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APRESENTAÇÃO

A Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região — AMATRA XV, concretizando os objetivos de há muito pretendidos pelos associados, vem apresentar o primeiro
exemplar doutrinário de sua Revista anual.
A nova visão do direito do trabalho nesta última década, com as grandes transformações sociais nos sistemas capitalistas, conjuga-o cada vez mais com outras disciplinas,
sejam elas de natureza jurídica, técnica, científica ou filosófica. E no Brasil não poderia ser
diferente, posto que a área que nos é afeta é uma das mais atingidas pelas mudanças da
economia brasileira com repercussões nos litígios laborais.
Seguindo esse movimento, a Revista buscará prestigiar artigos vinculados ao direito
material e ciências afins, ou seja, um enfoque de cunho multidisciplinar, sempre com
espaço para doutrinadores estrangeiros, cujas idéias e noções serão de intensa valia para
a evolução do pensamento jurídico, sem olvidar a ênfase do caráter humanista do direito
do trabalho, bem como sua importância estratégica para a preservação do equilíbrio das
relações em sociedade.
De outro lado, como é natural, a Revista necessariamente deve servir como um instrumento preferencial e eficiente de divulgação das idéias e trabalhos da magistratura da
15ª Região.
Note-se que o princípio democrático na sistemática do direito do trabalho juntamente com a vocação pluralista dos Estados Democráticos de Direito revelam um ponto
de vista de proteção jurídico-laboral, em especial para trabalhadores subordinados, cuja
dignidade humana aflora como barreira intransponível, diante do poder hierárquico do
empregador. Este pensamento é um dos alicerces em que se estrutura a Organização Internacional do Trabalho — OIT, cuja difusão tem se expandido aceleradamente neste
início de século XXI.
Já no século passado, com a acuidade e a visão projetada, assim se expressava Ruy
Barbosa, em um de seus discursos, citado por Evaristo de Moraes Filho, em A Questão
Social e a Política no Brasil: a concepção individualista dos Direitos Humanos tem evolvido
rapidamente, com os tremendos sucessos deste século, para uma transformação incomensurável
nas noções jurídicas do individualismo, restringidas agora por uma extensão, cada vez maior, dos
direitos sociais. Já se não vê na sociedade um mero agregado, uma justaposição de unidades
individuais, acasteladas cada qual no seu direito intratável, mas uma entidade naturalmente
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orgânica, em que a esfera do indivíduo tem por limites inevitáveis, de todos os lados, a coletividade. O direito vai cedendo à moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade
humana. Estou, senhores, com a democracia social.
É, pois com justo orgulho que a Amatra XV espera ofertar aos estudiosos um subsídio naturalmente focado para o direito do trabalho.

ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN
Presidente da AMATRA XV

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GARANTÍAS.
HACIA UNA CONCEPCIÓN ANTIPATRIARCAL DE LA
LIBERTAD Y LA IGUALDAD(*)
Joaquín Herrera Flores
1 . La separación entr
tad e igualdad. La necesidad de rreinterpr
einterpr
etar el concepto de
entree liber
libertad
einterpretar
libertad
How are we fallen! Fallen by mistaken rules
Lady Winchilsea (en Virginia Woolf, A Rooms of One’s Own)
Desde nuestro punto de vista, las tres dicotomías mencionadas en el “abstract” de
este trabajo están indisolublemente unidas. ¿Cómo resolver la cuestión del reconocimiento jurídico e institucional de las diferencias sin la construcción de un espacio democrático
donde la pluralidad y la diversidad constituyan, no un obstáculo, sino un recurso público
a promover con las miras puestas en una sociedad igualitaria?
Para tal fin, y en el marco del debate jurídico centrado tanto sobre la igualdad entre
hombres y mujeres, como en el desmantelamiento de las desigualdades en las que se
basan las overlapping opressions(1), hay que introducir el concepto de libertad, so pena de
permanecer en una discusión ideal o, lo que puede llegar a ser lo mismo, despolitizada
de la cuestión. La igualdad es una condición de la libertad, pues sin condiciones sociales,
económicas y culturales de poco vale “gozar” de derechos que no van a poder ser puestos
en práctica; pero sin ésta, sin la libertad, es decir, sin las condiciones que permiten ejercer
la política democrática, el debate permanecerá, bien en el terreno estéril de las formas o,
en el no menos angustiante circuito de la rebelión sin estructuras institucionales.
