fortalecem, consequência natural é o aparecimento
de questões jurídicas que deverão ser resolvidas por alguma forma. O tratado-constitutivo da Unasul (de 23.05.2008) prevê apenas
meios diplomáticos de solução de controvérsias, ao dispor no art.
21 que “as controvérsias que puderem surgir entre Estados Partes
do direito do consumidor, da propriedade industrial e intelectual, das
relações de trabalho e outros setores jurídico-sociais, com intensas repercussões no design de desenvolvimento que se almeja” (Crises e perspectivas do desenvolvimento latino-americano: a necessidade de harmonização legislativa e de criação de um tribunal para a Unasul. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, ano 2, nº 12, Lisboa, 2013, p. 13.627-13.628).
7. O TJUE foi criado em 1952 pelo Tratado que instituiu a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço – CECA, incluindo o Tribunal de Justiça, o
Tribunal Geral e tribunais especializados.
8. Merece destaque o protagonismo do Brasil como mentor intelectual
da Unasul, segundo O’KEEFE, Thomas Andrew, Latin american and caribean: trade agreements (keys to a prosperous Community of Americas), Leiden:
Martinus Nijhoff, 2009, p. 448, nestes termos: “UNASUR’s intellectual
author is Brazil, which was also the primary promoter of the IIRSA [Integration of Regional Infrastructure in South America] and has lobbied for
a South American Free Trade Area (SAFTA) as far back as the mid1990s”. V. também, ALMEIDA, Paulo Roberto de, Integração regional…, cit.,
p. 81, para quem: “O novo ‘regionalismo’ sul-americano, que a diplomacia brasileira tanto se esforçou por incentivar, notadamente pelo estabelecimento da Comunidade Sul-Americana de Nações, em dezembro de
2004, oportunamente substituída pela União de Nações Sul-Americanas
(Unasul), derivou para uma clara fragmentação, em virtude de iniciativas
dispersas desde meados da década”.
9. V. FAGUNDES CUNHA, J. S. & GUERRA, Gustavo Rabay. Crises e perspectivas do desenvolvimento latino-americano…, cit., p. 13.615, assim:
“A Unasul teve seu Tratado Constitutivo assinado em 23 de maio de 2008
(…) no modelo prefilhado pela própria União Europeia” [grifo nosso].
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a respeito da interpretação ou aplicação das disposições do presente Tratado Constitutivo serão resolvidas mediante negociações diretas”, e que “em caso de não se alcançar uma solução mediante a
negociação direta, os referidos Estados Membros submeterão a
controvérsia à consideração do Conselho de Delegadas e Delegados, o qual, dentro de 60 dias de seu recebimento, formulará as
recomendações pertinentes para sua solução”. No caso de não se
alcançar tal solução, o mesmo art. 21 complementa que “essa instância elevará a controvérsia ao Conselho de Ministras e Ministros
das Relações Exteriores, para consideração em sua próxima reunião”.10 Como se nota, nada além desse restrito (e pouco claro) meio
de solução de contendas existe no convênio constitutivo da Unasul
capaz de resolver definitivamente as contendas entre os respectivos países-membros.11 Assim, levando-se em conta o fato de que
não há, até o presente momento, um órgão judicial de solução de
controvérsias para o bloco, parece premente que venha à luz uma

10. Perceba-se que o art. 21 do tratado não deixa claro qual o verdadeiro
papel do Conselho de Ministras e Ministros das Relações Exteriores no
que tange à solução de controvérsias no bloco, não esclarecendo o que
deverá tal Conselho deliberar “em sua próxima reunião” etc.
11. V. SCOTTI, Luciana B. La Unión de Naciones Suramericanas: uma joven expresión de integración regional en América del Sur, in NEGRO,
Sandra (dir.), Derecho de la integración: evolución jurídico-institucional (Parte
II América-África), Buenos Aires: B de F, 2012, p. 128, ao entender que
estabelece o citado art. 21 “um mecanismo precário de solução de controvérsias…” [grifo nosso]. E complementa: “O mecanismo previsto deixa
em aberto várias interrogantes: como se resolvem as controvérsias que
possam surgir da aplicação ou interpretação de normas do direito derivado?; qual é o verdadeiro papel do Conselho de Ministras e Ministros
das Relações Exteriores quando a ele se leva uma controvérsia não resolvida?; a qual instância jurisdicional se poderia recorrer em última instância?” (Idem, ibidem).
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Corte de Justiça para a Unasul, capaz de decidir os litígios que entre
os seus membros eventualmente venham a surgir.12
Destaque-se que o Tratado Constitutivo da Unasul elenca
uma longa lista de objetivos da organização (art. 3º).13 Não obstan12. Tivemos a oportunidade de defender a criação de um Tribunal de
Justiça para a Unasul em audiência pública realizada Senado Federal brasileiro, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, aos 22.10.2013, em sessão presidida pelo Senador Blairo
Maggi (PR-MT) e que contou com exposições do Ministro Herman Benjamin (STJ) e dos Desembargadores Márcio Vidal (TJMT) e Antonio Rulli
Júnior (TJSP). V. Jornal do Senado, ano XIX, n. 3.976, Brasília, 23.10.2013, p.
8, assim: “Para o professor da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) Valerio Mazzuoli, a Unasul precisa criar um tribunal como o que
existe na União Europeia para compatibilizar as normas domésticas com
as dos demais países-membros. Ele sugeriu que o tribunal tenha sede em
Mato Grosso, por ser o centro do continente sul-americano”. Outras iniciativas nesse sentido (das quais também participamos) já haviam sido anteriormente tomadas, como o “1º Seminário de Direito da Integração”,
promovido pelo Centro de Estudos da América Latina Desembargador Viana
Santos (órgão do “Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais
de Magistratura” – COPEDEM) na cidade de Poconé-MT, no período de
24 a 26 de maio de 2012, sob a coordenação do Desembargador Márcio
Vidal (TJMT). Também a Escuela Judicial de America Latina – EJAL tem
reivindicado (desde 2011) um Tribunal de Justiça para a Unasul, em especial pelo engajamento do seu Diretor-Geral Desembargador Fagundes
Cunha (TJPR).
13. São eles: a) o fortalecimento do diálogo político entre os Estados
Membros que assegure um espaço de concertação para reforçar a integração sul-americana e a participação da Unasul no cenário internacional; b)
o desenvolvimento social e humano com equidade e inclusão para erradicar a pobreza e superar as desigualdades na região; c) a erradicação do
analfabetismo, o acesso universal a uma educação de qualidade e o reconhecimento regional de estudos e títulos; d) a integração energética para
o aproveitamento integral, sustentável e solidário dos recursos da região; e) o desenvolvimento de uma infraestrutura para a interconexão da
região e de nossos povos de acordo com critérios de desenvolvimento
social e econômico sustentáveis; f) a integração financeira mediante a
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adoção de mecanismos compatíveis com as políticas econômicas e fiscais
dos Estados Membros; g) a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos ecossistemas, assim como a cooperação na prevenção das
catástrofes e na luta contra as causas e os efeitos da mudança climática; h)
o desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a superação
das assimetrias, alcançando assim uma integração equitativa; i) a consolidação de uma identidade sul-americana através do reconhecimento
progressivo de direitos a nacionais de um Estado Membro residentes em
qualquer outro Estado Membro, com o objetivo de alcançar uma cidadania sul-americana; j) o acesso universal à seguridade social e aos serviços
de saúde; k) a cooperação em matéria de migração, com enfoque integral
e baseada no respeito irrestrito aos direitos humanos e trabalhistas para a
regularização migratória e a harmonização de políticas; l) a cooperação
econômica e comercial para avançar e consolidar um processo inovador,
dinâmico, transparente, equitativo e equilibrado que contemple um acesso efetivo, promovendo o crescimento e o desenvolvimento econômico
que supere as assimetrias mediante a complementação das economias
dos países da América do Sul, assim como a promoção do bem-estar de
todos os setores da população e a redução da pobreza; m) a integração
industrial e produtiva, com especial atenção às pequenas e médias empresas, cooperativas, redes e outras formas de organização produtiva; n)
a definição e implementação de políticas e projetos comuns ou complementares de pesquisa, inovação, transferência e produção tecnológica,
com vistas a incrementar a capacidade, a sustentabilidade e o desenvolvimento científico e tecnológico próprios; o) a promoção da diversidade
cultural e das expressões da memória e dos conhecimentos e saberes dos
povos da região, para o fortalecimento de suas identidades; p) a participação cidadã, por meio de mecanismos de interação e diálogo entre a
Unasul e os diversos atores sociais na formulação de políticas de integração sul-americana; q) a coordenação entre os organismos especializados
dos Estados Membros, levando em conta as normas internacionais, para
fortalecer a luta contra o terrorismo, a corrupção, o problema mundial
das drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas pequenas e leves, o
crime organizado transnacional e outras ameaças, assim como para promover o desarmamento, a não proliferação de armas nucleares e de destruição em massa e a deminagem; r) a promoção da cooperação entre as
autoridades judiciais dos Estados Membros da Unasul; s) o intercâmbio
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te todos os propósitos ali estabelecidos, não se previu um mecanismo jurisdicional (mas tão-só diplomático) de solução de controvérsias entre os 12 países-membros da organização, sem o qual,
pensamos, a garantia de estabilidade de tais objetivos torna-se extremamente fragilizada. Sem dúvida, as questões afetas, v.g., ao
acesso universal à educação, à integração energética, à integração
financeira, à proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e
dos ecossistemas, assim como a luta contra as causas e efeitos da
mudança climática, aquelas ligadas à seguridade social e aos serviços de saúde, à pesquisa, inovação, transferência e produção tecnológica, à luta contra o terrorismo, corrupção, drogas, tráfico de
pessoas, tráfico de armas, crime organizado transnacional e não
proliferação de armas nucleares e de destruição em massa, são
sempre tratadas sob pontos de vista distintos pelos diversos países, não havendo uma uniformidade de entendimentos a elas relativos, o que demanda existir um Tribunal ou Corte internacional
regional capaz de resolver tais contendas.
Este ensaio tem por finalidade investigar a possibilidade de
o Tribunal de Justiça da União Europeia (Tribunal de Luxemburgo) e
da Corte Centro-Americana de Justiça (Corte de Manágua) servirem
de paradigmas à criação de um futuro Tribunal de Justiça no âmbito da União das Nações Sul-Americanas – Unasul.14
de informação e de experiências em matéria de defesa; t) cooperação para
o fortalecimento da segurança cidadã, e u) a cooperação setorial como um
mecanismo de aprofundamento da integração sul-americana, mediante o
intercâmbio de informação, experiências e capacitação.
14. Destaque-se que por questão de opção metodológica não se tomou,
neste estudo, o Tribunal de Justiça da Comunidade Andina (criado em
28.05.1979, com início de suas atividades em 02.02.1984) como paradigma
à criação do Tribunal de Justiça da Unasul. Cabe destacar, contudo, um
aspecto estatístico importante do Tribunal de Justiça da Comunidade
Andina: até o ano de 2012 o Tribunal conheceu 2.179 interpretações prejudiciais solicitadas pelos juízes nacionais, 118 ações de descumprimento
contra os Estados-membros (que são Bolívia, Colômbia, Equador e Peru),
54 ações de nulidade, 10 processos trabalhistas e 6 recursos por omissão
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I – DOIS POSSÍVEIS PARADIGMAS À CRIAÇÃO DE
UM TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A UNASUL
São inúmeros os tribunais internacionais hoje existentes,
tendo alguns vocação universal (como a Corte Internacional de
Justiça, doravante CIJ) e outros vocação regional (v.g., as Cortes
Europeia e Interamericana de Direitos Humanos). Dentre todos
eles, e para os fins que interessam às nossas reflexões neste momento, seria necessário encontrar os que mais se assemelhem à
ideia de um Tribunal de Justiça para a Unasul (doravante, TJU).
Segundo pensamos, tais tribunais seriam o Tribunal de Justiça da
União Europeia (doravante, TJUE) e a Corte Centro-Americana de
Justiça (doravante, CCJ). Relativamente ao primeiro, sua utilização
como paradigma justifica-se pelo fato de a Unasul estar institucionalmente baseada no processo de integração da União Europeia15;
no que tange à CCJ, tal se dá por se tratar de um tribunal latino de
justiça (muito próximo do nosso sistema em razão de inúmeras
circunstâncias). Dessa forma, parece possível unir a experiência
europeia (na qual a Unasul está institucionalmente inspirada) com
a experiência centro-americana, para o fim de se esboçar a estrutura de um (futuro) Tribunal de Justiça para a Unasul.

ou inatividade dos órgãos comunitários, chegando a ser “a terceira corte
internacional mais ativa do mundo depois da Corte Europeia de Direitos
Humanos e do Tribunal de Justiça da União Europeia” (In:
<http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php>. Acesso em
13.11.2013). Sobre o processo no Tribunal de Justiça da Comunidade Andina, v. VIEIRA, Luciane Klein, Interpretación y aplicación uniforme del derecho de la integración: Unión Europea, Comunidad Andina y Mercosur, Buenos
Aires: B de F, 2011, p. 51-78.
15. Cf. FAGUNDES CUNHA, J. S. & GUERRA, Gustavo Rabay. Crises e perspectivas do desenvolvimento latino-americano…, cit., p. 13.615.
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§ 1º – O Tribunal de Justiça da União Europeia
Após a instituição da União Europeia – hoje constituída por
28 Estados-membros16 – entendeu-se que a mesma só poderia
cumprir os objetivos dos tratados se estes fossem respeitados pelos
Estados e pelos organismos da própria União, de acordo com uma
aplicação e interpretação uniformes do direito comunitário.17 Esse
propósito importou na jurisdicionalização da União pela criação
de um Tribunal de Justiça, cuja finalidade consiste em uniformizar
a interpretação e aplicação do direito da União Europeia, garantindo a superioridade do direito comunitário frente às ordens estatais internas.18
O TJUE resolve as questões que envolvem o direito da União
Europeia, bem assim os litígios ligados aos Estados e organismos
da União. Além dos Estados, também os particulares, empresas e
organizações podem demandar perante o TJUE quando julgarem
que algum de seus direitos foi violado por determinada instituição
da União.
O TJUE compõe-se de um juiz de cada Estado da União Europeia (28 Estados) e tem o auxílio de oito advogados-gerais, aos
quais incumbe dar pareceres imparciais (e também públicos) sobre
16. São eles: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria,
Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Reino
Unido.
17. V. MACHADO, Jónatas E. M. Direito da União Europeia. Coimbra:
Coimbra Editora, 2010, p. 479, para quem a União “só pode cumprir os
objetivos dos Tratados se estes forem observados pelos órgãos e organismos da UE e pelos Estados-membros, de acordo com uma interpretação e aplicação uniformes”.
18. Cf. VIEIRA, Luciane Klein. Interpretación y aplicación uniforme del derecho de la integración…, cit., p. 3-4. Sobre a história do TJUE, v. NYMANMETCALF, Katrin & PAPAGEORGIOU, Ioannis, Regional integration and
Courts of Justice, cit., p. 24-27.
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os processos perante o TJUE.19 Tanto os juízes como os advogadosgerais são nomeados por um período de seis anos.
Em razão do grande número de processos intentados perante o TJUE criou-se um Tribunal Geral com competência de julgar as
ações propostas por particulares, empresas e organizações, e também processos ligados ao direito da concorrência.20 As decisões do
Tribunal Geral podem, no prazo de dois meses, se objeto de recurso para o TJUE, limitado às questões de direito. Destaque-se haver
19. Para detalhes da estrutura do TJUE, v. NYMAN-METCALF, Katrin &
PAPAGEORGIOU, Ioannis, Regional integration and Courts of Justice, cit., p.
35-39.
20. Sobre a composição, competência e tramitação dos processos do Tribunal Geral, conferir: <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033>.
Acesso em 04.11.2013. No que tange à sua competência, cabe destacar o
conhecimento pelo Tribunal Geral: a) das ações e recursos interpostos
pelas pessoas singulares ou coletivas contra os atos das instituições e dos
órgãos e organismos da União Europeia (de que sejam destinatárias ou
que lhes digam direta e individualmente respeito), bem como contra os
atos regulamentares (que lhes digam diretamente respeito e não necessitem de medidas de execução) ou ainda contra uma abstenção destas instituições, órgãos e organismos (trata-se, por exemplo, do recurso interposto por uma empresa contra uma decisão da Comissão que lhe aplica uma
multa); b) dos recursos interpostos pelos Estados-Membros contra a Comissão; c) dos recursos interpostos pelos Estados-Membros contra o Conselho em relação aos atos adotados no domínio dos auxílios de Estado, às
medidas de defesa comercial (“dumping”) e aos atos por meio dos quais
o Conselho exerce competências de execução; d) das ações destinadas a
obter o ressarcimento dos danos causados pelas instituições da União
Europeia ou pelos seus agentes; e) das ações emergentes de contratos celebrados pela União Europeia, que prevejam expressamente a competência do Tribunal de Primeira Instância; f) dos recursos em matéria de marcas comunitárias; g) dos recursos, limitados às questões de direito, contra
as decisões do Tribunal da Função Pública da União Europeia; e h) dos
recursos interpostos contra as decisões do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais e da Agência Europeia das Substâncias Químicas (In:
<http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033>. Acesso em 04.11.2013).
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também o Tribunal da Função Pública Europeia, que se manifesta relativamente aos litígios entre as instituições da União e os seus
funcionários.
A fim de se desenhar institucionalmente um (futuro) Tribunal de Justiça para a Unasul, merece ser realizada uma análise
(brevíssima e especificamente ligada ao que interessa a este ensaio)
das funções e competências do TJUE, bem assim verificar a estrutura do chamado “triângulo judicial europeu” em matéria de direitos humanos.
A – Funções e competências do TJUE
O TJUE é o órgão judiciário máximo da União Europeia
(UE).21 Sua função é a de interpretar o direito da União Europeia –
que vai do direito escrito ao costumeiro no âmbito das comunidades –, para que a sua aplicação seja uniforme nos Estados que
compõem a União.22 O TJUE tanto resolve conflitos entre Estados,
quanto litígios propostos por particulares ou empresas (por entenderem que algum de seus direitos tenha sido violado por uma instituição europeia). Grande parte de sua atividade jurisdicional é
materialmente constitucional, atuando o tribunal como controlador final da convencionalidade23 dos tratados comunitários; tam21. Sobre os processos ante o tribunal, confira-se a página web do TJUE:
<http://curia.europa.eu>.
22. V. NYMAN-METCALF, Katrin & PAPAGEORGIOU, Ioannis. Regional integration and Courts of Justice, cit., p. 26; e MACHADO, Jónatas E. M., Direito
da União Europeia, cit., p. 484, nestes termos: “O direito da UE compreende todas as normas jurídicas vinculativas, escritas ou não, no âmbito das
comunidades”.
23. Para um estudo pioneiro desse tema no sistema interamericano, v.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, O controle jurisdicional da convencionalidade
das leis, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2013. Para um estudo
comparado do controle de convencionalidade nos países da América Latina, v. MARINONI, Luiz Guilherme & MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (coords.), Controle de convencionalidade: um panorama latino-americano, Brasília:
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bém atua administrativamente, especialmente em tema de responsabilidade civil extracontratual das instituições, órgãos e organismos da União Europeia e em matéria de controle da função pública desenvolvida pelos tribunais da União.24
Têm sido comuns alguns tipos de ações no âmbito do Tribunal, quais sejam: (a) os pedidos de decisão a título prejudicial (quando os tribunais dos Estados requerem ao TJUE esclarecimentos sobre a interpretação de um elemento do direito da UE);
(b) ações de descumprimento (propostas em desfavor dos Estados
pela não aplicação do direito da UE); (c) recursos de anulação (interpostos contra as normas da UE que violem os tratados ou
os direitos fundamentais da UE); (d) ações por omissão (propostas
em desfavor das instituições comunitárias por não terem tomado
as medidas de sua competência); e (e) ações diretas (intentadas por
particulares, empresas ou organizações contra ações ou decisões
da UE).25
O TJUE tem uma jurisprudência integradora, que não se limita em meramente aplicar as normas comunitárias, senão também desenvolver teses e doutrinas novas, como a da supremacia
do direito comunitário, do efeito direto de algumas de suas normas, dos poderes implícitos e dos princípios gerais de direito da
UE.26 Para falar como Jónatas Machado, o TJUE é cada vez mais
“um supremo tribunal da UE, com um papel central na fiscalização jurídica na garantia da uniformidade da jurisprudência”.27
Gazeta Jurídica, 2013.
24. V. MACHADO, Jónatas E. M. Direito da União Europeia, cit., p. 482.
25. Informações e estatísticas em: <http://europa.eu/about-eu/ institutions-bodies/court-justice/index_pt.htm>. Acesso em 04.11.2013.
26. V. MACHADO, Jónatas E. M. Direito da União Europeia, cit., p. 484.
27. MACHADO, Jónatas E. M. Idem, p. 484. Acrescenta o mesmo autor,
porém: “Importa contudo ter presente que existem domínios da União
Europeia que permanecem subtraídos à jurisdição do TJUE. Assim sucede sempre que os Estados-membros recorrem a acordos de cooperação
intergovernamental, a menos que estes expressamente atribuam competência ao TJUE, bem como naqueles domínios que o direito primário co-