Hablar, pues, de igualdad, es hacerlo de libertad y viceversa, asumiendo que por
igualdad y libertad hay que entender algo más complejo que la reducción de la igualdad
a igualdad ante la ley y de la libertad, a la autonomía del individuo. Podría reescribirse la
historia social de la modernidad atendiendo a la distinción entre derechos formales y
condiciones efectivas para su ejercicio: es decir, la escisión entre sujeto político y sujeto
social, entre individuo neutro, racional y libre e individuo situado.
(*) Este texto forma parte del libro de Joaquín Herrera Flores, De “habitaciones propias” y otros espacios negados. Una teoría
crítica de las opresiones patriarcales, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2005.
(1) El concepto de “overlapping opressions” se refiera al conjunto de opresiones superpuestas que sufren las minorías y
grupos inferiorizados por el sistema hegemónico global. De ahí que hablar de género, supone asimismo hacerlo de diferencia de clases, de etnia, de raza o de orientación sexual.
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Mientras la tradición liberal insistía en los conceptos de legalidad y extensión de
derechos (lo considerado “universalizable”), la tradición revolucionaria lo hacia en términos de condiciones reales bajo las cuales se accede al goce de los derechos (lo considerado
“particular”). Gran parte de los movimientos populares contra la exclusión y las overlapping opressions, llevaron adelante sus luchas contra las desigualdades y discriminaciones
reales que impedían el acceso igualitario a las ventajas que otorgaba el reconocimiento
jurídico de las mismas; pero lo hicieron sin tomar en consideración el marco político, es
decir, la concepción de la libertad que predominaba hegemónicamente bajo la concepción
liberal del derecho: la autonomía individual. Esa falta de análisis y comprensión del valor
de la libertad (no reducible a un solo significado teórico y político), provocó el desprecio
por la lucha jurídica e institucional que tantos problemas ha suscitado a la lucha por los
derechos humanos. Una vez y otra se intentaba obtener la inclusión en un marco en el que
dominaba el dogma de la exclusión.
Como afirmó una y otra vez Gramsci, la diferencia entre la historia de las clases
dominantes y la de los sectores subalternos reside “en que mientras la primera puede
reconstruir su pasado desde una cierta unidad de sentido, la historia de los sectores subalternos es fragmentaria y discontinua ...” pues sus reivindicaciones no pueden ser satisfechas con el orden de cosas hegemónico que domina el mundo jurídico-institucional
contemporáneo a las luchas: el caso de la revolución jurídica puesta en marcha por Salvador Allende sin cambiar las bases ideológicas que sustentaban el derecho de su época y
de su país, es un ejemplo paradigmático de las dificultades de esas luchas subalternas por
la inclusión en el ámbito de lo que, a priori, las excluye. Defendemos que en la actualidad
las reivindicaciones de género, etnia, raza o clase deben sobrepasar el estadio de la mera
denuncia fragmentaria y discontinua de las discriminaciones y comenzar a proponer alternativas concretas y globales. Sin ánimo de resolver todos los problemas, queremos dar
pasos adelante, comenzando por un análisis de las relaciones entre igualdad y libertad que
provoque una ampliación del contexto de los valores implicados en la lucha por la emancipación: o sea, la igualdad entendida como reconocimiento público de las diferencias, y
la libertad vista como creación de un espacio político adecuado a las mismas.
Desde nuestro punto de vista el problema tiene tres planos: el filosófico, el social y
el político, los tres estrechamente imbricados en un bucle de tal complejidad que la falta
de uno de ellos supone la tergiversación del debate(2).
1.1. El plano filosófico
En el plano filosófico, hablamos de las tensas relaciones entre las categorías de identidad y diferencia(3). Ya desde los debates de la Asamblea revolucionaria en la Francia
post-1789 se viene hablando de la necesidad de un mínimo de homogeneidad ciudadana
(2) Cf. FRAISSE, G. Entre égalité et liberté. La Place des Femmes, La Decouverte, 1995.
(3) BIRULÉS, F. El sueño de la absoluta autonomía: Reflexiones en torno a la igualdad y diferencia. En GÓMEZ, Rodríguez, A., y TALLY, J. La construcción cultural de lo femenino, op. cit., p. 19-29 y HONIG, B. Political Theory and the Displacement of Politics. New York: Cornell Univ. Press, 1993. p. 76-125.
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como base para la construcción de un Estado democrático. Los ciudadanos deben compartir una serie de rasgos comunes que les permitan autoentenderse como partícipes de la
voluntad general. Esos rasgos comunes hacen posible hablar de la igualdad ante la ley y
presentarla como si de un “hecho” se tratara: todos somos iguales ante la ley. Por tanto,
cualquier diferencia “real” entre las personas o grupos sólo entra en el debate jurídico
siempre y cuando no provoque algún tipo de discriminación ante la ley.
Tomar partido “únicamente” por este aspecto filosófico que superpone la identidad
a la diferencia, ha conducido a la preponderancia de las teorías formales o procedimentales de la justicia. Teorías, para las que las diferencias — sean las representadas por las
reivindicaciones igualitaristas de Babeuf, sean las propuestas feministas de Olimpe de
Gouges — eran y siguen siendo consideradas como obstáculos, distorsiones, o, como meras
proposiciones de deber ser — anulables del discurso ante el riesgo de caer en la humeana
falacia naturalista. Las diferencias parecen interferir en dicho proceso de construcción
jurídica y política de la igualdad formal o la igualdad de oportunidades, el cual requiere
la homogeneidad social como base imprescindible. Contra esta tendencia, gran parte del
debate teórico crítico, ya sea partiendo de la dominación de clase (Marx), de la injerencia
colonial/imperialista (Fanon) o de las opresiones de género (Librería de Mujeres de Milán), se ha centrado en la denuncia de lo que podemos llamar “el malestar de la emancipación”: la conquista de la igualdad de derechos no parece haberse apoyado ni parece
haber impulsado el reconocimiento de, y el respeto por, las diferencias, ni, por supuesto,
la remoción de las desigualdades sociales, económicas y culturales. El afán homogeneizador ha primado sobre el reconocimiento de las desigualdades, así como, de la pluralidad
y la diversidad.
La problemática hunde sus raíces en la figura clásica del “contrato” como fundamento de la relación social. Paradójicamente, la idea de contrato, que parece tener una clara
raíz económica o mercantil (y, de hecho, es traída a la filosofía política desde la economía), se sitúa en la separación, fundamental para el liberalismo político, entre política y
economía. Como afirman Rosanvallon y Fitoussi, a pesar de esa proclamación ideológica de
esferas separadas, es el mercado el que impone las líneas de transformación social que la
política tiene que acatar(4). ¿Qué mejor representación del orden político, pues, que la
proporcionada por un modelo explicativo que “a la vez que se articula sobre la organización capitalista de las relaciones sociales, elude toda referencia a la economía?”(5). Por
consiguiente, y a pesar de sus connotaciones concretas, la figura del contrato se basa en
un conjunto de abstracciones que, al separarse ideológica y ficticiamente de los contextos
donde se dan las situaciones concretas entre los individuos y los grupos normalizan, legitiman y legalizan posiciones previas de desigualdad con el objetivo de reproducirse
infinítamente.
En este proceso se va instaurando una segunda separación muy importante para
nuestro tema: aparece un espacio ideal/universal — el espacio público — donde se mo(4) FITOUSSI, J. P. y ROSANVALLON, P. La nueva era de las desigualdades. Buenos Aires: Manantial, 1997.
(5) FITOUSSI, J. P. y ROSANVALLON, P., op. cit. p. 119. En el mismo sentido, pero con acentos bastante más materialistas, Toni Negri, Fin de Siglo. Barcelona: Paidós, 1989. p. 21.
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verían idealmente sujetos idealizados e idénticos que gozan de la igualdad formal ante la
ley. En términos de Sheila Benhabib, se instaura la idea de un sujeto “generalizado” tan
alejado de los contextos en los que vive, que las situaciones conflictivas desaparecen ante
el consenso que supone la igualdad formal y las situaciones de desigualdad se esfuman
ante la apariencia de justicia en que consisten los procedimientos. Mientras que junto a
este espacio público ideal, surge la conciencia de un espacio material/particular/doméstico — el espacio de lo privado — donde se dan cita no sólo los intereses económicos de
los sujetos “concretos”, sus inserciones en los ámbitos productivos y reproductivos, sino
también los nudos de relaciones que los ligan a otros sujetos en el espacio doméstico, las
creencias particulares y las identidades sexuales y raciales(6).
El contractualismo supone, pues, la construcción de una percepción social basada
en la identidad que se da en el espacio público garantizado por el derecho y en la expulsión de las diferencias al ámbito desestructurado, e invisible para lo institucional, de lo
privado. De ahí las dificultades que la teoría política liberal encuentra a la hora de reconocer institucionalmente la proliferación de reivindicaciones de género, raciales o étnicas.