274 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

Exatamente esse papel de supremo tribunal da União é que se pretende tenha o TJU, com o escopo de garantir no bloco a uniformidade de aplicação dos tratados respectivos.
A competência do TJUE é a que vem estabelecida nos tratados da União Europeia. Atualmente o seu leque de matérias é bastante amplo, tornando-o uma espécie de Tribunal Constitucional da
União. Nos termos do art. 259 do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia (TFUE): “Qualquer Estado-membro pode recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, se considerar que
outro Estado-membro não cumpriu qualquer das obrigações que
lhe incumbem por força dos Tratados”. Por sua vez, o art. 260, § 1º,
do TFUE, dispõe que: “Se o Tribunal de Justiça da União Europeia
declarar verificado que um Estado-Membro não cumpriu qualquer
das obrigações que lhe incumbem por força dos Tratados, esse Estado deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do
Tribunal”. Também aqui se pretende tenha o TJU uma competência similar, garantindo ao Estado prejudicado a provocação do
Tribunal, com a consequente obrigação do Estado faltoso de tomar
as medidas necessárias à execução do acórdão (v. infra, item II, § 1º,
B).
Algumas matérias, porém, são subtraídas do controle do
TJUE, como a legalidade e proporcionalidade das operações das
autoridades policiais e administrativas dos Estados-membros (art.
276 do TFUE), bem assim os atos de política externa e de segurança comum, salvo no que tange ao controle orgânico e formal desses
atos e ao controle de legalidade de atos diretamente restritivos de
direitos (arts. 40 do TUE e 275 do TFUE).28
O processo perante o TJUE pode ter uma “tramitação simplificada” (quando uma questão prejudicial for idêntica a outra sobre
a qual já tenha o tribunal se pronunciado), uma “tramitação acelerada” (caso decida o Presidente do Tribunal tratar-se de caso de
locou fora da jurisdição do TJUE, como ainda sucede, em boa medida, em
matéria de política externa e de segurança comum” (Idem, ibidem).
28. Cf. MACHADO, Jónatas E. M. Idem, p. 485.
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resolução muito urgente) e uma “tramitação prejudicial urgente”
(quando envolver questões relativas ao espaço de liberdade, de
segurança e de justiça, como cooperação policial e judiciária em
matéria civil e penal, assim como vistos, asilo, imigração e outras
questões relativas à circulação de pessoas etc).29 Representa-se graficamente o processo perante o TJUE da seguinte forma:
Tramitação dos processos no Tribunal de Justiça
Ações e recursos,
incluindo os recursos
de decisões do
Tribunal Geral

Processos prejudiciais

Fase escrita
Petição
Notificação da
petição pela
Secretaria ao
demandado ou
recorrido
Comunicação da
ação ou recurso
para o Jornal Oficial
da União Europeia
(série C)
[Medidas
provisórias]

[Pedido de
assistência
judiciária]
Designação do juizrelator e do
advogado-geral

Decisão de reenvio
do órgão
jurisdicional
nacional
Tradução para as
outras línguas
oficiais da União
Europeia
Comunicação das
questões para o
Jornal Oficial da
União Europeia (série
C)

29. In: <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/>. Acesso em
04.11.2013.

Disponível em: <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/>.
Acesso em 04.11.2013. Obs: as etapas facultativas do processo são
indicadas entre colchetes; em negrito constam os documentos à
disposição do público.
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[Intervenção]
Contestação ou
resposta
[Exceção de
inadmissibilidade]
[Réplica e tréplica]

Notificação às
partes, aos EstadosMembros, às
instituições da
União, aos Estados
do EEE e ao Órgão
de Fiscalização da
EFTA
Observações
escritas das partes,
dos Estados e das
instituições

O juiz-relator prepara o relatório preliminar
Reunião geral dos juízes e dos advogados-gerais
Atribuição do processo a uma formação de julgamento
[Diligências de instrução]
Fase oral
[Conclusões do advogado-geral]
Deliberação dos juízes
Acórdão
Como se nota, a tramitação de um processo perante o TJUE
comporta uma fase escrita e uma fase oral. Na fase escrita, as “partes
envolvidas começam por entregar uma declaração escrita ao juiz
responsável pelo processo. Em seguida, o juiz prepara um resumo
destas declarações e o contexto jurídico do processo”.30 Por sua
vez, a fase oral é o momento em que ocorre a audiência (pública)
entre as partes, sendo certo que em “função da complexidade do
caso, esta pode decorrer perante um painel de 3, 5 ou 13 juízes ou
30. In: <http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/
index_pt.htm>. Acesso em 04.11.2013.
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perante todo o Tribunal. Durante a audiência, os advogados de
ambas as partes apresentam as suas alegações aos juízes e ao advogado-geral, que podem fazer as perguntas que entenderem pertinentes. O advogado-geral emite então o seu parecer. Em seguida,
os juízes debatem o processo entre si e pronunciam um acórdão.
Os advogados-gerais só têm de apresentar conclusões quando o
Tribunal considere que o processo em causa suscita uma nova
questão de direito. O Tribunal não é obrigado a seguir o parecer
do advogado-geral. Os acórdãos do Tribunal são decisões maioritárias e são lidos durante as audiências públicas. Imagens das audiências são frequentemente objeto de transmissão televisiva (Europe by Satellite
). As audiências do Tribunal Geral processam-se de forma semelhante, mas sem a intervenção de
um advogado-geral”.31
É importante a constatação de que o TJUE atua em colaboração com os juízes e tribunais dos Estados, em mútua cooperação,
motivo pelo qual se diz que um juiz de Estado-membro da União
Europeia é também, em certa medida, um juiz da própria União.
Daí poder qualquer juiz ou tribunal de Estado-membro da União
submeter ao TJUE matéria que esteja a julgar e que demande uma
posição preliminar do TJUE sobre o tema, instituto nominado de
reenvio prejudicial.32 Sobre o reenvio prejudicial, assim dispõe o
atual art. 267 do TFUE:
31. In: <http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/
index_pt.htm>. Acesso em 04.11.2013.
32. Sobre a sistemática do reenvio prejudicial no TJUE, v. VIEIRA, Luciane
Klein, Interpretación y aplicación uniforme del derecho de la integración…, cit.,
p. 3-50; GOMES, Carla Amado, Os impactos da União Europeia no sistema
judicial de seus países membros: entre a autonomia processual e a tutela
jurisdicional efetiva, in VIDAL, Márcio (org.), Direito de integração no Mercosul: os desafios jurídicos e político-institucionais da integração regional, Cuiabá: TJMT, 2012, p. 140; e MACHADO, Jónatas E. M., Direito da União Europeia, cit., p. 572-594. Destaque-se didática explicação sobre o reenvio prejudicial divulgada pelo próprio TJUE, nestes termos: “O Tribunal de Justiça trabalha em colaboração com todos os órgãos jurisdicionais dos Esta-
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“O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial:
a) Sobre a interpretação dos Tratados;
b) Sobre a validade e a interpretação dos atos adotados
pelas instituições, órgãos ou organismos da União.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada
perante qualquer órgão jurisdicional de um dos Estados-membros, esse órgão pode, se considerar que uma
decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento
da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada
em processo pendente perante um órgão jurisdicional
nacional cujas decisões não sejam suscetíveis de recurdos-Membros, que são juízes de direito comum de direito da União (sic).
Para garantir uma aplicação efetiva e homogénea da legislação da União
e evitar qualquer interpretação divergente, os juízes nacionais podem, e
por vezes devem, dirigir-se ao Tribunal de Justiça a fim de lhe pedir que
esclareça um ponto de interpretação do direito da União, para poderem,
por exemplo, verificar a conformidade da respectiva legislação nacional
com este direito. O pedido de decisão prejudicial pode igualmente ter
como finalidade a fiscalização da legalidade de um ato de direito da União. O Tribunal de Justiça responde não através de um simples parecer,
mas mediante acórdão ou despacho fundamentado. O tribunal nacional
destinatário fica vinculado pela interpretação dada. O acórdão do Tribunal de Justiça vincula também os outros órgãos jurisdicionais nacionais a
que seja submetido um problema idêntico. É também no âmbito do processo de reenvio prejudicial que qualquer cidadão europeu pode solicitar
que sejam esclarecidas as regras da União que lhe dizem respeito. De fato, embora o processo de reenvio prejudicial só possa ser desencadeado
por um órgão jurisdicional nacional, as partes já presentes nos órgãos
jurisdicionais nacionais, os Estados-Membros e as instituições da União
podem participar no processo perante o Tribunal de Justiça. Foi deste
modo que alguns grandes princípios do direito da União foram enunciados a partir de questões prejudiciais, muitas vezes submetidas por órgãos
jurisdicionais de primeira instância” (In: <http://curia.europa.eu/
jcms/jcms/Jo2_7024/>. Acesso em: 04.11.2013).
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so judicial previsto no direito interno, esse órgão é
obrigado a submeter a questão ao Tribunal.
Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional relativamente a uma pessoa que se encontre detida,
o Tribunal pronunciar-se-á com a maior brevidade
possível”.
Essa sistemática de reenvio prejudicial visa fazer com que o
TJUE elida o risco de divergência jurisprudencial entre os Estadosmembros da União Europeia, em respeito à regra segundo a qual
as peculiaridades dos distintos direitos nacionais, provenientes
das diferentes tradições jurídicas, não devem intervir na determinação e no alcance do direito da União a ser aplicado.33 Como se
percebe, há duas situações distintas previstas pelo art. 267 do
TFUE: a que o juiz interno pode e a que o juiz deve submeter uma
questão ao TJUE. A primeira ocorre quando o juiz interno “considerar que uma decisão sobre essa questão [relativa à interpretação
dos tratados; ou à validade e a interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos ou organismos da União] é necessária ao
julgamento da causa; e a segunda tem lugar quando uma questão
dessa natureza for suscitada “em processo pendente perante um
órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam suscetíveis
de recurso judicial previsto no direito interno” (caso em que deve o
órgão judicial submeter a questão ao TJUE).
À luz do que se acaba de verificar, relativamente ao funcionamento do TJUE, cremos que também um futuro TJU poderia ser
dotado de mecanismo semelhante ou até mesmo idêntico ao do
33. V. VIEIRA, Luciane Klein. Interpretación y aplicación uniforme del derecho
de la integración…, cit., p. 6. A mesma autora ainda destaca: “Desse modo,
no modo jurisdicional da União Europeia se estabelece entre as jurisdições nacionais e o Tribunal de Justiça uma relação orgânica de cooperação, com vistas a assegurar a tutela judicial efetiva dos justiciáveis e chegar à solução harmônica do caso concreto” (Idem, ibidem).
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reenvio prejudicial conhecido no sistema judicial da União Europeia, como se verá logo mais (v. infra, item II, § 1º, B, e).
b – o “triângulo judicial europeu” em matéria de direitos
humanos
No que tange ao sistema de justiça internacional da Europa,
um ponto importante a ser destacado diz respeito à existência de
um triângulo judicial europeu em matéria de direitos humanos, integrado pelos (1) juízes e tribunais nacionais, pela (2) Corte Europeia de Direitos Humanos e pelo (3) Tribunal de Justiça da União
Europeia.34
Percebe-se que é relevante, no contexto europeu, a atuação
dos juízes e tribunais nacionais quando da resolução de inúmeros
conflitos a envolver o direito da União Europeia, especialmente
por serem muitas vezes os primeiros a tomar contato com um problema a envolver o direito da União. Como destaca Jónatas Machado, normalmente “estes tribunais são responsáveis pela resolução de muitos litígios envolvendo o direito da UE, em domínios
tão diversos como a cobrança indevida de impostos ou taxas, os
contratos entre empresas privadas, as fusões e aquisições, o controle da validade de atos administrativos nacionais ou de contratos
administrativos de concessão de serviços públicos ou adjudicação
de obras públicas, controle da legalidade e proporcionalidade de
operações policiais no domínio da liberdade, segurança e justiça,
etc.”.35 Assim, diz-se que os tribunais nacionais atuam como órgãos
da União Europeia nesse sistema integrado de justiça europeu, em
muitos casos avançando mais em algumas questões (especialmente sobre garantias de direitos fundamentais) que os próprios órgãos da União.
34. Sobre o assunto, v. especialmente DUARTE, Maria Luísa, União Europeia e direitos fundamentais (no espaço da internormatividade), Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de Direito, 2006.
35. Cf. MACHADO, Jónatas E. M. Direito da União Europeia, cit., p. 495.
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No que tange às questões relativas a direitos humanos, há no
sistema europeu (e também nos sistemas interamericano e africano
de direitos humanos) um tribunal regional especializado em matéria de proteção e efetivação desses direitos: a Corte Europeia de
Direitos Humanos, cuja função é decidir e julgar precipuamente
com base na Convenção Europeia de Direitos Humanos (que data
de 1950, mas já foi reformada inúmeras vezes até o momento). Assim, a não efetivação, pelo Estado, de um direito ou garantia previsto na Convenção Europeia de Direitos Humanos possibilita o
indivíduo (trata-se de um jus standi no sistema europeu) a ingressar diretamente na Corte Europeia de Direitos Humanos, para que
o tribunal garanta a aplicação do seu direito violado, colocando
uma série de sanções ao Estado (que podem ir desde uma reparação pecuniária a uma obrigação de fazer ou não fazer etc.).36
Atualmente, no contexto europeu, já se pode falar em um sistema internormativo de direitos humanos, eis que paralelamente ao
36. Destaque-se que essa garantia de ingresso direto ante a Corte Europeia de Direitos Humanos deu-se a partir do Protocolo nº 11 à Convenção
Europeia de Direitos Humanos, de 1998. Sobre o tema, v. CANÇADO
TRINDADE, Antônio Augusto, A humanização do direito internacional, Belo
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 115-116, assim: “É este um tema que me parece de importância capital: impõe-se o direito de acesso à justiça nos
planos tanto nacional como internacional. A proteção judicial constitui a
forma mais aperfeiçoada de salvaguarda dos direitos humanos. Em meu
entender, devemos assegurar a maior participação possível dos indivíduos, das supostas vítimas, no procedimento perante a Corte Interamericana, sem a intermediação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É esta uma bandeira que venho empunhando já há algum tempo
nos foros internacionais e que, apesar das costumeiras resistências, vem
ganhando ultimamente crescentes e importantes adesões. É esta a causa
que continuarei defendendo, no plano internacional, até suas últimas
consequências. Os europeus tiveram que esperar por mais de quatro décadas, até a entrada em vigor, em 01.11.1998, do Protocolo XI à Convenção Europeia de Direitos Humanos, que veio enfim assegurar o jus standi dos indivíduos diretamente ante a Corte Europeia de Direitos Humanos, em todos os casos”.
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sistema da Convenção Europeia de Direitos Humanos (cujo vínculo se dá com o Conselho da Europa) já existe um sistema de proteção de direitos da própria União Europeia, desde a instituição da
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, elaborada a partir
de uma declaração (composta por representantes do Parlamento
Europeu, dos Parlamentos nacionais, da Comissão Europeia e dos
governos dos Estados-membros) proclamada em Nice, em 7 de
dezembro de 2000,37 e com força vinculante desde 1º de dezembro
de 2009, data da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.38 Em outras
palavras, esses dois modelos de proteção dos direitos fundamentais
na Europa – o do Conselho da Europa e o da União Europeia – passam a formar (doravante) um sistema europeu internormativo de
proteção,39 de caráter bifronte ou binário.40
37. Para o respectivo texto, v. Official Journal of the European
Communities, C 364, de 18.12.2000, p. 1-22.
38. Foi, efetivamente, a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa
de 2007 (em 1º de dezembro de 2009) que a Carta passou a ter força
vinculante (entenda-se, força de tratado) para os países-membros da
União Europeia. De fato, o Tratado de Lisboa deixou claro (no art. 6º, nº 1)
que a União Europeia “reconhece os direitos, as liberdades e os princípios
enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7
de dezembro de 2000, com as adaptações que lhe foram introduzidas em
12 de dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo valor jurídico
que os Tratados”, o que possibilita ao TJUE controlar a convencionalidade da Carta. Frise-se que a competência para decidir de acordo com
a Carta é do TJUE (Tribunal de Luxemburgo), diferentemente da
competência para decidir de acordo com a Convenção Europeia de
Direitos Humanos, que é da Corte Europeia de Direitos Humanos
(Tribunal de Estrasburgo).
39. Cf. DUARTE, Maria Luísa. Estudos sobre o Tratado de Lisboa. Coimbra:
Almedina, 2010, p. 91-115 (em capítulo dedicado ao sistema europeu de
proteção dos direitos fundamentais).
40. Alguns observadores nominam de dualista esse novo modelo
europeu. Para nós – até para que não haja confusão com os sistemas
monista e dualista das relações entre o Direito Internacional e o Direito
interno – é preferível nominá-lo de sistema bifronte (ou binário) de
Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 283