Para el liberalismo político, la diferencia hay que entenderla como “diversidad”, como
mera desemejanza que, en el mejor de los casos, hay que tolerar estableciendo medidas
que permitan acercar al diferente al patrón universal que nos hace idénticos a todos(7) y
no como un recurso público a fomentar y a garantizar. Tal y como veremos más adelante
estas consideraciones filosóficas están teniendo mucha relevancia en el debate acerca de la
llamada “discriminación inversa”. El argumento ideológico que se usa una y otra vez es
que no se debe “contaminar” el debate filosófico jurídico con cuestiones como las sexuales, étnicas o raciales. Todas estas cuestiones están embebidas en el principio universal de
igualdad formal que constituye el sujeto “generalizado”. Cualquier argumentación que
parta de las características concretas y de las inserciones contextuales específicas de los
sujetos “concretos” es rápidamente tildada de comunitarismo, obviando el engarce que
dicha categoría o esquema tiene con la realidad norteamericana para la cual fue creada.
La cuestión no reside en introducir el sexo, la raza o la etnia en lo jurídico y en lo
político, difuminando el debate con preguntas tales como ¿tienen sexo las normas? Precisamente, la reclusión de las diferencias en un ámbito separado de lo público, hace que la
raza, el sexo y la etnia adquieran importancia para el derecho y la política. Si en un
Parlamento la ratio hombre-mujer es del 80 y el 20%, en esa institución el sexo tiene
mucha importancia: es un criterio configurador de la pertenencia a la institución. Si en un
código civil o en una teoría de la justicia se sigue utilizando el término “padre de familia”,
(6) CIRIZA, A. Democracia y ciudadanía de mujeres. Encrucijadas teóricas y políticas. En: BORÓN, Atilio A. (comp.).
Teoría y filosofía política. La tradición clásica y las nuevas fronteras. Buenos Aires: CLACSO/Eudeba, B, 1999. p. 239. Asimismo, Saskia Sassen, “Lo que no se ve. Hacia un análisis feminista de la economía global actual” en el texto de la misma
autora Contrageografías de la globalización. género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003. p. 67 y ss.
(7) “La diversidad es débilmente democrática: reconoce la mera desemejanza. Se podría decir que su padrino intelectual es
John Locke en su Letter on Toleration. Enfrentado a la diversidad de visiones de los grupos religiosos adoptó una táctica que
reducía el poder a religión organizada ... la religión era ante todo una cuestión de creencias individuales y no de representaciones colectivas”, WOLIN, Sh. Democracia, diferencia y reconocimiento. En: La Política, 1, 1996. p. 154 (cf. asimismo,
CIRIZA, A., op. cit., p. 241).
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el sexo del que firma los contratos o del que puede decirse que es una persona representativa tiene mucha importancia: es un criterio discriminador en beneficio de una sola de
las partes. Ahora bien, en una configuración institucional donde la diferencia, en este caso
sexual, se reconoce como un recurso público a garantizar y en donde el porcentaje es del
50%, la característica sexual deja de ser algo relevante al tener todas las partes su cuota de
participación y visibilidad: estamos ante la plasmación real, no sólo formal/ideal del principio de no discriminación. Reconocer pública y jurídicamente las diferencias tiene el
objetivo de erradicar lo sexual, lo étnico o lo racial del debate político, ya que todos
tendrían la posibilidad de plantear sus expectativas e intereses sin tener en cuenta, ahora
sí, sus diferencias. No estaríamos ante una política de discriminación inversa, con toda la
connotación adversa que tiene la palabra discriminación; sino ante políticas de inversión
de la discriminación y los privilegios tradicionalmente ostentados por los grupos que han
dominado la construcción social de la realidad que se vive.
1.2. El plano social
El plano social de la problemática nos hace dar un paso adelante. Ya no se trata de
analizar las tendencias homogeneizadoras que pretenden aparentemente evitar las discriminaciones, con el efecto perverso de reducir a ceniza las diferencias e imponer una sola
visión del mundo como la universal. Se trata ahora de contraponer los conceptos de igualdad y desigualdad. En este nivel abandonamos el terreno del “sameness”, del esfuerzo
tendente a potenciar la igual identidad de todos ante el derecho, para adentrarnos en la
problemática de la igualdad, la cual conceptualmente no se opone a “diferencia”, sino a
desigualdad. En esta sede ya no hablamos de ausencia de discriminación de las ciudadanas y ciudadanos ante la ley, sino de las diferentes condiciones sociales, económicas y
culturales que hacen que unos tengan menos capacidades para actuar que otros: sea por
razones de etnia (Amílcar Cabral), de género (Simone de Beauvoir), de clase (Mariátegui),
de poder cultural (Gramsci), de situación geográfica (Samir Amin) o, por poner un punto
final, de “mala suerte” (Ronald Dworkin). En este nivel se constata lo que podemos denominar “el malestar del desarrollo”: el progreso en las técnicas y la abundancia para unos,
no sólo no ha redundado en beneficio de las inmensas mayorías populares que pueblan
nuestro mundo, sino que precisamente parecen alimentarse de la explotación y enpobrecimiento de las cuatro quintas partes de la humanidad.
Danilo Zolo(8) intentó dar salida a este malestar afirmando que mientras la ciudadanía provocaba desigualdades, pero al mismo tiempo libertad; el mercado, provocando
asimismo desigualdades, creaba riqueza. El problema de esta ecuación reside en analizar
las condiciones que posibilitan la riqueza y la libertad, pero sin provocar o aumentar las
desigualdades existentes. Quedándonos, por el momento, en el aspecto jurídico del problema podríamos afirmar que se da una proporción inversa entre la cantidad de recursos
que se maneje y la relación que se tenga con los derechos (en este caso, sociales, econó(8) ZOLO, D. La ciudadanía en una era postcomunista. Agora, 7, 1997. p. 111.
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micos y culturales): a mayor cantidad de recursos disponibles, menor referencia a estos
derechos, y a menor cantidad de recursos, mayor referencia a los mismos. Pero, por el
contrario, se da una proporción directa entre la cantidad de recursos a que tengamos
acceso y la relación que se tenga con los derechos (individuales: civiles y políticos): a
mayor cantidad de recursos disponible, mayor importancia concedida a estos derechos, y
a menor cantidad de recursos, mayor indiferencia y desdén hacia los mismos (entendiendo por recursos no sólo los económicos, sino también los sociales y culturales con los que
enfrentarse a lo que hemos denominado las overlapping opressions, es decir, las diferentes
caras de la opresión).
Está claro que el común denominador que distingue las diferentes posiciones ante
los derechos es el acceso a los recursos. Lo que nos lleva a una reflexión sobre la igualdad
y la necesidad de abstracción que toda tarea jurídica requiere. El derecho no reconoce
necesidades, sino formas de satisfacción de esas necesidades en función del conjunto de
valores que predominen en la sociedad de que se trate. Al no formalizar necesidades sino
formas de satisfacción de las necesidades, el derecho ostenta un fuerte carácter de abstracción. El problema no reside en esto: formalizar implica necesariamente abstraer. El problema reside en qué es lo que se abstrae para poder llevar adelante la tarea de formalización
sin profundizar en, o crear nuevas, desigualdades. Si abstraemos las normas de la diferente situación a la hora de acceder a los recursos disponibles, los derechos, sobre todo los
individuales, serán vistos como privilegios de los ciudadanos que tienen acceso a las condiciones materiales que permiten gozar de los mismos, y a un consiguiente desprecio por
los derechos sociales, económicos y culturales, reducidos a meros indicadores de tendencia. En este sentido, el derecho privilegiaría a los miembros de una clase, de un sexo, de
una raza o de una etnia en perjuicio de los que no pertenecen al sesgo privilegiado, manteniendo o profundizando la distancia entre la proclamación formal de la igualdad y las
condiciones que permiten su goce. ¿Es éste el objetivo de la democracia y del estado de
derecho?
Ahora bien, si al formalizar una forma de satisfacer alguna necesidad no abstraemos
las diferentes posiciones sociales a la hora de acceder a los recursos que permiten poner
en práctica los derechos, estaremos, primero, denunciando los privilegios gozados por los
pocos; segundo, estableciendo cauces para ir cerrando el abismo entre lo formal y lo
material; y, tercero, poniendo en funcionamiento el principio de no-discriminación por
razones económicas, sexuales, raciales o étnicas, ya que lo importante para el derecho, y,
por supuesto, para la política democrática, será esa función o tendencia de igualación en
el acceso a los recursos y no defender y garantizar los privilegios de los miembros de una
clase, sexo, raza o etnia. En este sentido, tanto una política de redistribución de las posibilidades en el acceso a los recursos, como una política de reconocimiento de la diferencia
como un recurso público a garantizar conducirían a una revitalización y a una democratización de lo jurídico, siempre y cuando quedara superada la tradicional escisión entre
las esferas de la economía y de la política y, a partir de ahí, tengamos el marco adecuado,
no para seguir gozando de privilegios formales, sino para crear las condiciones que permitan gozar de mayores cotas de libertad y riqueza sin la contrapartida de la desigualdad.