Ainda que não se pretenda (nesse primeiro momento de reflexões) atribuir ao futuro TJU uma competência para resolver
questões de direitos humanos lato sensu, capazes eventualmente de
extrapolar a competência que já tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante, CIDH) sobre o tema, mesmo assim é
importante conhecer o sistema internormativo europeu em matéria de direitos humanos, pelo fato de na Europa a discussão também ter começado mais tímida, avançando posteriormente para
versar questões de direitos humanos a partir da citada Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia. Ainda que essa discussão –
relativa à formação de uma Corte de Justiça para a Unasul – esteja
longe de ter lugar por enquanto, tem-se que ainda assim o conhecimento desse sistema triangular europeu é importante para iniciar a formatação (o desenho institucional) de um tribunal sulamericano com competências abertas às questões contemporâneas
que a integração regional requer, como as relativas aos direitos do
consumidor, ao meio ambiente, ao crime organizado transnacional
etc.
Em suma, pelo que foi possível verificar até o momento, e
para os fins específicos que interessam a este ensaio, o TJUE é um
paradigma possível de ser levado em consideração quando das
discussões para a criação de um futuro TJU. Vejamos também a
possibilidade de a CCJ servir de paradigma – especialmente por se
tratar de um tribunal latino de justiça – para a formatação do pretendido TJU.
§ 2º – A Corte Centro-Americana de Justiça
A CCJ tem como precedente a Corte de Justiça CentroAmericana, ou Corte de Cartago,41 criada pelo Tratado de Washington de 1907, firmado entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
proteção dos direitos fundamentais na Europa.
41. Referido nome se deu por ter o tribunal havido inicialmente sede na
cidade de Cartago, Costa Rica.
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Honduras e Nicarágua, composta por cinco juízes (um de cada país-membro).42 Tratava-se do primeiro tribunal internacional do
mundo, mas que teve uma vida demasiado curta, tendo durado
apenas dez anos (de 1908 a 1918).43 Apesar disso, a Corte de Cartago
figura como um marco na história do Direito Internacional, não
somente por ter sido a primeira a ser estabelecida em todo o mun42. Sobre esse tribunal, v. MAZA, Emilio, La Corte de Justicia Centroamericana: comentarios, San Salvador: Organización de Estados Centroamericanos, 1966; GUTIÉRREZ, Carlos José, La Corte de Justicia Centroamericana, San
José: Juricentro, 1978; e FASSBENDER, Bardo & PETERS, Anne (eds.), The
Oxford handbook of the history of international law, Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 573-575.
43. O prazo de funcionamento da Corte seria prorrogável, caso houvesse
o consentimento unânime dos Estados-partes, mas tal não ocorreu. Sobre
as razões dessa não prorrogação, assim explica Lobo Lara: “Lamentavelmente a prorrogação não foi possível, devido à inconformidade de alguns
Estados com a sentença que colocou fim à controvérsia judicial entre El
Salvador e Nicarágua, como partes litigantes, sobre o uso das águas do
Golfo de Fonseca, no qual a Nicarágua queria instalar uma base naval em
suas águas, mediante o Tratado Chamorro-Bryan, que havia subscrito
com os Estados Unidos da América. O Estado de El Salvador foi a parte
demandante e o Estado da Nicarágua, a parte demandada. El Salvador
sustentava a tese do condomínio das águas do Golfo de Fonseca, porque pertencia geográfica, histórica e juridicamente aos três Estados ribeirinhos,
que são: El Salvador, Honduras e Nicarágua, e que somente com o consentimento destes três Estados expresso de maneira conjunta, poderiam
fazer uso das águas desse Golfo, descartando assim as decisões unilaterais para esta finalidade. A Corte de Cartago julgou procedente a demanda
de El Salvador, tendo esta decisão judicial sido uma das causas que impediram a continuação da referida Corte. Ocorre que esta sentença foi
proferida em 1918; como não houve consentimento unânime para a prorrogação, por essa razão desapareceu o primeiro tribunal internacional do
mundo” (LOBO LARA, Francisco Darío. La jurisdicción obligatoria de la
Corte Centroamericana de Justicia en el marco de la integración centroamericana, in VIDAL, Márcio [org.], Direito de integração no Mercosul: os desafios jurídicos e político-institucionais da integração regional, Cuiabá: TJMT,
2012, p. 120-121).
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do, mas também porque, de acordo com o seu regulamento, os
particulares já podiam entabular causas diretamente contra os seus
respectivos governos.44
É importante a constatação de que a América Central foi detentora do primeiro tribunal internacional do mundo, o que demonstra que os países latinos do Continente Americano encontravam-se à frente de muitos outros países (sobretudo europeus) no
que tange a temas importantes do direito internacional, como é o
tema da jurisdicionalização (criação de tribunais internacionais) no
contexto internacional. Nesse sentido, a criação de um Tribunal de
Justiça para a Unasul retomaria esse espírito (latino) de vanguarda
na resolução de contendas internacionais, bem como avançaria na
resolução de temas que nem o contexto europeu nem o centroamericano suscitaram ver solucionados pelas respectivas instâncias judiciais internacionais (TJUE e CCJ).
Assim como se fez em relação ao TJUE, é importante verificar o funcionamento e competência da CCJ, a fim de tomá-la também como paradigma para a proposição que se pretende fazer de
institucionalização de um futuro Tribunal de Justiça para a Unasul.
A – O Protocolo de Tegucigalpa de 1991
Em 12 de outubro de 1994, passados 76 anos do fim das atividades da Corte de Justiça Centro-Americana, uma nova corte –
agora com o nome invertido (Corte Centro-Americana de Justiça) e
com um Estado-parte a mais – renasce em Manágua (Nicarágua)
para alguns países da América Central, com jurisdição e competência regional obrigatória para os seus Estados-membros (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá).45
44. V. BUERGENTHAL, Thomas (et all.). Manual de derecho internacional público. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 67.
45. V. LEÓN GÓMEZ, Adolfo. La Corte de Managua: defensa de su institucionalidad. Managua: CCJ, 1997; e NYMAN-METCALF, Katrin & PAPAGEOR-
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A criação da Corte Centro-Americana de Justiça deu-se por
meio do art. 12 do Protocolo de Tegucigalpa à Carta da Organização
dos Estados Centro-Americanos, de 13.12.1991, que assim dispõe:
“Formam parte do sistema: (…) A Corte Centro-Americana
de Justiça, que garantirá o respeito do direito na interpretação e execução do presente Protocolo e seus instrumentos
complementares ou derivados do mesmo. A integração, funcionamento e atribuições da Corte Centro-Americana de Justiça deverão ser regulados no Estatuto da mesma, o qual deverá ser negociado e subscrito pelos Estados-membros nos
noventa dias posteriores à entrada em vigor do presente
Protocolo”.46

O Protocolo de Tegucigalpa tem natureza de tratado-fundação
relativamente à integração centro-americana, especialmente (a) por
criar a CCJ, dando-lhe poderes para interpretá-lo, bem assim outros tratados que lhe sejam complementares, (b) por estabelecer
que todas as controvérsias a nível regional devam ser submetidas
à CCJ, e ainda (c) por manter-se em posição de primazia relativamente aos demais tratados, posteriores ou anteriores à sua vigência, nos termos do seu art. 35, que assim dispõe: “Este Protocolo e
seus instrumentos complementares e derivados prevalecerão sobre
qualquer Convênio, Acordo ou Protocolo subscrito entre os Estados Membros, bilateral ou multilateralmente, sobre as matérias
relacionadas com a integração centro-americana. Não obstante,
continuam vigentes entre ditos Estados as disposições daqueles
Convênios, Acordos ou Tratados sempre que as mesmas não se
oponham ao presente instrumento ou obstaculizem atingir seus
propósitos e objetivos”.47
Ioannis, Regional integration and Courts of Justice, cit., p. 20-21.
46. Sobre a história da CCJ, v. NYMAN-METCALF, Katrin & PAPAGEORGIOU, Ioannis, Regional integration and Courts of Justice, cit., p. 28-34.
47. V. LOBO LARA, Francisco Darío. La jurisdicción obligatoria de la Corte
Centroamericana de Justicia en el marco de la integración centroamericaGIOU,
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Assim, a Corte de Manágua teria competência para decidir
(como se abstrai da interpretação do art. 35 do Protocolo de Tegucigalpa) sobre “qualquer Convênio, Acordo ou Protocolo subscrito
entre os Estados Membros, bilateral ou multilateralmente, sobre as
matérias relacionadas com a integração centro-americana”; tal fato
a coloca na posição de tribunal supranacional relativamente aos seus
Estados-membros. Como destaca Lobo Lara, é importante sob o
ponto de vista jurídico o fato de que “o Protocolo de Tegucigalpa
criou e deu poderes jurisdicionais à Corte Centro-Americana, estando aprovado e ratificado por todos os Estados da união centroamericana: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa
Rica e Panamá, e por adesão aceito pelo Belize; portanto, todas as
Resoluções, Sentenças e Opiniões Consultivas são vinculantes para
eles e de obrigatório e inescusável cumprimento”.48
Após a entrada em vigor do Protocolo de Tegucigalpa, adotou-se também o Estatuto da CCJ (Panamá, 10.12.1992), complena, cit., p. 121-122. Nesse exato sentido, destaca Ricardo Acevedo Peralta
que o Protocolo de Tegucigalpa tem “características constitucionais para
a Região, já que, entre outras coisas, cria órgãos com características verdadeiramente supranacionais (por exemplo, a Corte Centro-Americana
de Justiça) e órgãos mistos que funcionam de modo intergovernamental
(Conselho de Ministros), que são fonte de direito comunitário, já que criam normativa obrigatória que se localiza acima do correspondente direito nacional de cada um dos Estados-partes do Sistema. O Protocolo de
Tegucigalpa é um Tratado Comunitário definido no artigo 35 do mesmo,
o qual coloca em situação superior este Convênio e seus instrumentos
complementares e derivados sobre qualquer outro Convênio anterior, ou
posterior ao mesmo, constituindo-se assim o Sistema Comunitário de
Integração, baseado na legítima delegação da soberania dos Estados em
favor das instituições que cria e em sua correspondente medida; as que,
por sua vez, no exercício de suas atribuições e competências, vão construindo o andaime normativo supranacional” (Aplicación de las normas comunitarias centroamericanas en los Estados miembros del SICA, cit., p. 4-5).
48. LOBO LARA, Francisco Darío. La jurisdicción obligatoria de la Corte
Centroamericana de Justicia en el marco de la integración centroamericana, cit., p. 122.
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tando o quadro jurídico-institucional do Sistema de Integração
Centro-Americano (SICA); o Estatuto da CCJ foi ratificado de início por três Estados-membros, autorizando o funcionamento da
Corte a partir de 12 de outubro de 1994, na cidade de Manágua
(Nicarágua).49
B – Competência da Corte Centro-Americana de Justiça
Consta do art. 22 do Estatuto da CCJ a competência do tribunal, qual seja: a) conhecer, por solicitação de qualquer dos Estados-membros, as controvérsias existentes entre eles (excetuando-se
as controvérsias fronteiriças, territoriais e marítimas, para cujo conhecimento se requer o aceite de todas as partes envolvidas); b)
conhecer das ações de nulidade de descumprimento dos acordos
dos organismos do Sistema da Integração Centro-Americana; c)
conhecer, por solicitação de qualquer interessado, acerca das disposições legais, regulamentares, administrativas ou de qualquer
outra classe emanadas por um Estado, quando afetem os convênios, tratados e qualquer outra normativa do direito da integração
centro-americana, ou dos acordos ou resoluções de seus órgãos ou
organismos; ch) conhecer e decidir, se assim pretender, como árbitro nos casos em que as partes assim a solicitarem como tribunal
competente (também poderá a Corte decidir, conhecer e resolver
um litígio ex aequo et bono, se assim pretenderem os interessados);
d) atuar como Tribunal Permanente Consultivo das Cortes Supremas de Justiça dos Estados, a título opinativo; e) atuar como órgão
de consulta dos órgãos ou organismos do Sistema da Integração
Centro-Americana, na interpretação e aplicação do “Protocolo de
Tegucigalpa de reformas à Carta da Organização dos Estados Centro-Americanos (ODECA)”, e dos instrumentos complementares e
atos derivados dos mesmos; f) conhecer e decidir, a pedido da vítima, os conflitos que possam surgir entre os poderes ou órgãos
49. Cf. NYMAN-METCALF, Katrin & PAPAGEORGIOU, Ioannis. Regional integration and Courts of Justice, cit., p. 20.
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fundamentais dos Estados, e quando de fato não se respeitem as
sentenças judiciais; g) conhecer dos assuntos que submeta direta e
individualmente qualquer afetado pelos acordos do órgão ou organismo do Sistema da Integração Centro-Americana; h) conhecer
das controvérsias ou questões que surjam entre um Estado centroamericano e outros que não o seja, quando de comum acordo lhe
sejam submetidas; i) fazer estudos comparativos das legislações
centro-americanas para lograr sua harmonização, e elaborar projetos de leis uniformes para realizar a integração jurídica centroamericana (esta tarefa se realizará de forma direta ou por meio de
institutos ou organismos especializados, como o Conselho Judicial
Centro-Americano ou o Instituto Centro-Americano de Direito da
Integração); j) conhecer em última instância, em apelação, das resoluções administrativas proferidas pelos órgãos ou organismos
do Sistema da Integração Centro-Americana, que afetem diretamente um membro do seu pessoal e cuja substituição tenha sido
negada; e k) resolver toda consulta prejudicial [trata-se do reenvio
prejudicial existente no sistema europeu] requerida por todo Juiz
ou Tribunal que estiver conhecendo de um caso pendente de sentença encaminhada a obter a aplicação ou interpretação uniforme
das normas que compõem o ordenamento jurídico do “Sistema da
Integração Centro-Americana”, criado pelo “Protocolo de Tegucigalpa”, seus instrumentos complementares ou atos dele derivados.50
Nota-se do rol do art. 22 do Estatuto da CCJ que o tribunal –
a exemplo dos demais tribunais internacionais, como, v.g., a CIJ e a
CIDH – detém dupla competência, contenciosa e consultiva. As50. Sobre a competência da CCJ, v. MONTOYA, Ariel, Sentencia de la Corte
Centroamericana de Justicia: conflicto entre poderes del Estado de Nicaragua,
Managua: Esquipulas Zona Editorial, 2005, p. 163 e ss; LOBO LARA, Francisco Darío, La jurisdicción obligatoria de la Corte Centroamericana de
Justicia en el marco de la integración centroamericana, cit., p. 122-125; e
NYMAN-METCALF, Katrin & PAPAGEORGIOU, Ioannis, Regional integration
and Courts of Justice, cit., p. 55-66.
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sim, pode atuar contenciosamente, condenando os Estados que
violarem as normas comuns centro-americanas, bem assim consultivamente, indicando às Cortes Supremas de Justiça dos Estados
como devem aplicar determinada norma centro-americana em um
dado caso concreto. Dessa forma, a CCJ controla a convencionalidade das normas internacionais centro-americanas (competência
contenciosa) e afere se os tribunais máximos dos Estados estão
bem aplicando tais normas em casos sub judice (competência consultiva).
No que tange às solicitações consultivas dos órgãos ou organismos do Sistema da Integração Centro-Americana, relativas à
interpretação e aplicação do Protocolo de Tegucigalpa e dos demais instrumentos complementares ou dele derivados, destaquese que as resoluções emitidas (Opiniões Consultivas) pela Corte
Centro-Americana têm caráter vinculante.51
A Corte Centro-Americana já teve a oportunidade de julgar
questão afeta a norma constitucional de um Estado-membro (Nicarágua) relativamente ao ordenamento jurídico centro-americano.
Como explica Lobo Lara, o caso ligava-se à crise política pela qual
passava a Nicarágua no ano de 2005, consistente em um conflito
entre Poderes do Estado. Provocada, a Corte entendeu que as reformas totais à Constituição nicaraguense somente poderiam ser
aprovadas por uma Assembleia Nacional Constituinte, jamais por
uma Assembleia Legislativa Ordinária. Entendeu o tribunal que
era juridicamente inaceitável a destituição do Presidente da República, já que o fundamento que havia sido invocado era a lei da
Controladoria Geral da República, a qual não confere a essa entidade a faculdade para solicitar a destituição do Presidente da República.52