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1.3. El plano político
Por esta razón, debemos añadir un tercer plano a los dos anteriores: el plano político.
En este nivel se trata de comprender las relaciones entre los conceptos de igualdad y de
libertad. La lucha por la igualdad — o, lo que es lo mismo, la socialización de los recursos
— es una condición de la libertad — vista, por ahora, como socialización de la política.
La lucha por la igualdad no agota la lucha contra la discriminación ni contra las desigualdades(9) . Hay que introducir en el debate la lucha por la libertad que, basándose en las
condiciones de ausencia de discriminación y de igualdad de recursos, siempre irá “más
allá de la igualdad”. Dependiendo de lo que entendamos por libertad, así interpretaremos
esta reivindicación.
De la libertad existen, por lo menos, dos interpretaciones: la primera, y más extendida, dada la fuerza expansiva de la ideología “liberal”, entiende la libertad como autonomía personal, como independencia radical de cualquier nexo con las “situaciones”, los
contextos o las relaciones. La libertad, desde esta interpretación, supone un gesto de rechazo a toda relación de dependencia o de contextualización, dado que tiende a la garantía de un espacio moral y autónomo de despliegue individual considerado como “lo
universal”. En ese espacio moral individual todos somos semejantes y todos nos vemos
envueltos en un solo tipo de relación, la de individuos morales y racionales, sin cuerpo,
sin comunidad, sin contexto. Este espacio de la semejanza garantiza que los individuos
morales y racionales puedan dialogar “idealmente” en la pura abstracción del lenguaje,
relegando al terreno de lo irracional toda reivindicación de desemejanza, de diversidad,
de pluralidad o de diferencia. Esta interpretación de la libertad conduce a lo que denominaríamos “el malestar del individualismo abstracto”: la propuesta de independencia del
contexto supone un tipo de sujeto inmóvil o pasivo frente a los diferentes y cambiantes
embates que proceden del contexto social “irracional” en que necesariamente dichos individuos “racionales” se debaten. Para evitar — mejor dicho, para ocultar — la entrada de
ese contexto irracional en la acción individual, hay que garantizar política y jurídicamente
un espacio moral-racional ideal — definido por los derechos civiles y políticos y la “mano
invisible del mercado” — que permita la acción aislada y apolítica de individuos dirigidos
por sus propios e intocables intereses. La paradoja está servida: individuos que se definen
como “no situados”, dependiendo de la “situación” en la que viven. Rechazo de la política
— como construcción de condiciones sociales, económicas y culturales — y, al mismo
tiempo, dependencia de ella — como garantía del espacio moral individual. ¿Cómo si no
puede protegerse la libertad como autonomía?
Esta última pregunta nos conduce inevitablemente a la segunda interpretación del
concepto de libertad. Más que de autonomías e independencias, hablar de libertad supone hacerlo de política, o, lo que es lo mismo, de construcción de espacios sociales en los que
los individuos y los grupos puedan llevar adelante sus luchas por su propia concepción de
la dignidad humana. Ejercer la libertad supone, pues, ir más allá de la lucha por la mera
(9) Grupo DIOTIMA. Oltre l’uguaglianze. Le radici femminili dell’autoritá. Napoli: Liguori Editore, 1995.
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igualdad formal. Como afirma Amartya Sen, la libertad, entendida desde esta segunda
interpretación, tiene, a su vez, dos facetas: una “constitutiva”, en la que prima la construcción “política” de condiciones que permitan a la ciudadanía ejercer su lucha por la dignidad humana, o, en palabras de Sen, de “abordar el mundo con coraje y libertad”: evitar
privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable o prematura; y otra
“instrumental”, en la que la libertad, en este caso las libertades políticas, puedan servir
como instrumento de progreso e igualación económicos. La faceta constitutiva de la libertad nunca debe quedar eclipsada por la instrumental, dado que desde aquella se posibilita
que “... los individuos (se vean) como seres que participan activamente — si se les da la
oportunidad — en la configuración de su propio destino, no como meros receptores pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo”(10).