51. V. LOBO LARA, Francisco Darío. La jurisdicción obligatoria de la Corte
Centroamericana de Justicia en el marco de la integración centroamericana, cit., p. 125-126.
52. V. LOBO LARA, Francisco Darío. Idem, p. 127-128.
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Também já se manifestou a Corte Centro-Americana sobre
questão ambiental envolvendo o Estado da Costa Rica, provocada
por organizações ambientalistas nicaraguenses em razão de danos
ecológicos ocasionados pela construção de uma estrada ao lado do
Rio San Juan, tendo os demandantes invocado tratados ambientais
ratificados pelos Estados centro-americanos.53 Contudo, o Estado
condenado (Costa Rica) tem constantemente desqualificado o papel do tribunal, tentando colocá-lo em situação de descrédito perante os vizinhos da região. Nesse sentido, o chanceler costarriquenho afirmou “não reconhecer a competência da Corte”, e que o
tribunal “não tem nada que fazer contra a Costa Rica”, concluindo
que para a Costa Rica o caso é “totalmente alheio”.54 Colocações
como esta, porém, apenas atrapalham o processo de integração
comunitária, além de não resolver o problema da aplicação da justiça internacional na região. É necessário, antes de tudo, que se tenha (e se pretenda fortalecer) uma cultura de respeito às instâncias
internacionais das quais o Estado é parte, pois caso contrário não
faria sentido o esforço comum dos Estados em negociar e implementar a criação de instituições jurídicas capazes de atender os
seus anseios comuns.
Tratando-se de um verdadeiro sistema comunitário centroamericano, parece certo que a normativa do sistema de integração
dos Estados-partes à Organização dos Estados Centro-Americanos
há de ser aplicada atendendo ao (a) princípio da hierarquia (pelo
qual a norma comunitária tem primazia sobre todas as demais), ao
(b) princípio da aplicação imediata (pelo qual a aplicação da norma
comunitária independe de medidas estatais de executoriedade), ao
53. V. LOBO LARA, Francisco Darío. Idem, p. 128.
54. In:
<http://www.sdpnoticias.com/notas/2011/12/20/desconocecosta-rica-a-corte-centroamericana-de-justicia>. Acesso em: 30.10.2013.
Para detalhes do caso, v. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Max, La jurisdicción de la
Corte Centroamericana de Justicia (análisis de la demanda contra el Estado de Costa Rica), Revista de Derecho Comunitario, Internacional y Derechos
Humanos, nº 1, San José (Costa Rica), Julio-Diciembre 2010, p. 308-337.
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(c) princípio do efeito direto (pelo qual as normas comunitárias
têm preferência de aplicação interna, especialmente no que tange
aos seus destinatários, que estão obrigados a cumpri-las com todas
as obrigações consectárias), e ao (d) princípio da responsabilidade
(pelo qual os órgãos internos dos Estados devem cumprir as resoluções e sentenças legitimamente proferidas pelo órgão judicial
comunitário, sob pena de responsabilidade internacional).55
Como se percebe, essa estrutura comunitária centroamericana – assim como a arquitetura da justiça comunitária na
União Europeia – também serve de paradigma ao desenho institucional do pretendido TJU. Motivo relevante é o fato de no plano da
Unasul estar em vigor um sistema precário (e pouco claro) de solução de controvérsias, estritamente diplomático (art. 21 do tratado-constitutivo). Assim, não há dúvidas que esse atraso que a
América do Sul tem relativamente ao avanço que a América Central já vem demonstrando desde 1991 (a partir do Protocolo de Tegucigalpa) há de ser corrigido pela efetiva jurisdicionalização do
bloco sul-americano.
II – POR UM TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNASUL
Um dos propósitos imediatos da Unasul é fortalecer-se enquanto organização comunitária capaz de atender as necessidades
e objetivos comuns dos seus membros. A mesma, porém, só alcançará os propósitos para os quais foi formada quando houver uniformidade jurídica na aplicação, entre os seus Estados-membros,
desse direito comum almejado para o bloco. Para tanto, importa
que tenha existência (e que funcione coerentemente, com juízes
imparciais e independentes) um órgão jurisdicional de solução de
controvérsias entre os Estados-partes, capaz de controlar a convencionalidade das normas internas (dos Estados) e dos seus pró55. V. PERALTA, Ricardo Acevedo. Aplicación de las normas comunitarias
centroamericanas en los Estados miembros del SICA, cit., p. 7-10.
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prios órgãos (da própria Unasul) relativamente ao direito comunitário vigente. Importa, ainda, criar mecanismos que garantam a
aplicação uniforme (nos Estados) desse direito uniforme (comunitário). Em outros termos, é premente que se instituam fórmulas de
uniformização das decisões internas dos Estados-partes, tendo
como paradigma as normas internacionais comunitárias da Unasul, quando então eventuais desacertos e equívocos internos hão
de ser (só assim) corrigidos.
Portanto, para que a Unasul seja efetivamente uma união de
nações sul-americanas, com propósitos e finalidades comuns, tal a
União Europeia no contexto europeu, é premente que seja dotada
de instituições comunitárias stricto sensu, a exemplo de um Tribunal de Justiça com competência para controlar a convencionalidade do seu convênio constitutivo e dos demais tratados respectivos
aceitos pelos Estados-membros.56 Interessante notar que, ainda que
menor em número de Estados, a Organização dos Estados CentroAmericanos (ODECA) já detém essa característica, eis que dotada
de uma corte independente e com jurisdição sobre os seus Estadosmembros: a Corte Centro-Americana de Justiça.57 Da mesma maneira, o TJU seria o responsável pela solução jurídica das contendas provindas da intepretação do direito comunitário e pela uniformização da jurisprudência entre os doze países do bloco.
No contexto europeu, como se viu, há um triângulo judicial
integrado pelos (1) juízes e tribunais nacionais, pela (2) Corte Europeia de Direitos Humanos e pelo (3) Tribunal de Justiça da União Europeia, ainda que em matéria de direitos humanos. Em nosso
56. V. SCOTTI, Luciana B. La Unión de Naciones Suramericanas…, cit., p.
128, para quem: “Se a Unasul se desenvolver tal como prevê o tratado
constitutivo e como desejam seus Estados partes, deveria se projetar a
criação de um verdadeiro sistema de solução de controvérsias que contemple as diversas possibilidades e que, sobretudo, contenha uma instância arbitral ou judicial” [grifo nosso].
57. Cf. PERALTA, Ricardo Acevedo. Aplicación de las normas comunitarias
centroamericanas en los Estados miembros del SICA, cit., p. 5.
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sistema (da Unasul) ainda não há essa triangulação, eis que faltante um Tribunal de Justiça da União (havendo apenas os juízes e
tribunais nacionais e a Corte Interamericana de Direitos Humanos). Trata-se de mais um motivo para que o nosso sistema – que é
inspirado no modelo europeu – se torne mais completo. De fato,
ainda que questões relativas a direitos humanos possam ser resolvidas pela CIDH, especialmente no caso em que as vítimas das violações estatais deflagram perante o sistema (Comissão Interamericana) as respectivas queixas, solicitando a reparação (v.g., indenização pecuniária, obrigação de fazer etc.) que entendem devida,
o certo é que no que tange às questões que envolvam dois ou mais
Estados e que não digam respeito à violação de direitos humanos,
não há no nosso entorno geográfico um órgão jurisdicional com
capacidade e poder decisórios, deixando os Estados interessados à
margem de um sistema coerente de justiça.
É nítido, como se vê, que estaria faltando (na América do
Sul) o terceiro órgão do tripé. Tome-se, como exemplo, a suspensão do Paraguai do Mercosul e o consequente ingresso da Venezuela no bloco, junto à opinião do ex-chanceler brasileiro Celso Lafer
sobre o caso. Relembremos o ocorrido. Desde 4 de julho de 2006 a
Venezuela havia manifestado interesse em aderir ao Mercosul, em
encontro realizado em Caracas (quando foi assinado o Protocolo de
Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul). Seu ingresso ao bloco deu-se, finalmente, em 31 de julho de 2012, nos termos
do que foi decidido na Reunião de Cúpula de Mendoza, em 29 de
junho de 2012. Frise-se que para o ingresso da Venezuela ao Mercosul, segundo as normas mercosulinas em vigor, seria necessária a
aprovação parlamentar de todos os países do bloco (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai); o Paraguai, entretanto, jamais a aprovara.
Ocorre que em virtude da suspensão temporária do Paraguai do
bloco, em junho de 2012 – decorrente da deposição sumária do seu
ex-presidente Fernando Lugo, considerada antidemocrática pela
Argentina, Brasil e Uruguai –, resolveu-se (à revelia do Paraguai)
aprovar o ingresso da Venezuela no Mercosul, que passou a ser o
quinto país do bloco. Esse ingresso às avessas da Venezuela ao MerRevista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 295

cosul foi considerado ilegal por muitos juristas, dentre eles o exchanceler brasileiro (e eminente internacionalista) Celso Lafer, que
assim se manifestou à época:
“O Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, prevê adesões, mas estabelece que sua aprovação ‘será objeto de decisão
unânime dos Estados-partes’ (artigo 20). Não vou discutir os
critérios que levaram Argentina, Brasil e Uruguai a considerar, invocando o Protocolo de Ushuaia, que houve ruptura da
ordem democrática no Paraguai. Pondero apenas que foi uma
decisão tomada com celeridade semelhante à que caracterizou
o impeachment do presidente Lugo e que ela não levou em
conta o passo prévio previsto no artigo 4º do referido protocolo: ‘No caso de ruptura da ordem democrática em um Estadoparte do presente protocolo, os demais Estados-partes promoverão as consultas pertinentes entre si e com o Estado afetado’. Com a suspensão do Paraguai, que ainda não havia
aprovado a incorporação da Venezuela ao Mercosul, Argentina, Brasil e Uruguai emitiram declaração sobre a incorporação
da Venezuela, a ser finalizada em reunião convocada para 31
de julho [de 2012] no Rio de Janeiro. (…) O Protocolo de Ouro
Preto estabelece: ‘As decisões de órgãos do Mercosul serão
tomadas por consenso e com a presença de todos os Estadospartes’ (artigo 37), exigência indiscutível para uma decisão
que vá alterar a vida do Mercosul, como a incorporação de
um novo membro. Daí, a lógica do artigo 20 do Tratado de
Assunção, antes mencionado, que é constitutivo do Mercosul
e dele inseparável. (…) A exigência da aprovação do Paraguai
à incorporação da Venezuela no Mercosul me parece indiscutível à luz dos termos do Tratado de Assunção e de seu objeto
e finalidade. A decisão de incorporar a Venezuela, como foi
feita, não atende a obrigações relacionadas à observância de
tratados previstas na Convenção de Viena [sobre o Direito dos
Tratados, de 1969]. Carece de boa-fé, seja na acepção subjetiva
de uma disposição do espírito de lealdade e honestidade, seja
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na acepção objetiva de conduta norteada para esta disposição.
Trata-se, em síntese, de uma ilegalidade”.58

Levando-se em conta a indignação do Paraguai sobre a decisão dos demais países do Mercosul de impedi-lo de participar da
decisão sobre o ingresso da Venezuela no bloco, somada à opinião
doutrinária autorizada de juristas do porte de Celso Lafer, tal como visto acima, indaga-se: para qual órgão internacional poderia o
Paraguai recorrer para ver garantido o seu direito de não ser ex58. LAFER, Celso. A ilegalidade da incorporação da Venezuela. Jornal Folha
de S.Paulo, de 04.07.2012, Caderno Opinião, p. A3. Ainda sobre o caso da
suspensão do Paraguai do Mercosul e seu consequente (e ilegal) impedimento de votar sobre o ingresso da Venezuela, v. ALMEIDA, Paulo Roberto
de, Integração regional…, cit, p. 141-142, assim: “Após a crise derivada de
enfrentamento entre invasores de terras e forças policiais no campo paraguaio, com várias mortes, o Parlamento deste país iniciou um processo e
aprovou, em tempo recorde, o impedimento do presidente Fernando Lugo, dando partida a uma crise política que repercutiu no Mercosul e na
Unasul. Entre as peças acusatórias estava o Protocolo de Ushuaia II assinado pelo presidente impedido durante a cúpula de Montevidéu (dezembro de 2011). Sob estímulos do presidente Chávez, da Venezuela, a
Argentina retira seu embaixador de Assunção e toma a iniciativa de afastar o novo governo paraguaio da reunião de cúpula do Mercosul, realizada em junho, em Mendoza. Invocou-se a cláusula democrática do Mercosul para que uma decisão, com três membros unicamente, fosse tomada no sentido de ser mantido o afastamento do Paraguai dos trabalhos e
das reuniões do Mercosul (mas sem a aplicação de sanções) até a realização de novas eleições, em 2013, e a posse de um novo presidente. A Unasul procedeu da mesma forma. Na mesma cúpula de Mendoza, a Venezuela foi declarada admitida no Mercosul, a revelia do Parlamento paraguaio, a partir de 31 de julho, em cerimônia realizada em Brasília. O novo
governo do Paraguai contestou política e juridicamente as duas medidas,
classificando-as de ilegais. Novo grupo de trabalho foi constituído para
seguir o monitoramento dos requerimentos de adesão da Venezuela,
sendo que ela não conseguiu cumprir nenhum dos requisitos estabelecidos em 2006”.
Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 297

cluído de votar (ainda que suspenso do bloco) em decisões dessa
índole, que envolvem o ingresso de um novo membro no Mercosul? O Paraguai apelou para o Tribunal Permanente de Revisão do
Mercosul, que por meio do Laudo nº 01/2012 rejeitou o apelo (por
entender faltantes requisitos de admissibilidade do procedimento
excepcional). Na contestação apresentada conjuntamente por Argentina, Brasil e Uruguai, assinada pelos Ministros de Relações
Exteriores da Argentina e do Brasil e pelo Subsecretário de Relações Exteriores do Uruguai, foi mencionada, como questão preliminar, “a incompetência ratione materiae do TPR em razão da natureza política da decisão atacada no marco do PU [Protocolo de
Ushuaia] e da natureza comercial do sistema de solução de controvérsias do Mercosul”.59 O TPR, na análise dessa preliminar, entendeu no Laudo respectivo que “não se pode falar de ‘falta de vocação’ do sistema para solucionar controvérsias que ultrapassam a
esfera comercial” (§ 37), e que “não há no PU indicação expressa
de foro para a solução de eventuais controvérsias e tampouco que
se refira à sua aplicação ou à sua interpretação” (§ 38); alegou ainda que “o sistema de solução de controvérsias abarca as normas do
PU na medida em que não afetem o possam afetar direitos e obrigações de qualquer dos Estados Parte” (§ 40), concluindo que “a
observância da legalidade dos procedimentos previstos no PU é
suscetíveis (sic) de revisão no marco do sistema de solução de controvérsias do Mercosul” (§ 43). Perceba-se, daí, a dificuldade que
teve o TPR para justificar a sua competência para analisar a matéria. Reitere-se, também, o entendimento da Argentina, Brasil e
Uruguai no sentido de ser incompetente o TPR para analisar a
questão, o que significa que reconhecem que o Paraguai não teria
para onde recorrer! Seja como for, no mérito, o TPR rejeitou o ape59. TPR/Mercosul, Laudo nº 01/2012, § 17. Complementa ainda o § 19
do mesmo Laudo: “Nesse sentido, sustentam que a decisão de suspender
o Paraguai em seu direito de participar dos órgãos do Mercosul, com base no art. 5º do PU, não poderia ser examinada pelo TPR, motivo pelo
qual requerem que este se declare incompetente em razão da matéria”.
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lo do Paraguai por entender faltantes requisitos de admissibilidade do procedimento excepcional de urgência regulamentado na
Decisão nº 23/04.
Assim sendo, contra a decisão que suspendeu o Paraguai do
Mercosul e que aceitou a Venezuela como membro do bloco, caberia recurso para qual (outro) órgão internacional? Haveria, sim, a
possibilidade de demandar perante a CIJ (Haia) caso houvesse o
aceite expresso dos demais Estados à jurisdição obrigatória da
Corte, eis que todos os Estados em causa são integrantes das Nações Unidas; não há, porém, previsão de recurso à CIJ nas normas
mercosulinas (Protocolo de Olivos etc.). Então, o que sobraria ao
Paraguai como meio possível de vindicar o seu direito de votar nas
decisões do Mercosul e de não aceitar o ingresso de outro Estado
no bloco? Absolutamente nada. Se houvesse um Tribunal de Justiça na Unasul, já em funcionamento à época dos fatos, com competências específicas e previsão para o conhecimento de ações relativas a tratados do Mercosul, teria (certamente) o Paraguai garantido o direito de defesa que uma ordem jurídica coerente impõe.
Perceba-se a importância que teria para a região um órgão judiciário internacional com essa característica, o que já existe na União
Europeia (Tribunal de Justiça da UE) e no âmbito da Organização
dos Estados Centro-Americanos (Corte Centro-Americana de Justiça).
Em suma, alguma reflexão sobre o tema há de ser levada a
efeito, eis que nitidamente não se tem em nosso entorno geográfico
um sistema jurisdicional de solução de controvérsias a beneficiar
os doze países da América do Sul. Portanto, é chegado o momento
de dotar os Estados sul-americanos de um sistema de justiça eficaz
e coerente, responsável pela uniformização do direito da Unasul.
Nesse sentido, parece possível (tentar) definir um rol inicial
de temas que seriam afetos à competência do TJU (§ 1º, infra) e
propor a sua jurisdição contenciosa obrigatória como regra (§ 2º,
infra).
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§ 1º – PROPOSIÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
Este – como já se disse – é um estudo preliminar sobre a
(possibilidade de) criação e um Tribunal de Justiça para a Unasul.
Nesse sentido, todas as proposições aqui realizadas são também
preliminares e não definitivas, podendo ser alteradas a qualquer
tempo à medida que o assunto amadurecer e as discussões sobre o
tema se intensificarem. De fato, nas linhas que seguem pretendeuse atribuir ao tema uma visão inicial e genérica sobre o que poderá
vir a ser a competência do TJU, o que não exclui futuras mudanças
de entendimento e futuros ajustes no que tange aos temas agora
debatidos.
O certo é que as questões afetas à competência de um tribunal internacional são principais para se compreender qual a moldura e o desenho institucional que uma corte dessa natureza há de
ter; em se tratando da proposta de criação de um novo tribunal regional tal não poderá ser diferente. Em suma, dentro dessa ideia
incipiente de criação de um Tribunal de Justiça para a Unasul, parece possível refletir e debater sobre alguns pontos relativos à competência da futura Corte.
A – Por uma corte constitucional da União
À vista da pretendida união das nações sul-americanas, entende-se que um TJU deva ter o poder de controlar (em grau máximo) a convencionalidade das normas-regentes da União para
todos os seus Estados-partes, tal uma Corte Constitucional sulamericana.60 Assim seria quando (a) aplicasse o direito originário
60. Sobre o papel “constitucional” do TJUE, v. MACHADO, Jónatas E. M.,
Direito da União Europeia, cit., p. 480-481, que assim leciona: “Uma boa
parte da atividade jurisdicional desenvolvida pelo TJUE assume uma
natureza materialmente constitucional. O TJUE atua frequentemente como uma espécie de tribunal constitucional da UE, sendo um dos principais responsáveis pela constitucionalização do direito da UE. Isso é especialmente perceptível quando o TJUE interpreta, integra e aplica o direito

300 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

da Unasul (tratados internacionais) e controlasse a convencionalidade do direito derivado, procedendo a um controle por ação e
por omissão, bem assim (b) quando resolvesse litígios entre instituições e órgãos da própria União, ou entre tais instituições e órgãos e o direito de um Estado-membro.
Os tratados internacionais à base dos quais o TJU controlaria
a convencionalidade das normas estatais seriam, em princípio, os
da própria Unasul, ou seja, aqueles expressamente vinculados à
União (e criados posteriormente à instituição da organização). Nada impediria, contudo, que outros tratados fossem expressamente
autorizados para tanto, a exemplo dos tratados celebrados no plano do Mercosul etc. Seja como for, o certo é que o TJU atuaria como verdadeira Corte Constitucional para os países da América do
Sul, no sentido de dizer em última análise qual a interpretação viável e correta de um tratado da Unasul (ou outro tratado expressamente autorizado) eventualmente desrespeitado por algum dos
Estados-partes ou pelos próprios órgãos (ou agentes) da organização.
Seria importante que o Protocolo por meio do qual fosse criado o TJU já estabelecesse a competência do Tribunal e definisse o
seu Estatuto, não deixando que este último – como ocorreu com o
Estatuto da CCJ61 – seja submetido a uma segunda ratificação estaoriginário da UE, com especial relevo para os Tratados e a CDFUE [Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia], examinando a conformidade do direito derivado com ele procedendo a um controle por ação e
omissão. O mesmo sucede quando o TJUE é chamado, direta ou indiretamente, a resolver litígios entre instituições e órgãos da UE, entre estes e
os Estados-membros ou só entre os Estados-membros. Nesta sua atividade o TJUE é frequentemente chamado a resolver problemas de separação
horizontal e vertical de poderes. No primeiro caso, ele delimita interpretativamente as atribuições e competências das instituições e órgãos da
UE, salvaguardando o princípio da paridade institucional. No segundo
caso, ele opera quase como um tribunal constitucional federal, fazendo
respeitar a delimitação das competências da EU e dos Estados-membros,
de acordo com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade”.
61. Cf. NYMAN-METCALF, Katrin & PAPAGEORGIOU, Ioannis. Regional inteRevista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013| 301

tal, o que geraria o problema (tal como ocorreu, v.g., com a Costa
Rica, que por tal motivo não tem aceito a jurisdição da CCJ62) de
haver certos Estados que ratificaram o Protocolo instituidor do
Tribunal, mas não aceitaram o Estatuto (instrumento em separado)
da Corte.
B – Proposta de competência ratione materiae
Nesse primeiro momento de reflexão, e levando em consideração a experiência dos modelos de justiça internacional da Europa e da América Central, parece possível estabelecer algumas características do TJU relativamente à competência ratione materiae.
Segundo pensamos, poderia ter o TJU competência para:
a) Controlar conflitos entre Estados relativos à interpretação de
um tratado vigente na União do qual os dois (ou mais) Estados
são partes. Trata-se da competência clássica de todo tribunal internacional, relativa à decisão sobre a interpretação
de um tratado vigente entre dois (ou mais) Estadospartes. Nesse caso, apenas Estados poderiam demandar
(ingressar com a ação internacional) perante a Corte. O
Estatuto da CCJ (1992) refere-se a essa competência dizendo caber àquele tribunal “conhecer, por solicitação de
qualquer dos Estados-membros, as controvérsias existentes entre eles”, excetuando-se “as controvérsias fronteiriças, territoriais e marítimas, para cujo conhecimento se
requer o aceite de todas as partes envolvidas” (art. 22, a).
b) Conhecer das ações de nulidade por descumprimento dos acordos dos organismos da Unasul. No caso de um Estado desrespeitar (descumprir) uma decisão acordada por qualquer órgão ou organismo da Unasul, caberia a qualquer
gration and Courts of Justice, cit., p. 20.
62. Cf. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Max. La jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia (análisis de la demanda contra el Estado de Costa Rica),
cit., p. 309-310.
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dos Estados interessados interpor uma ação de nulidade perante o TJU, para que este tribunal reparasse a violação
ocorrida.63 O Estado faltoso seria então compelido pelo
Tribunal a recompor a situação anterior, ou, na impossibilidade de retorno ao status quo, tomar outra medida determinada pelo TJU, como proceder a uma indenização
ou reparação etc.
c) Controlar conflitos entre o Estado e o seu próprio direito interno. Quando o direito interno do Estado estiver em desacordo com o direito comunitário, caberia ao TJU controlar
a convencionalidade desse direito interno.64 Nesse caso,
tanto Estados como também indivíduos poderiam deflagrar a ação perante a corte. Um Estado poderia entender,
v.g., que o direito interno do outro o prejudica e que estaria em desacordo com o direito da União (a exemplo de
uma questão tributária etc.). No caso dos indivíduos, estes
poderiam entender que o direito interno estatal os prejudica e que tal direito estaria em desacordo com o direito
da União, que os beneficia (neste caso, a ação individual
seria chamada de “ação direta”).
d) Controlar a convencionalidade dos atos administrativos estatais
e dos organismos da Unasul em face do direito comunitário.
Caberia também ao TJU verificar a compatibilidade (1)
dos atos administrativos estatais e (2) dos atos administrativos dos organismos da Unasul em face do direito comunitário vigente, em especial aqueles que prejudicam direitos e garantias fundamentais dos indivíduos.65
e) Manifestar-se no âmbito do “reenvio prejudicial”. O instituto
do reenvio prejudicial é conhecido do sistema comunitário
europeu (também centro-americano e andino) e tem lugar
quando um juiz ou tribunal nacional (dos Estados-partes
63. V. art. 22, b, do Estatuto da Corte Centro-Americana de Justiça.
64. V. art. 22, c, do Estatuto da Corte Centro-Americana de Justiça.
65. V. art. 22, j, do Estatuto da Corte Centro-Americana de Justiça.
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da União Europeia) submete ao TJUE dúvidas sobre a legalidade ou sobre a interpretação de determinada norma
interna à luz de um tratado internacional comunitário.66
Assim, da mesma forma, caso um juiz ou tribunal nacional (brasileiro, v.g.) entenda que para a resolução da causa
sub judice seria necessário ter conhecimento da legalidade
ou sentido de determinada norma comunitária, caberia
então submeter – pela sistemática do reenvio prejudicial – a
questão ao TJU para que este se manifeste sobre a interpretação de um dado tratado ou sobre a validade e interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos ou
organismos da União.67 Poderiam, evidentemente, ser estabelecidas exceções ao reenvio prejudicial, tal como se dá
no plano do TJUE nas situações de (a) falta de pertinência
da questão suscitada no processo, de (b) existência de interpretação anterior, originada no próprio TJUE, ou de (c)
total claridade da norma em discussão.68
f) Conhecer das controvérsias ou questões que surjam entre um
Estado sul-americano e outro que não o seja, quando de comum
66. Cf. DÍAZ LABRANO, Roberto Ruiz. Mercosur, integración y derecho. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998, p. 173; e VIEIRA, Luciane Klein, Interpretación y aplicación uniforme del derecho de la integración…, cit., p. 3-7.
67. A mesma sistemática é também prevista no Estatuto da Corte CentroAmericana de Justiça (art. 22, k). No contexto da Unasul, poderia ficar
estabelecido que a competência do TJU para analisar o reenvio prejudicial fosse definida em moldes semelhantes ao que se passa no TJUE; poderia haver o reenvio prejudicial facultativo e o obrigatório, tal como se dá no
plano do TJUE (art. 267 do TFUE). Convém ainda registrar que nem os
particulares nem os Estados podem se utilizar desse mecanismo no âmbito do TJUE, mas somente os juízes e tribunais internos, eis que o mecanismo prejudicial é um sistema de cooperação entre o juiz nacional e o
TJUE (cf. VIEIRA, Luciane Klein. Interpretación y aplicación uniforme del derecho de la integración…, cit., p. 15).
68. V. VIEIRA, Luciane Klein. Interpretación y aplicación uniforme del derecho
de la integración…, cit., p. 19.
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acordo lhe sejam submetidas. Poderá ocorrer de o litígio em
questão envolver um Estado sul-americano e outro Estado que não o seja (v.g., um Estado da América Central ou
da América do Norte). Nesse caso, havendo acordo expresso entre ambos os Estados, o conflito respectivo poderia ser submetido ao TJU para decisão,69 quando então
a jurisdição de outra instância internacional ficaria excluída (litispendência internacional).
g) Conhecer e decidir um litígio ex aequo et bono se com isto as
partes concordarem. Tal como existe na sistemática do Estatuto da CIJ (art. 38, § 2º), também o TJU poderia decidir
por equidade (ex aequo et bono) caso as partes envolvidas
no litígio expressamente o autorizassem.70 O julgamento
por equidade é um recurso jurídico interessante, especialmente por permitir a resolução de um conflito com base
num sentido de justiça que muitas vezes não é evidenciado do tratado que rege a relação entre os Estados em causa.
h) Manifestar-se consultivamente tanto para os Estados quanto
para organismos da Unasul. À guisa de vários tribunais internacionais (v.g., CIJ, TJUE, CIDH etc.) teria o TJU uma
competência em matéria consultiva, a fim de responder às
indagações jurídicas dos Estados e dos organismos da
Unasul sobre a interpretação ou aplicação de um determinado tratado comunitário (quando então emitiria uma
Opinião Consultiva de caráter não vinculante). Os particulares não poderiam provocar o tribunal a manifestar-se
consultivamente.
Em suma, os temas acima citados são aqueles que parecem
(dentro dessa ótica inicial e preliminar) que podem fazer parte da
69. V. art. 22, h, do Estatuto da Corte Centro-Americana de Justiça.
70. Assim também no Estatuto da Corte Centro-Americana de Justiça
(art. 22, ch).
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competência ratione materiae do TJU. Trata-se, portanto, de um rol
mínimo de competências que poderia ter o TJU, sem impedir que
outras matérias venham a integrar dita competência.
§ 2º – Por uma jurisdição contenciosa (em regra)
obrigatória
À luz do direito internacional tradicional a competência contenciosa dos tribunais internacionais é, em regra, facultativa; aqui
se propõe seja a jurisdição contenciosa do TJU, em regra, obrigatória (automática). De fato, os tribunais internacionais em geral só estão autorizados a julgar demandas contra aqueles Estados que aceitam a sua jurisdição contenciosa. A propósito, tome-se como paradigma a jurisdição contenciosa da Corte Internacional de Justiça
(Haia). Este tribunal deve declarar-se incompetente para o julgamento de litígios que envolvam Estados que não aceitaram expressamente a sua jurisdição; ou seja, os Estados que estejam
numa controvérsia internacional devem (ambos) reconhecer como
obrigatória a jurisdição da CIJ em relação a si, aceitando expressamente a sua competência para julgamento, sem o que não pode
o tribunal manifestar-se sobre o caso. Essa cláusula optativa,
também chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória ou
“cláusula Raul Fernandes” (porque proposta por esse internacionalista brasileiro), encontra-se no art. 36, § 2º, do Estatuto da CIJ,
assim redigido: “Os Estados-partes do presente Estatuto poderão,
em qualquer momento, declarar que reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem acordo especial, em relação a qualquer outro
Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em
todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto:
a) a interpretação de um tratado; b) qualquer ponto de direito internacional; c) a existência de qualquer fato que, se verificado,
constituiria violação de um compromisso internacional; d) a na-

306 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

tureza ou extensão da reparação devida pela ruptura de um
compromisso internacional”.71
Perceba-se que, segundo a referida cláusula, o consentimento de um Estado em ser demandado perante a CIJ somente será
tido como válido se o outro Estado também aceitar a mesma obrigação (em razão do princípio da reciprocidade). Para nós, e contrariamente, deve o TJU ter jurisdição contenciosa, em regra, obrigatória; apenas em casos excepcionais é que poderia ser facultativa
a jurisdição contenciosa da corte, diferentemente do que ocorre
na sistemática usual do direito internacional relativamente a vários tribunais internacionais existentes.
Verifiquemos, portanto, como se daria a jurisdição contenciosa obrigatória do TJU e quais as (eventuais) exceções possíveis
de reconhecimento.
A – Reconhecimento ipso facto da jurisdição contenciosa
do Tribunal
No caso da Unasul, propõe-se que a jurisdição do TJU seja
reconhecida ipso facto pelos Estados a partir da ratificação do Protocolo criador do Tribunal. Assim, a jurisdição contenciosa do Tribunal seria a regra, não a exceção. Uma vez ratificado o Protocolo
instituidor do TJU, o Estado em causa já aceitaria ex nunc a competência contenciosa da corte para todos os casos em que for parte. O
Protocolo ao tratado-fundação da Unasul, por meio do qual será
constituído o TJU, deverá prever essa sistemática, excepcionando a
regra geral da “cláusula Raul Fernandes” existente nos estatutos
de vários tribunais internacionais conhecidos, inclusive dos tribunais regionais de direitos humanos.
71. Sobre esta cláusula, v. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Curso de direito
internacional público, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2013, p.
1122-1123; e BRANT, Leonardo Nemer Caldeira, A Corte Internacional de
Justiça e a construção do direito internacional, Belo Horizonte: CEDIN, 2005,
p. 250-263.
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O argumento (sempre presente) de que os tratados de direitos humanos não preveem desde já a jurisdição contenciosa obrigatória das cortes regionais (somente prevendo a jurisdição consultiva ipso facto) por motivos de política internacional, pelos quais
seria difícil um Estado aceitar ipso facto a jurisdição contenciosa de
uma dada corte de direitos humanos a partir da ratificação do tratado-regente do sistema respectivo, bem assim que a sistemática
da jurisdição contenciosa automática afugentaria o Estado em causa, deixando-o “assustado” ou “temeroso” de ratificar desde já o
tratado, não deve ser descartado, eis que é um argumento verdadeiro. De fato, se um Estado percebe que poderá ser demandado
numa corte internacional desde já, ou seja, a partir da ratificação
do tratado-regente respectivo, certamente pode pretender desistir
de seguir no processo de celebração do tratado, não o ratificando.
Assim, na sistemática usual, quando um Estado ratifica um tratado
de direitos humanos ele apenas aceita a jurisdição consultiva do
tribunal, deixando para aceitar a competência contenciosa mais
tarde, com mais calma e quando tiver segurança que assim poderá
fazê-lo.
Como o TJU não será um tribunal de direitos humanos stricto
sensu, talvez o argumento acima não seja empecilho à aceitação
ipso facto da jurisdição contenciosa do Tribunal pelo Estado sulamericano que ratificar o Protocolo instituidor. O que aqui estamos a defender (nessa reflexão preliminar sobre o tema) é que a
jurisdição obrigatória do TJU seja a regra, não a exceção. Havendo
dúvidas sobre a competência da Corte para o julgamento de determinada questão, deve a própria Corte decidir acerca da sua competência, tal como existe na sistemática de outros tribunais internacionais (v.g. a CIJ, CCJ etc.).72 Porém, não se descarta haver exce72. Daí se dizer que os órgãos judiciários em geral (juízes e tribunais internos, tribunais internacionais etc.) têm a competência da competência
(kompetenz-kompetenz), pelo fato de poderem julgar a sua própria competência; ou seja, por mais incompetente que possa ser o tribunal, tem ele a
competência para decidir se é ou não competente para o julgamento da
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ções a essa jurisdição contenciosa automática, tal como se verá em
seguida.
B – EXCEÇÕES À JURISDIÇÃO CONTENCIOSA AUTOMÁTICA
O art. 22, a, do Estatuto da CCJ (1992) excepciona da jurisdição contenciosa automática daquele tribunal “as controvérsias
fronteiriças, territoriais e marítimas, para cujo conhecimento se
requer o aceite de todas as partes envolvidas”. Tais matérias
poderiam também, no âmbito do TJU, ser excepcionadas pelo
Protocolo instituidor. Assim, apenas com o aceite de ambas as
partes envolvidas na controvérsia é que poderia o TJU julgar uma
questão fronteiriça, territorial ou marítima entre Estados sulamericanos.
Também, questões militares e de segurança nacional deveriam ser excepcionadas da jurisdição do TJU, ainda que haja
acordo de cooperação militar entre os Estados em causa, ao que
deveriam as contendas dessa seara ser resolvidas pela via diplomática, a menos que as partes manifestassem expressa e inequivocamente sua intenção de ver a questão resolvida pelo tribunal.
Em suma, como exceção à jurisdição contenciosa obrigatória
(automática) do TJU haveria casos excepcionais – tanto os aqui
citados, como os que porventura se entendam futuramente necessários – em que a jurisdição contenciosa do tribunal seria condicionada ao aceite dos Estados-partes. Essa jurisdição não-automática, diferentemente do que ocorre com a maioria dos tribunais
internacionais existentes, seria exceção no sistema de justiça sulamericano, não a regra.