La lucha contra el patriarcalismo exige la imbricación de los tres niveles que hemos
mencionado. Evitar los malestares de la emancipación, del desarrollo y del individualismo
sólo será posible a medida que vayamos construyendo un espacio social ampliado en el
que la lucha contra la discriminación tenga en cuenta, por un lado, la progresiva eliminación de las situaciones de desigualdad y, por otro, convierta las diferencias en un recurso
público a proteger. Se trata, por tanto, de tomarse en serio el pluralismo, no como mera
“superposición” de consensos, sino como la práctica democrática que refuerza la diferencia de las posiciones en conflicto — las overlapping opressions — y se sustenta en la singularidad de sus interpretaciones y perspectivas acerca de la realidad.
Veamos con un mayor detenimiento el funcionamiento de los otros dos mecanismos
patriarcales de dominación y despolitización.
2. La concepción rreduccionista
educcionista de la igualdad
einterpr
etar el concepto
igualdad.. La necesidad de rreinterpr
einterpretar
de igualdad
2.1. ¿Qué igualdad?
2.1.a. Consideraciones sobre el derecho desde una perspectiva antipatriarcal
Quisiera comenzar esta parte citando un texto de la teórica feminista italiana Alessandra Bochetti(11): “Quiero dejar claro de entrada que no entiendo de leyes y que albergo,
como mujer, cierta desconfianza a priori hacia la justicia que estas leyes deberían garantizarme. No sé imaginarme una sociedad sin leyes y, sin embargo, no consigo realizar esa
operación de reducción de la vida, de reducción de las historias personales, que es necesaria para pensar una ley. Pienso — continúa la teórica italiana — que mis razones de mujer
son intraducibles en una óptica que quiere mejorar las leyes, pero reconozco las leyes como uno
de los tantos lugares posibles de lucha para las mujeres. Considero humillante pedir ser reconocida como persona, sin embargo, pienso que es necesario, aun cuando, obtenido ese
(10) SEN, A. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000. p. 54 y 75.
(11) BOCHETTI, A. Il Manifesto, 3-XI-1984 (cursivas nuestras).
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reconocimiento, mi vida no cambiará mucho en un mundo que no pone en discusión el
conjunto de sus criterios de valor”(12).
En este hermoso y, a la vez, paradójico texto, podemos ver, desde el principio, los
destellos y las sombras de la teoría política feminista con respecto a la lucha jurídica por
la positivación legal de sus reivindicaciones. Por un lado, el reconocimiento de la ley
como un espacio de lucha para conseguir la dignidad; por otro, la conciencia de que
dicho reconocimiento legal supone necesariamente la asunción de unos criterios de valor
que son ajenos, o cuando menos, conflictivos con los intereses y anhelos de una mujer, y,
tal y como estoy defendiendo, de otros colectivos sociales que intentan una sociedad justa
sin algún tipo de imposiciones axiológicas consideradas absolutas e inmodificables.
La ley supone una necesaria reducción de la historia personal; pero, asimismo, nos
puede servir como medio, como instrumento de lucha por la dignidad, siempre y cuando
se abandonen los subjetivismos (disfrazados de objetividad) y los particularismos (enmascarados como lo universal). El uso de lo legal por parte del feminismo en particular, y de
las luchas antipatriarcales y anticoloniales en general, exige, pues, una ampliación del
concepto de derecho que sirva como instrumento de lucha contra el sexismo, es decir
contra la omnipresencia y dominación de los miembros de un sexo sobre el otro; o, lo que
es lo mismo, la lucha contra los privilegios económicos, sociales y, por supuesto, jurídicos
que hacen que un grupo social ostente, por “naturaleza”, una posición de dominación.
Cuando un derecho se disfruta excluyendo sistemática e históricamente a otros — véase
el derecho a ser elegido democráticamente, o sufragio pasivo —, comienza a difuminarse
como derecho y se presenta como privilegio. El antisexismo — como efecto de las luchas
contra las relaciones patriarcales — se define, pues, como una denuncia de estos privilegios. Es decir, como la afirmación de la necesidad de superar los análisis y las perspectivas
que encuentran en las características naturales/sexuales el fundamento de la jerarquización entre hombres y mujeres.