causa. O princípio da competência da competência goza de legitimidade internacional, tendo sido consagrado pela CIJ. Sobre o tema na CIJ, v. Caso
Nottebohm (Liechtenstein Vs. Guatemala), in ICJ Reports (1953), p. 119.
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CONCLUSÃO
Crê-se que a institucionalização de um Tribunal de Justiça
para a Unasul – nos moldes do TJUE e da CCJ – é a opção mais
sensata voltada à resolução das questões jurídicas já existentes entre os vizinhos da América do Sul, dentre as quais as questões ambientais, consumeristas e de cooperação em matéria de crimes
transnacionais têm se destacado.73 Contudo, não se está a propor
aqui que o TJU seja uma “cópia” ou “imitação”74 pura e simples
73. Nesse sentido, destacam J. S. Fagundes Cunha & Gustavo Rabay
Guerra: “Nesse contexto, apesar da profusão de debates relacionados ao
combate à criminalidade internacional, ao tráfico de pessoas e de órgãos
humanos, à corrupção, verifica-se, ainda, muito incipiente o processo de
tomada de decisões que implique na discussão de harmonização de legislação e na cooperação judicial, no âmbito da Unasul. Em verdade, algumas questões precisam ser enfrentadas amiúde, como a cidadania cosmopolita, o novo enfoque da soberania e, sobremaneira, áreas sensíveis
que afetam toda a humanidade, como a preservação dos biomas e recursos naturais e a ressignificação do desenvolvimento sustentável” (Crises e
perspectivas do desenvolvimento latino-americano…, cit., p. 13.61513.616).
74. Sobre os motivos que levam os Estados a “imitar” os modelos bemsucedidos, v. ALMEIDA, Paulo Roberto de, Integração regional…, cit., p. 3536, nestes termos: “Existem, portanto, diferentes motivações, ou estímulos, de ordem econômica ou de natureza política, que explicam por que
os países decidem abandonar a carreira solo para adotar estratégias conjuntas de inserção internacional e de competição comercial no plano externo. Os mais importantes, via de regra, são os motivos de tipo econômico, pois, independentemente da disposição política de seus dirigentes
para empreender algum grau de abertura em sistemas anteriormente
mais fechados, os desafios colocados atualmente pelo processo de globalização são por demais relevantes para serem simplesmente ignorados ou
relegados a segundo plano. (…) Não é recomendável, em todo caso, engajar um processo de integração apenas como imitação de modelos mais
avançados ou aparentemente mais bem-sucedidos. Em algumas ocasiões,
os países latino-americanos pretenderam imitar os europeus, sem levar
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daqueles dois tribunais internacionais referidos, mas apenas que, à
base de uma estrutura semelhante à daqueles tribunais se construa
uma nova corte com características próprias e dotada de uma
competência que atenda aos anseios da região sul-americana, o
que poderá a vir modificar-se no futuro (como é normal que aconteça com instituições recém-criadas). Em outras palavras, não se
pretende “importar” um modelo europeu (ou centro-americano) e
aplicá-lo sem qualquer reflexão em nosso entorno geográfico, senão apenas ter por base instituições já criadas e que já funcionam,
inclusive os seus problemas, eis que, conhecendo-os, se poderá
avançar na criação de um modelo de justiça mais conformado e
melhor desenhado institucionalmente para a América do Sul.
Com vontade política e engajamento dos seus atores, é possível que não esteja longe o início das negociações de um Protocolo
ao Tratado Constitutivo da Unasul, com vistas à criação de um
Tribunal de Justiça com jurisdição supranacional sobre os seus doze Estados-membros. Resta saber, atendidas as particularidades e
os costumes dos países da América do Sul, como se dará a composição do Tribunal, como serão as suas regras de funcionamento,
que órgãos ou entidades terão legitimidade processual ativa perante a corte, quais as regras de cumprimento das decisões, dentre
tantas questões relevantes. Mas por enquanto, como diria Kipling,
isso é uma outra história.

em conta as enormes diferenças estruturais, de história política e de conformações econômicas, que os separam destes últimos, inclusive no plano
da maturidade institucional”.
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as normas de direito
internacional do trabalho no
brasil e sua efetividade na
jurisdição nacional
Willian Fernandes de Figueiredo1

1. INTRODUÇÃO
A origem remota das regras trabalhistas é milenar,
possivelmente por conta do “trabalho” ser uma atividade inerente
ao ser humano. Não é o propósito desta pesquisa investigar a
história do Direito do Trabalho, todavia, é importante traçar
algumas observações a respeito da sua progressiva internacionalização, nitidamente no período pós-revolução-industrial.
Apesar da idealização de um ordenamento jurídico trabalhista nos moldes contemporâneos remontarem à meados do
século XIX2, podemos destacar como o ponto fulcral para consolidação universal desses valores, o surgimento da Organização
Internacional do Trabalho (URIATE, 2011). Fruto da Conferência

Advogado graduado no Centro Universitário de João Pessoa.
Internacionalista Graduado na Universidade Estadual da Paraíba
E-mail: willian.figueiredo.advogado@gmail.com
2 O marco histórico que deu início à difusão das regras de proteção
laboral pelo mundo foi a publicação das ideias liberais de universalização
das normas trabalhistas difundidas por Robert Owen e Daniel Le Grande
(NASCIMENTO, 2011).
1
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da Paz de 1919, seu regimento estava previsto na Parte XII do
Trato de Versailles.
A OIT se mostrou tão bem sucedida no seu mister
(convalidar o fim da primeira Guerra Mundial e estabelecer um
ambiente de paz sustentável) que se tornou maior que a Liga das
Nações (organização da qual fazia parte), sobrevivendo à Segunda
Guerra mundial, quando foi incorporada à ONU na qualidade de
Organismo Especializado, em 1946.
O Tratado Internacional que deu Origem à OIT, com o
objetivo de viabilizar o cumprimento das metas institucionais da
Organização3, criou um sistema representativo ímpar dentre as
diversas Organizações Internacionais: a estrutura tripartite (art. 3°
do Estatuto da OIT)4. Este elemento singular busca “promover a
Apesar da sua inegável importância atribuída à OIT para a proteção
internacional do trabalhador em níveis mínimos de respeito à dignidade,
saúde e segurança, urge mencionar que seu nascimento atendendo
estritamente aos interesses da classe empresarial. Diz isso levando em
consideração que a vontade dos empresários europeus era manter níveis
básicos de proteção laboral universal para que seus concorrentes
espalhados pelo mundo não tirassem vantagens econômicas significativas da exploração exacerbada das forças de trabalho na linha de
produção. Nesse sentido, Alice Monteiro de Barros afirma que a OIT
cumpre um duplo papel: social (humanitário) e econômico (capitalista)
ao estabelecer “um nível mínimo e uniforme de condições de trabalho,
que impeça os países com patamares mais baixos de proteção social de
valerem-se dessa circunstância para competir de forma mais vantajosa”
(2009, p. 114). Em suma a OIT protege o trabalhador ao proibir certas
atitudes demasiadamente exploradoras (atualmente denominado
Dumping Social) e também a iniciativa econômica ao dissuadir práticas
extremas de competição internacional que resultem na eliminação de
patamares básicos de condições laborais. Nesse diapasão, a OIT cumpri
um duplo sentido: o propósito manifesto de proteger o obreiro; e a real
intenção de criar um ambiente propício ao desenvolvimento capitalista.
(funcionando como um escravo de dois senhores).
4. Nas deliberações a respeito das Convenções não são apenas os delegados representantes dos Estados que votam, também existem autores
3
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necessária cooperação entre Governos, trabalhadores e empregadores” (HUSEK, 2011, p. 103).
Seguindo o estabelecido no art. 2° do novel instrumento
constitutivo, a OIT é composta, essencialmente, pela Conferência
Geral (constituída por correspondentes de todos os Estados
Membros – representados por dois integrantes do governo, um
dos trabalhadores e outro dos empregadores – responsável por
elaborar as Convenções Internacionais do Trabalho), pelo Conselho Administrativo (composto por 28 representantes dos Governos
- 10 membros permanente, por serem Estados de maior importância industrial, sendo os demais rotativos – 14 dos empregados e
outros 14 dos trabalhadores, este órgão é responsável pela execução do que foi deliberado pela Conferência Geral, além de eleger o
Diretor-Geral do Órgão) e pela Repartição Internacional do Trabalho – RIT- (liderada pelo Diretor-geral que nomeia diversos
assistentes, sendo responsável pela distribuição de informações,
elaboração de estudos, e também por dar suporte aos governos
para elaboração de leis nacionais).
A OIT se manifesta normativamente através das Convenções e Recomendações, normas com natureza jurídica de Tratado
Internacional Multilateral (podem ser ratificadas por um número
indeterminado de Estados) e Aberto (pois podem ser ratificadas a
qualquer tempo). Elas nascem na Assembleia Geral, onde são
autenticadas pelo presidente da Conferência e depois aprovadas
por no mínimo 2/3 dos representantes.
Assim, as convenções da OIT se diferenciam dos tratados
internacionais clássicos pelo fato de não derivarem de
transação direta entre pessoas internacionais, mas se
originando de resoluções e debates na esfera da OIT, onde
são inicialmente aprovadas e oficializadas, para depois
serem examinadas individualmente pelos Estados membros
da instituição. (NAZARETH, 2010, p.3)
humanos que tem direito ao voto em todas as instâncias. (HUSEK, 2011,
p.125-126)
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As Convenções da OIT são classificadas pelo notório jurista
Arnaldo Sussekind pelo critério da aplicação. Segundo o renomado autor, elas podem ser Auto-Aplicáveis, de Princípios e
Promocionais: 1) as Convenções Auto-Aplicáveis não necessitam
de regulamentação alguma por parte do Estado que a ratificou,
gerando efeito de forma imediata, com plena vigência; 2) as
Convenções de Princípios, por não estabelecerem regras impositivas e específicas, pelo contrário, apenas traçam diretrizes normativas para os Estados, apenas entram em vigor 12 meses após o
Depósito na RIT, para que o Estado tenha tempo de adaptar sua
legislação ou providencie novas leis; 3) as Convenções Promocionais, fixam objetivos e estabelecem programas para a sua
efetivação, influenciando na elaboração de normas internas.
(SUSSEKIND, 2000)
Apesar da importância de haver todo um conjunto de
normas em vigor5 no ambiente internacional6, a existência pura e
simples do regulamento não é suficiente para que o direito dos
trabalhadores seja efetivamente salvaguardado. O quadro atual é
de déficit na efetividade dessas normas. O expediente normativo,

Existe muita controvérsia doutrinaria a respeito da diferenciação entre
vigência, eficácia e efetividade das leis. Neste trabalho adotamos o
entendimento de Paulo Nader a respeito do tema, o autor define esses
termos no seguinte sentido: a) vigência diz respeito a existência/validade
formal da lei, nesse sentido, a norma vigente é aquela que preenche os
requisitos técnico-formais (não apresentante qualquer mancha capaz de
eivar sua formação) e imperativamente se impõe aos destinatários; b) já
a efetividade leva em conta a aplicação/observação da norma tanto por
seu destinatário quanto pelos aplicadores do Direito, simbolizando a
aproximação, tão íntima quanto o possível, entre o dever ser normativo e
o ser da realidade social; c) enquanto a eficácia é medida pelos resultados
sociais alcançados pela aplicação da lei na realidade, assim, ela pressupõe
a vigência e a efetividade. (NADER, 2008).
6 Na data da publicação deste artigo o Brasil já ratificou 96 Convenções
da OIT
5
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por si só, não é eficaz em dissuadir os Estados signatários dessa
Organização Internacional à cumprir suas determinações.
Nesse diapasão, é certo que não basta a edificação de
algumas Convenções para que a OIT implemente seus objetivos.
Assevera Javiller que “implementar não é só ratificar, e sim, posteriormente, implementar a vida das normas, incorporar, apropriarse no terreno nacional dessas normas” (2004, p.142).
A ilustre doutrinadora pátria Alice Monteiro de Barros,
também demonstra sua inquietação quanto a tema nas seguintes
palavras:
A efetividade das convenções internacionais da OIT, mesmo
ratificadas pelo país, depende, ainda no nosso entendimento
de vontade política. Exemplo disso foi a ratificação pelo
Brasil, em 1934, da Convenção n. 3 da OIT, sobre proteção à
maternidade e denunciada em 1962, exatamente porque o
país não cumpriu o preceito principal dessa norma, ou seja,
não transferiu o encargo do salário-maternidade para o
órgão previdenciário. Se não bastasse, em 1966 o Brasil,
novamente, ratificou uma outra Convenção da OIT (103)
também sobre o mesmo tema e continuou descumprindo-a,
pois só transferiu o ônus do salário-maternidade para os
cofres previdenciários em 1974. A efetividade desse direito
pressupõe também uma Previdência Social sólida.
(BARROS, 2008, p. 118)

Com o escopo de ultrapassar esse entrave (o déficit de
efetividade das normas em vigor), está insculpido, no documento
constitutivo da Organização, um mecanismo de controle da
aplicação de suas normas. O referido instrumento possui mecanismos de fiscalização e punição, ainda que branda, para os Estados
que não aplicarem os tratados ratificados, dividindo-se em um
duplo grau de controle: um permanente e outro contencioso.
O controle permanente é desempenhado pela Comissão de
Peritos na Ampliação de Convenções e Recomendações, órgão
vinculado à RIT, que trabalha junto ao Departamento de Normas
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Internacionais do Trabalho. Esta Comissão tem por finalidade
alcançar o cumprimento da legislação obreira (art. 22). A Comissão
de Peritos avalia a eficácia, a legalidade e a efetividade da aplicação dos tratados. Apesar da Comissão não ter caráter judiciário
(não podendo aplicar penalidades) tem suas próprias técnicas de
dissuasão7.
Existe ainda a Comissão de Aplicação de Normas, órgão de
composição tripartite que tem como objetivo analisar os Relatórios
oriundos da Comissão de Peritos antes de encaminha-los à
Conferencia Internacional.
Além da fiscalização permanente supracitada, está presente
na carta constitutiva da OIT o mecanismo de controle contencioso,
que possui dois mecanismos de provocação: a queixa (art. 26) e a
reclamação (art.24). Na primeira categoria um Estado denuncia
outro, na segunda, organizações de trabalhadores ou empregadores podem fazer denúncias em desfavor de um governo.
Apesar da existência e da força dos trabalhos dos diversos
órgãos da OIT, é latente o problema da insubsistência das punições aplicadas aos transgressores (segundo Sussekind a maioria
das sansões são morais e carecem de eficácia pedagógica).
Além desse aspecto, deve-se levar em consideração que a
concretização de direitos sociais e econômicos não depende apenas
da entrada em vigor de uma norma. São necessárias políticas
públicas de implementação, principalmente quando se trata de
Convenções da OIT, que tem optado, nas últimas décadas, por
normas mais principiológicas e programáticas, tendo em vista as
Caso seja constada violação à preceito convencionado, é endereçado ao
Estado uma Demanda Direita (pedido de adequação das normas,
enviado da Comissão diretamente ao governo). Sendo insuficiente, é
designado um Contato Direito (nesta fase um funcionário designado pela
Comissão vai ao país investigar melhor a situação e sugerir as medidas
cabíveis), por último, a inobservância da Convenção provoca uma
Observação Pública (publicação dos comentários da Comissão no
Relatório anual da Conferencia Internacional).
7
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diversidades econômicas e sociais inerentes a vasta gama de
Estados que adotam as Convenções.
Entretanto, não é aceitável que membros da OIT se esquivem
de aplicar normas em vigor alegando falta de condições políticas
ou econômicas. As Convenções devem ser aplicadas por se tratar
de normas de proteção dos Direitos Humanos, sendo, portanto,
indeclináveis. No Brasil esse imperativo se mostra ainda mais
concreto tendo em vista o processo de internalização e o nível
hierárquico constitucional que ocupam as Convenções da OIT ao
adentrar no ordenamento jurídico brasileiro, como será exposto a
seguir.

2. A HIERARQUIA DAS CONVENÇÕES DA OIT NO
ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL
A Convenção de Viena (norma internacional que regula o
direito dos tratados internacionais) disciplina em seu art. 2, item I,
“a”, que “tratado significa um acordo internacional concluído por
escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer
conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”.
Em seu art. 26 prossegue afirmando que “todo tratado em vigor
obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”.
Para entrar em vigor e obrigar o país que o subscreveu, o
tratado internacional deve passar por um longo trâmite negocial,
burocrático e jurídico. A internalização das Convenções Internacionais do Trabalho não é diferente, possuindo um percurso
bastante peculiar para se tornar obrigatória.
O ordenamento jurídico brasileiro é marcado pela primazia
dos direitos humanos, imperativo garantido, acima de tudo, pelo
art. 1°, inciso III de nossa Constituição Federal. A presença dessa
assertiva no capítulo constitucional que elenca os fundamentos
sobre os quais nosso país se erige, retrata o caráter basilar que os
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direitos humanos ocupam no sistema jurídico, político e social
brasileiro.
Nessa esteira, o legislador constituinte originário, por
intermédio do §2° do art. 5 da CF, segue enaltecendo os direitos
humanos ao dispor que não só aqueles direitos elencados diretamente pela CF estão em pleno vigor, mas também os sobrevindos
de Tratados Internacionais.
A relação entre os direitos previstos nos tratados e os
direitos consagrados na Constituição ficava bastante clara:
um não teria o poder de excluir o outro, dando o legislador a
entender que tais esferas (internacional e constitucional)
seriam equivalentes, quando relacionadas aos direitos
humanos. (CASADO FILHO, 2012, p. 103)

A partir deste raciocínio é possível concluir que qualquer
tratado internacional ratificado pelo Brasil que conceba direitos
humanos, ao incorporar-se no nosso ordenamento, tem força de
norma materialmente constitucional. Isto implica dizer que além
da definição formal de norma constitucional (aquela insculpida
literalmente no texto constitucional) há um conceito material, que
traz consigo aquele preceito que por seu conteúdo/substância
pertence à Constituição, mesmo não constando em seu texto.
A essa abertura material podemos denominar, com apoio
em Jorge Miranda, de não tipicidade dos direitos fundamentais. Em face dela, entendemos que a Constituição brasileira reconhece a fundamentalidade material dos direitos
fundamentais, na medida em que se associou a um conceito
materialmente aberto dos direitos fundamentais. Desse
modo, são encontradiços na nossa Constituição não só os
direitos formal e materialmente fundamentais (a maioria dos
direitos fundamentais previstos no catálogo), mas também
os direitos só formalmente fundamentais (de que são
exemplos os contidos no artigo 5°, incisos XXVIII e XXIX e o
art. 7º, incisos XI e XXIX) e tão só materialmente fundamentais (estes situados fora do catálogo da Constituição ou
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até mesmo fora da própria Constituição, como se verá,
identificados pelo conteúdo comum baseado no princípio da
dignidade da pessoa humana). (CUNHA JR, 2008, pg. 619)

Essa verdadeira reforma constitucional criada pela doutrina
não é pacífica, entretanto, importantes constitucionalistas enveredam por essa corrente, a exemplo de Flávio Piovesan8, Antônio
Augusto Cançado Trindade, Dirley da Cunha Junior e Valerio
Mazzuoli.
A tese aqui defendida afirma9, basicamente, que o §2° do
art. 5°, por ser uma cláusula aberta, criou três fontes de Direitos
Quanto à incorporação dos tratados internacionais de proteção dos
direitos humanos, observa-se que, em geral, as Constituições latinoamericanas conferem a estes instrumentos uma hierarquia especial e
privilegiada, distinguindo-os dos tratados tradicionais. Neste sentido,
merecem destaque o art. 75, 22 da Constituição Argentina, que expressamente atribui hierarquia constitucional aos mais relevantes tratados de
proteção de direitos humanos e o art. 5.º, §§ 2.º e 3.º, da CF brasileira que
incorpora estes tratados no universo de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. As Constituições latino-americanas estabelecem
cláusulas constitucionais abertas, que permitem a integração entre a
ordem constitucional e a ordem internacional, especialmente no campo
dos direitos humanos, ampliando e expandindo o bloco de constitucionalidade. Ao processo de constitucionalização do Direito Internacional
conjuga-se o processo de internacionalização do Direito Constitucional‖.
(Flávia Piovesan, Força integradora e catalizadora do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: desafios para a
pavimentação de um constitucionalismo regional, Revista do Instituto
dos Advogados de São Paulo, v. 25, p. 327).
9 A tese da constitucionalidade dos tratados repousa sobre o §2º do art. 5º
da Constituição. A lógica é a de que esta norma recepciona os direitos
consagrados nos tratados internacionais de direitos humanos subscritos
pelo país. Ao afirmar que os direitos e garantias expressos na
Constituição não excluem os direitos dos tratados internacionais de que o
Brasil é parte, o §2º do art. 5º estaria conferindo-lhes o status de norma
constitucional. O §2º do art. 5º, constituindo uma cláusula aberta,
8
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Humanos Constitucionais: a) direitos e garantias expressas na
Constituição; b) direitos e garantias implícitas no texto constitucional; c) e os direitos e garantias inscritas nos tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil faça parte. (VELLOSO,
2004).
Esses direitos fundamentais, não obstante terem como fonte
a legislação material gozando do mesmo regime aplicável
aos direitos fundamentais em sentido formal. Ora, se em
face de sua substância e importância, esses direitos são
considerados imprescindíveis para uma existência digna,
livre, igual e solidária das pessoas, marcados, portanto, pela
nota de sua fundamentalidade material, conforme expressa
previsão contida em cláusula constitucional de abertura
material (como é o caso do aludido art. 7º, que fixa a ressalva
“além de outros direitos que visem à melhoria de sua
condição social”), impõe-se tê-los como direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, pouco importando
se sua fonte é uma lei infraconstitucional. Isto não significa
dizer que há direitos fundamentais legais, porque todos são
absorvidos pela Constituição, que lhes confere status
constitucional material. (CUNHA JR., 2008, pg. 623)

Tudo isso implica, na prática, que o intérprete da norma,
diante de um conflito entre preceitos, deve aplicar ao caso concreto
a norma mais favorável à pessoa protegida, visando a máxima
efetividade da proteção dos direitos humanos. Isto se deve à
paridade hierárquica entre os comandos.
O Supremo Tribunal Federal, bastião da norma constitucional por excelência, tem sinalizado, notadamente no julgamento do Recurso Extraordinário n°466.343, que parte da sua
composição corrobora com o entendimento ora encampado. O
Ministro Celso de Mello posicionou-se no sentido de que as
admitiria o ingresso dos tratados internacionais de direitos humanos na
mesma condição hierárquica das normas constitucionais e não com outro
status normativo. (MARINONI, 2012, p. 5)
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Convenções Internacionais em matéria de direitos humanos,
celebradas antes da entrada em vigor da emenda constitucional
45/2004, revestem-se de caráter materialmente constitucional,
compondo uma espécie de bloco de constitucionalidade.
Eis o trecho do voto do Ministro que exprime sucintamente
seu posicionamento:
Essa tese entende o § 2 o do art. 5 o da Constituição como
uma cláusula aberta de recepção de outros direitos
enunciados em tratados internacionais de direitos humanos
subscritos pelo Brasil. Ao possibilitar a incorporação de
novos direitos por meio de tratados, a Constituição estaria a
atribuir a esses diplomas internacionais a hierarquia de
norma constitucional. E o §1 O do art. 5 o asseguraria a tais
normas a aplicabilidade imediata nos planos nacional e
internacional, a partir do ato de ratificação, dispensando
qualquer intermediação legislativa. A hierarquia constitucional seria assegurada somente aos tratados de proteção
dos direitos humanos, tendo em vista seu caráter especial
em relação aos tratados internacionais comuns, os quais
possuiriam apenas estatura infraconstitucional.
Na dia-a-dia dos tribunais o entendimento exposto é de
fundamental importância ao estabelecer a inconstitucionalidade de normas nacionais que estejam em dissonância
com os Tratados ratificados. Assim, o juiz deve de imediato
desconsiderar a vigência da lei nacional e aplicar o disposto
nos Tratados em matérias conflitantes, utilizando o principio
da maior proteção dos Direitos Humanos.
Para essa tese, eventuais conflitos entre o tratado e a
Constituição deveriam ser resolvidos pela aplicação da
norma mais favorável à vítima, titular do direito, tarefa
hermenêutica da qual estariam incumbidos os tribunais
nacionais e outros órgãos de aplicação do direito. Dessa
forma, o Direito Interno e o Direito Internacional estariam
em constante interação na realização do propósito convergente e comum de proteção dos direitos e interesses do ser
humano.
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Em 2004, junto com a reforma do judiciário, o legislador
constituinte derivado decidiu adicionar ao art. 5° o §3° com as
seguintes palavras:
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004).

A reforma serviu para enaltecer o caráter constitucional dos
tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Segundo a
doutrina encampada por Mazzuoli, a emenda constitucional estabeleceu uma relação de equivalência entre a Constituição e os
Tratados de Deitos Humanos. Portanto, no entender da doutrina
aqui adotada “o quórum que o §3° do art. 5° estabelece serve tão
somente para atribuir eficácia constitucional formal a esses tratados no nosso ordenamento, e não para atribuir-lhes índole e nível
materialmente constitucional” (MAZZUOLI, 2013, p. 59).
Além do patamar ocupado pelos Tratados de Direitos
Humanos é importante destacar sua aplicação imediata, comando
instituído pela Constituição (inciso I do art. 5° da CF). Nessa
esteira, é dever do Poder Judiciário aplicar imediatamente essas
normas, preservando seu status constitucional. Assim, comunga
com este entendimento o Ministro Celso de Mello ao dispor em
seu voto, no julgamento supra citado, da seguinte forma:
Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados
internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação
previsto na Constituição tem o condão de paralisar a eficácia
jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante.
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Essa ideia rege os direitos consagrados nas Normas Internacionais de Direitos Humanos, essencialmente por três motivos:
devido à supremacia do Direito Internacional dos Direitos
Humanos (artigos 26 e 27 da Convenção de Viena de Direito dos
tratados); por conta da imperatividade ou jus cogens10 ser próprio
da natureza dos direitos fundamentais (art. 4° da CF que destaca a
prevalência dos direitos humanos); e também porque integra o
bloco de constitucionalidade no Direito interno.
O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento, externado em 2008 no julgamento do HC 87.585/TO e RE 466.343/SP,
sensivelmente oposto ao supra- arguido. No entender do Ministro
Gilmar Mendes, voto vencedor por 5 a 4, em contra partida do já
citado posicionamento do Min. Celso de Mello: os Tratados
Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil só possuem valor de Emenda Constitucional caso o procedimento estabelecido no §3° do art. 5° seja cumprido, caso contrário, a norma
teria valor supralegal, derrogando qualquer lei que a infrinja.
Mesmo diante de um notório precedente do STF que desprestigiando os Tratados, em sua capacidade, ainda é, na prática,
semelhante às normas constitucionais, imprimindo no ordenamento brasileiro o duplo grau de compatibilidade vertical das leis.
Ou seja, toda lei, doravante, para ser válida, deve ser compatível
com a Constituição brasileira bem como com os tratados de
direitos humanos em vigor no país.
Nesse sentido, dispõe a seguinte jurisprudência do STF:
“Acontece que esse caso me parece peculiar, e muito peculiar – se o superlativo for admitido eu diria peculiaríssimo –,
porque a lei federal faz remissão à Convenção da OIT 162,
Isso significa dizer que as normas desta espécie têm preponderância
sobre qualquer outro tipo de norma, são normalmente aceitas em quase
toda a Comunidade Internacional e possui caráter sua inderrogavel, ou
seja, a revogação de determinada norma ius cogens somente ocorrerá
quando outra norma ius cogens surgir com dispositivo distinto da
primeira sobre a mesma matéria. (MEIRELES, 2011)
10
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art. 3º, que, por versar tema que no Brasil é tido como de
direito fundamental (saúde), tem o status de norma
supralegal. Estaria, portanto, acima da própria lei federal
que dispõe sobre a comercialização, produção, transporte,
etc., do amianto. (...) De maneira que, retomando o discurso
do Ministro Joaquim Barbosa, a norma estadual, no caso,
cumpre muito mais a Constituição Federal nesse plano da
proteção à saúde ou de evitar riscos à saúde humana, à
saúde da população em geral, dos trabalhadores em
particular e do meio ambiente. A legislação estadual está
muito mais próxima dos desígnios constitucionais, e,
portanto, realiza melhor esse sumo princípio da eficacidade
máxima da Constituição em matéria de direitos fundamentais, e muito mais próxima da OIT, também, do que a
legislação federal. Então, parece-me um caso muito interessante de contraposição de norma suplementar com a
norma geral, levando-nos a reconhecer a superioridade da
norma suplementar sobre a norma geral. E, como estamos
em sede de cautelar, há dois princípios que desaconselham o
referendum à cautelar: o princípio da precaução, que busca
evitar riscos ou danos à saúde e ao meio ambiente para
gerações presentes; e o princípio da prevenção, que tem a
mesma finalidade para gerações futuras. Nesse caso,
portanto, o periculum in mora é invertido e a plausibilidade
do direito também contraindica o referendum a cautelar.
Senhor Presidente, portanto, pedindo todas as vênias,
acompanho a dissidência e também não referendo a cautelar.” (ADI 3.937-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, voto do Min.
Carlos Britto, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE de 1010-2008.)

Em resumo: “independentemente de qualquer aprovação
qualificada, os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil
são materialmente constitucional (por força da sua substancia),
devendo o judiciário aplica-los por intermédio do controle difuso
de convencionalidade”. (MAZZUOLI, 2013, p.76).
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Ante todo o exposto, só é possível concluir que as Convenções da OIT preservam no Direito brasileiro status de norma
materialmente constitucional, sobrepujando-se à qualquer lei infraconstitucional. Isto porque é considera pela doutrina e jurisprudência dominante como norma de Direitos Humanos de proteção
social, ou, de Direitos Humanos do Trabalhador11. Esse é o entendimento de Husek, Mazzuoli e do tradicional Sussekind, cujas
palavras merecem ser transcritas:
Seguindo as diretrizes do novo Direito Internacional
Público, do qual é um dos ramos de mais efetiva atuação, o
Direito Internacional do Trabalho vem consagrando alguns
direitos naturais do homem, os quais, como asseveram os
adeptos do jusnaturalismo, independem de normas jurídicas

As normas internacionais de proteção do trabalho são das mais
diferentes espécies, podem ser: cláusulas sociais nos tratados de
comércio, recomendações, soft low, convenções coletivas internacionais e
normas supranacionais, como aquelas da União Européia. As mais
importantes são as convenções internacionais do trabalho aprovadas pela
OIT e os pactos e declarações de direitos humanos.O conjunto de Pactos e
Declarações de Direitos Humanos contém muitos direitos trabalhistas.
Exemplo: limitação da jornada, descanso semanal, férias anuais, formação profissional, salário justo ou salário digno, salário mínimo, liberdade
sindical, greve, negociação coletiva, previdência social, proteção contra
desemprego, higiene ou saúde no trabalho, direito ao trabalho, não
discriminação, etc. E temos, além disso, aqueles direitos chamados de
direitos não específicos, inespecíficos, que não são direitos trabalhistas,
mas que são direitos humanos, dos quais, o trabalhador, enquanto pessoa
humana, permanece sendo titular deles: liberdade religiosa, liberdade de
pensamento, liberdade de expressão de pensamento, direito à intimidade, direito respectivo à honra pessoal, etc. Temos, então, um grande
elenco de direitos trabalhistas que são direitos humanos, e um grande
elenco de direitos não trabalhistas, mas que são de titularidade do
trabalhador, ou seja: um grande elenco de direitos humanos no trabalho.
E eles constituem um novo Direito Universal dos Direitos Humanos
(URIARTE, 2011, p. 4)
11
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para serem respeitados, eis que concernem a todos os seres
humanos. (SUSSEKIND, 200, p. 20)

O entendimento doutrinário internacionalmente dominante12
corrobora com a integração dos Direitos Sociais consubstanciados
nas Convenções da OIT ao rol de direitos da pessoa humana.
Como já foi dito no início deste ensaio, a OIT integra o
conjunto de organizações independentes que constituem a ONU,
sendo responsável pela proteção e garantia da dignidade moral,
social e física dos trabalhadores, agregando inequivocamente a
lista de instituições defensoras do Direitos Humanos do Sistema
ONU. Nesta esteira é o posicionamento doutrinário do Magistrado
Konrad Saraiva Mota, Juiz do Trabalho junto ao TRT da 7ª Região,
externado em seu artigo “A internalização das convenções da OIT
como tratados internacionais de direitos humanos”, publicado na
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 7° Região:
Ratifica-se, pois, que a convenções internacionais da OIT,
por consagrarem “valores comuns superiores consubstanciados em última análise na proteção do ser humano”, como
acima citado, guardam em sua essência a índole de tratados
internacionais de direitos humanos.
Para demonstrar a veracidade desta compreensão, pertinente a citação de várias convenções da OIT que trazem em
seus textos matérias eminentemente relacionadas a direitos
humanos, como é o caso da convenção 29 de 1932, que
dispõe sobre a erradicação do trabalho forçado ou obrigatório sob todas as suas formas; da convenção 138 da OIT de
1973, que estabelece a idade mínima para o trabalho; da
convenção 182 de 1999, que elenca as piores formas de
Más allá de que ciertos aspectos del derecho internacional del trabajo
(DIT) sí integran la categoría del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, queremos principalmente resaltar que la dinámica de uso
judicial del DIT ha sido impulsada y facilitada por una tendência más
amplia de referencia a los instrumentos internacionales de derechos
humanos. (BESUDONNET, 2011, p.197)
12
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trabalho infantil; da convenção 111 de 1958, que veda a
discriminação nas relações de trabalho, entre outras. [...]
Defendemos que as convenções da OIT, com nítida índole
humanística, por si já merecem status de materialmente
constitucionais. (2009, p. 58)

Diante disto, é sensato arrematar que as Convenções da OIT
ratificadas pelo Brasil e em vigor no seu território, tem força
material (quiçá formal) de norma constitucional, devendo todas as
normas infraconstitucionais adequar-se às mesmas. Ou seja, “uma
vez considerando que as Convenções fundamentais da OIT são
temáticas concernentes aos direitos humanos, afirma-se que as
mesmas são consideradas materialmente constitucionais”
(MEIRELES, 2011, p.168)
Essa conclusão traz consequências profundas para a
atuação dos três poderes da república. Especificamente em relação
ao judiciário, que torna obrigatória a conformação dos julgados às
normas convencionais, em detrimento de diversas leis derrogadas
em virtude do ordenamento internacional.
3. A APLICAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS
DO TRABALHO NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS
Normas internacionais de conteúdo laboral funcionam como
catalisadores da modernização e ampliação da legislação obreira
nacional. Ocorre que na maioria das vezes, para que os governos
locais consigam programar satisfatoriamente os objetivos espelhados pela normas subscritas, é necessário uma verdadeira revolução política, legislativa e judicial.
Nesse diapasão, a implementação dos referidos instrumentos
dependem da vontade dos Poderes Executivos, Legislativos e
Judiciário. Ocorre que diante da inércia dos poderes constituídos
no Brasil, essa atribuição migrou para o Judiciário.
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Hoy en día, esta percepción ha cambiado radicalmente en
muchos sistemas jurídicos del mundo y, con especial vigor,
en muchos países de América Latina. [...] muchos tribunales
parecen entender de manera más flexible y pragmática los
tipos de disposiciones internacionales que pueden dar lugar
a uma aplicación judicial. En este sentido, se está
relativizando la vieja distinción entre disposiciones
supuestamente autoejecutivas y aquellas supuestamente
programáticas. (BEAUDONNET, 2011,p. 198)

Esclarecer como esse controle deve ser exercido é necessário,
já que pouquíssimos tribunais tem posto suas obrigações ligadas
as Convenções na prática. Depois de internalizado (o tratado) e
esclarecida a posição hierárquica do tratado no ordenamento
jurídico pátrio, resta ao Poder Judiciário aplicá-lo, independentemente de qualquer autorização, termo ou condicionamento.
Os órgãos que exercem jurisdição devem se esforçar para
harmonizar o direito interno com o direito internacional, tendo o
dever de aplicar preferencialmente as normas internacionais de
direitos humanos sobre a leis internas.
Por gozarem de status, no mínimo, supralegal, o controle de
sua aplicação deve ser praticado de forma difusa e concentrada. (O
controle concentrado de Convencionalidade é defendido por
Mazzuoli, contudo, o STF somente o aceita quanto o Tratado for
recepcionado na forma do art. 5°, §3°, ou seja, na forma de emenda
constitucional).
Doravante, é essencial destacar que: mesmo que a lei conflitante seja anterior ao tratado, ela deve ser revogada (derrogada ou
ab-rogada), a exemplo do que acontece com o fenômeno constitucional da inexistência de recepção (onde o STF é uníssono ao
enfatizar que haverá revogação por inexistência de recepção,
vigorando o princípio da comteporaneidade, devendo a lei ser
compatível com o paradigma atual).
Nesse diapasão, a exemplo do controle difuso de constitucionalidade, em que qualquer juiz ou tribunal pode se mani-
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festar a respeito, as Convenções da OIT podem e devem ser
acatadas por qualquer juízo e instância.
A medida que os tratados forem sendo incorporados ao
direito pátrio os tribunais locais – estando tais tratados em
vigor no plano internacional – podem, desde já e independentemente de qualquer condição ulterior, compatibilizar as leis domésticas com o conteúdo dos tratados
vigentes no país. Assim, os tratados incorporados ao direito
brasileiro passam a ter eficácia paralisante (para além de
derrogatória) das demais espécies normativas domésticas,
cabendo ao juiz coordenar essas fontes e escutar o que elas
dizem. (MAZZUOLI, 2013, p.18)

É incontestável a invalidade da lei que conflite com outra
hierarquicamente superior. Ao adentrarem em nosso sistema com
força supra legal, as Convenções da OIT derrogam as normas
internas menos favoráveis ao trabalhador. Por se tratar de matéria
de ordem pública, é dever do juiz reconhecer esse fenômeno de
imediato, independentemente da arguição das partes. O pronunciamento judicial é ex oficio, não importando a renúncia da parte
ou a falta de qualquer outra lei nacional que complemente a
Convenção.
Dar eficácia a lei significa aplicá-la definitivamente na realidade social. O jurisdicionado deve se sentir compelido a cumprir
aquela norma pelo Estado, sob pena das devidas punições.
O controle de convencionalidade é tão presente e impositivo
no nosso ordenamento que está previsto no próprio comando
constitucional em seu ar. 105, III, ao assegurar a existência de
recurso em casos que a decisão judicial “contrariar tratado”.
Mazzuoli defende que esse tipo de controle, via incidente,
deve ser exercido por exceção, produzindo efeitos inter partes, o
que dá ao magistrado o poder de declarar a incovencionalidade da
lei ou do ato praticado. Não obstante, em casos de conflitos entre
lei e Convenção da OIT, o juízo deixará de aplicar a lei vigente,
porém inválida, por desobedecer preceito fundamental trazido no
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tratado, observando sempre a norma mais benéfica ao trabalhador.
Nesse sentido o autor aduz que:
Sempre que uma lei interna for em tudo compatível com a
Constituição, mas violar um tratado de direitos humanos
por ser menos benéfica que este, deve o julgador, no
exercício do controle difuso de convencionalidade (e escutando o diálogo das fontes) optar por aplicar o tratado em
detrimento tanto da Constituição (que autoriza algo menos
benéfico que ele) como da lei interna (que operacionaliza
essa proteção a menor).

O jurista uruguaio Xavier Beaudonnet, especialista em
normas de proteção internacional do trabalho, classifica a utilização desses instrumentos pelos tribunais locais de acordo com o
grau de exequibilidade imediata da norma, adotando critério
semelhante ao doutrinador brasileiro Sussekind. Para o autor, existem dois grandes grupos: o primeiro formado pelas disposições
que tem o condão de criar direitos subjetivos diretamente exigíveis
pela via judicial, sem necessitar do desenvolvimento legislativo ou
regulamentar (considerado como disposições auto-executáveis); a
outra constituída por dispositivos que indusem o Estado à adoção
de uma legislação ou política (normas programáticas). Hodiernamente essa qualificação tem sido relativizada quando o judiciário utiliza normas programáticas como subsídio interpretartivo
e principiológico na fundamentação das decisões. Assim, a aplicação da norma é definida de acordo com a sua operação no caso
concreto.
O doutrinador citado continua sua lição afirmando que a
ratificação de um tratado internacional é ato soberano que obriga
as autoridades administrativas e judiciais a fazer uso das disposições suficientemente específicas para permitir sua aplicação
imediata. Portanto, ao utilizar-se da teoria monista (aplicando o
dispositivo internacional incorporado à ordem jurídica interna
com status material de emenda constitucional), aplicando a autoexecutabiliade da lei, o juízo de primeiro grau torna-se a primeira
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instância de proteção internacional dos direitos fundamentais do
trabalhador. Assim, os orgãos judiciais de 1° e 2° grau, aplicam as
Convenções ao considerar revogada lei que contrarie a norma
internacional e também quando utiliza o texto convencionado
diretamente no caso concreto.
Mas a finalidade judicial das Convenções vai além desse
duplo sentido. Devem também ser consideradas como fonte de
interpretação principiológica na colmatação hermenêutica. Nessa
diapasão, os tribunais locais devem recorrer ao Direito Internacional do Trabalho não só para resolver diretamente o litígio, mas
também a fim de obter o significado e o alcance das disposições de
origem nacional aplicadas ao caso concreto.
Outro impacto importante em consequência do reconhecimento do status constitcuinal das Convenções da OIT paira sobre
a instância processual trabalhista. Muitos recursos previstos na
CLT ou importados do Código de Processo Civil prevêm como
requisito frontal à norma Constitucional. Com o pressuposto
arguido acima, seria possível o cabimento destes recursos com
base nos dispositivos presentes nas Convenções da OIT.
Esta situação está presente nos requisitos de recorribilidade
das sentenças advindas de dissídio de alçada. O art. 2°, §4° da Lei
5.584/70, por exemplo, estabele que só caberá recurso contra
decisão proferida em sede de dissídio de alçada quando esta
contrariar dispositivo em matéria constitucional. Por conseguinte é
cabivel recurso extraordinário em face de sentença que contrariar
dispositivo convencionado pela OIT.
Situação semelhante enquadra-se no Recurso de Revista em
rito sumaríssimo, endereçado ao TST, cujo um dos requisitos
prevêm a violação direta da Constituição. Utilizando-se do
raciocínio já exposto, consagrado por importantes doutrinadores, é
possivel crer que, com a hermenêutica extensiva, e primando pela
máxima efetividade dos preceitos constitucionais, é cabivel recurso
de revista, em sede de procedimento sumaríssimo, que ataque
decisão violadora de Convenção da OIT.
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3.1. Casos práticos
É indiscutível a força vinculante de uma Convenção da OIT
ratificada pelo Brasil sobre as decisões de qualquer magistrado
nacional, sobretudo depois da Emenda Constitucional n°45/04
que conferiu status materialmente constitucionais à essas normas.
Apesar da matéria exposta neste artigo ser relativamente bem
difundida perante os juízes pátrios, sua aplicação no dia-a-dia
forense ainda é pouco comum. Contudo, é possível encontrar
alguns exemplos em que Convenções da OIT influenciaram de
forma contumaz na cognição judicial e mudaram os rumos do
julgamento.
O exemplo mais notável de regra introduzida em nosso
ordenamento por meio de Convenção da OIT que ajudou a transformar o entendimento jurisprudencial a respeito de uma matéria
foi a Convenção 132, que trata das férias.
O Tribunal que possivelmente inaugurou esta discussão foi o
da 3° Região no seguinte caso ventilado no processo de número
01852-2001-043-03-00-5. In causa um trabalhador doméstico foi
despedido no oitavo mês de trabalho e reclamou o pagamento de
uma indenização referente às férias proporcionais não gozadas
durante o período aquisitivo do contrato. O juízo de primeira
instância indeferiu o pedido considerando que o entendimento
jurisprudencial e doutrinário a respeito do direito às férias proporcionais não era aplicado ao empregado doméstico, já que sua
relação de emprego não seria regida pela CLT. O reclamante
interpôs Recurso Ordinário cuja decisão reformou o entendimento
do magistrado da primeira instância, consolidando o entendimento daquele tribunal no seguinte sentido:
Com efeito, o parágrafo único do art. 7o. da Constituição da
República de 1988 conferiu validade às disposições do
Decreto 71.885/73 (art. 2o.), aplicando-se aos domésticos as
disposições constantes da CLT no que se refere às férias.
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No mesmo sentido, a Convenção no. 132 da Organização
Internacional do Trabalho que foi aprovada pelo Decreto
Legislativo no. 47 de 23.09.1981, inserida no ordenamento
jurídico nacional pelo Decreto no. 3.197/99, que entrou em
vigor na data de sua publicação (06.10.99) dispõe em seu
artigo lo. que:
"A Convenção no. 132 da Organização Internacional do
Trabalho OIT, sobre Férias Anuais Remuneradas (revista em
1970), concluída em Genebra, em 24 de junho de 1970,
apensa por cópia a este decreto, deverá ser executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém".
Releva frisar que ao Direito do Trabalho aplica-se o
Princípio da Norma Mais Favorável cabendo ao operador do
direito optar pela aplicação da regra mais favorável ao
trabalhador.
Nessa esteira, o artigo 11 c/c 5o. da referida convenção
estabeleceu um novo período aquisitivo para as férias,
diminuindo-o para seis meses, independentemente do
motivo da dissolução contratual.
É cediço que o direito às férias incorpora-se no patrimônio
do empregado na razão de 1/12 (um doze avos) por mês de
serviço ou fração igual ou superior a 14 dias. Havendo
rompimento do contrato dentro do período aquisitivo é
devido ao trabalhador a respectiva indenização concernente
às férias.
(01852-2001-043-03-00-5 RO; RO - 3951/03; Terceira Turma;
rel. Maria Cristina Diniz Caixeta; TRT3°)

O TRT da 13° Região vem adotando entendimento semelhante. Este Tribunal julgou favorável o pedido de indenização
pelas férias não gozadas de um empregado que foi demitido por
justa causa, com fulcro no dispositivo da Convenção 132, consolidando nesse tribunal o entendimento nascido em Minas Gerais,
no caso supra citado.
Quanto ao pedido de férias, no caso, entendo que, mesmo
dispensado por justa causa, estas são devidas, conforme
determinado na Convenção nº 132 da OIT, ratificada pelo
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Brasil, tendo ingressado no ordenamento jurídico pátrio com
a mesma hierarquia da Lei ordinária, conforme Decreto nº
3.197/1999, que dispõe em seu artigo 4º:
"1. Toda pessoa que tenha completado, no curso de 1 (um)
ano determinado, um período de serviço de duração inferior
ao período necessário à obtenção de direito à totalidade das
férias prescritas no artigo terceiro acima terá direito, nesse
ano, a férias de duração proporcionalmente reduzidas.
2. Para os fins deste artigo o termo 'ano' significa ano civil ou
qualquer outro período de igual duração fixado pela autoridade ou órgão apropriado do país interessado." (PROC. N°
00444.2007.002.13.00-1, rel. Herminegilda Leite Machado)

Não obstante julgados contrários à tese exposta (no processo
00042.2009.012.13.00-6 a desembargadora relatora ANA MARIA
FERREIRA MADRUGA, indeferiu o pedido por acreditar que a
Convenção era norma genérica, não auto executável, precisando
de um outra norma para especificar sua aplicação, aplicando ao
caso a lei específica constante no art. 146 da CLT), em 2012 o
TRT13° reafirmou a utilização da Convenção 132 para justificar a
concessão das férias proporcionais ao trabalhador demitido por
justa causa, mesmo em desfavor do art. 142 da CLT. Julgado o
processo 0032900-13.2012.5.13.0007 no seguinte sentido:
DISPENSA POR JUSTO MOTIVO. INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL DE FÉRIAS + 1/3. CONCESSÃO.
CONVENÇÃO 132 DA OIT. Em que pese a justa causa
reconhecida em primeiro grau, mantém-se, na hipótese, a
condenação em férias proporcionais por força do disposto
no art. 11 da Convenção nº 132 da OIT, recepcionada pelo
ordenamento jurídico pátrio por intermédio do Decreto nº
3.197, de 5.10.1999. Recurso da reclamada a que se dá
provimento parcial. Nada obstante, mesmo na hipótese de
rescisão contratual por justa causa, o art. 11 da Convenção nº
132 da OIT, ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº 3.197, de
05.10.1999, assegura o pagamento de férias proporcionais.
Vale frisar que, sendo a Consolidação das Leis do Trabalho

338 | Revista da ESMAT13 – Ano 6 – N. 6 – Dezembro de 2013

um Decreto-Lei, a Convenção, na hierarquia das normas se
sobrepõe a CLT porque se encontra no mesmo patamar das
Emendas à Constituição, conforme o § 3º, inciso LXXVIII, do
art. 5º da Constituição da República. (PROC. Nº 003290013.2012.5.13.0007, rel. Herminegilda Leite Machado, TRT13).

Em detrimento dos contundentes precedentes colacionados e
da tese jurídica sedimentada, existem inúmeros outros que teimam
em não reconhecer a eficácia ás Convenções da OIT ratificadas
pelo Brasil. Grande parte dos magistrados que relutam em aplicar
essas normas, afirmam que elas são meramente programáticas e
necessitam de outras leis para entrar serem aplicadas. Quem adota
esse raciocínio olvida que as Convenções da OIT pertencem ao rol
de direitos humanos incorporados a ordenamento brasileiro com
status material de emenda constitucional e que portanto vinculam
a decisão de qualquer grau de nossa jurisdição.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa que concebeu este artigo não foi capaz de
diagnosticar as causas da falta de efetividade das Convenções da
OIT nos tribunais brasileiros, entretanto, podemos chegar algumas
conclusões fundamentais à futuras pesquisas nesse sentido:
A) Os mecanismos de controle internacionais de aplicação
de tratados estabelecidos no âmbito da OIT, apesar de
serem vanguardistas, ainda são inúteis diante da famigerada arguição do Poder Soberano dos Estados diante
das imposições constantes nos tratados internacionais.
São constantes os relatos de países que ratificam compromissos internacionais e não atuam no sentido de
aplicá-los, acreditando na impunidade e na proteção
soberana de sua independência.
B) Os compromissos assumidos por um país diante da OIT
ao ratificar uma Convenção devem incluir a plena
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atuação de todos os poderes federativos e da população,
pois envolvem questões econômicas, sociais, políticas e
jurídicas.
C) Pelo entendimento mais recente emanado da Corte
Suprema de nosso país, as Convenções da OIT integram
o ordenamento jurídico brasileiro com força hierárquica
de norma supra legal, por conseguinte derrogam qualquer lei em contrário, além de ter aplicação imediata e
intransigível, a menos que a norma inferior seja mais
protetiva em relação ao trabalhador.
D) Por gozar de status supra legal as Convenções da OIT
vinculam qualquer decisão judicial, sem depender de
qualquer termo, condição ou lei que a defina. Sendo assim, não há qualquer motivo que o poder judiciário possa alegar para não aplicar no caso concreto as definições
imperativas presentes nas Convenções.
E) Apesar da aplicação deficitária dos preceitos convencionados na OIT diante da justiça do trabalho de
instância nacional, seus efeitos já podem ser sentidos em
alguns casos pontuais, assim como foi narrado com a
mudança de entendimento de alguns tribunais regionais
depois da entrada em vigor da Convenção 132, alterando várias regras na concessão das férias e cujos
efeitos primeiro tiveram ressonância no poder judiciário,
para só então implicar em adaptações legislativas, o que
revela a posição vanguardista dessa Justiça Federal
Especializada.
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