Al igual que las propuestas interculturales radicales, en lo que se refiere a las condiciones y posiciones de etnias y razas, la cuestión no reside en teorizar desde y para una
pretendida esencia del sexo femenino; más bien, el objetivo consiste en eliminar el sexo
del debate jurídico, político y económico al partir de la igual consideración de las diferencias y diferenciaciones sociales que separan a hombres y mujeres en la sociedad que vivimos. Las propuestas aparentemente basadas en conceptualizaciones objetivas y universales,
que eliminan la referencia a los contextos donde hombres y mujeres llevan adelante sus
vidas, son propuestas sexistas — y, por lo tanto, subjetivistas y particularistas — dado que
se plantean en un marco donde un sexo está sobrerrepresentado — disfrutando de privilegios disfrazados de derechos — y el otro marginado — se le haya o no reconocido
dichos derechos a nivel puramente formal. El antisexismo, en el campo del derecho, supone eliminar todo subjetivismo y particularismo que tenga su base en la característica
natural del sexo, teniendo en cuenta no sólo la norma jurídica en sí, sino también, y
(12) Ver, asimismo, CHARLESWORTH, H. Worlds apart; public/private distinctions. In: International Law. cit.; CHINKIN,
Ch. A critique of the public/private dimension, cit.; WRIGHT, Sh. Women and the global economic order: a feminist
perspective. En American university journal of international law and policy, 10(2), 1995. p. 861-887.
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fundamentalmente, las interpretaciones, los criterios de aplicación y las apreciaciones
sociales y culturales que de las mismas predominen en un momento espacio-temporal
concreto.
Para ello, el concepto de derecho debe partir de la perspectiva de género, como
formulación de un punto de vista diferente del que se reclama neutral y universalista —
el cual, digámoslo de nuevo, oculta su parcialidad y particularismo al naturalizar una sola
visión del mundo como si fuera la única posible. Al contrario, la perspectiva de género es
siempre una perspectiva relacional. En primer lugar, hablar de género no es hacerlo de
algún rasgo físico-natural como lo es el sexo; como tampoco supone hablar sólo de la
mujer: hay tanto género femenino como género masculino. Es más, el género es una categoría social, construida históricamente, bajo la que se comprenden las relaciones que se
dan entre hombres y mujeres en espacios y momentos temporales concretos y, como decíamos al principio, diferenciados. De este modo, cuando utilizamos la categoría género,
estamos ante lo que Marx en los Grundrisse denominaba una abstracción determinada, es
decir, una síntesis de las diferencias, de los contrastes, de las especificidades concretas que
encontramos en el fenómeno estudiado. Para Marx, desde la categoría de “abstracción
determinada”, no se pretende captar un fenómeno “idealmente”. Más bien, lo que se intenta es hacerlo desde los contextos en que se da, con el objetivo final de construir una
“síntesis” que ya no depende “absolutamente” de aquellos, sino que permita al investigador y al militante poder conquistar lo concreto — la situación, la posición, la “diferencia” —
“armado” de instrumentos y materiales que se han creado en el terreno de la lucha por la
dignidad obrera, racial, étnica o de orientación sexual. Así, cuando utilizamos la categoría
“género” como una abstracción determinada, podemos decir que estamos ante una perspectiva aplicable a cualquier tipo de relación social, dado que de ella hemos extraído lo
que es común a todas las luchas que comparten el rechazo a la discriminación y, por
supuesto, a la explotación por razones de género (raza, etnia, clase u orientación sexual).
Y, asimismo, desde el procedimiento de “abstracción determinada”, podemos sugerir en el
análisis que, en este caso, el género es un concepto histórico — sometido a los procesos
históricos — e “historizante” — que crea historia, que posibilita la transformación y el
cambio —, es decir, un concepto crítico, pues nos permite tomar conciencia de que las
relaciones “concretas” que subyacen a la categoría, están sometidas a las diferentes configuraciones de poder y de posición social que ostentan la hegemonía en una formación
social dada.
En otras palabras, asumir una perspectiva de género, como “abstracción determinada” supone tener conciencia de las relaciones de poder establecidas social, histórica y
políticamente entre los sexos y que han instituido una visión del mundo (la propiciada
por el género masculino: lo que aquí hemos denominado la relación patriarcal, que ni
siquiera se presenta como perspectiva, sino como ámbito de lo neutral), desde la que las
mujeres han sido discriminadas por el mero hecho de ser mujeres, añadiendo un plus a las
discriminaciones seculares por razón de pertenencia a una etnia, raza, clase, opción sexual, edad, discapacidad visible, etc., que no coincida con el patrón aparentemente universal, abstracto y neutral dominante. En este sentido, la perspectiva de género no consiste
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únicamente en incorporar a la mujer a los ámbitos tradicionalmente reservados a los hombres. Esto implicaría, por un lado, no reconocer que la mujer siempre ha estado incorporada a ámbitos fundamentales de la sociedad, aunque invisibilizados e inferiorizados por
el predominio del depredador patriarcal; y, por otro, no nos haría avanzar mucho, dado
que dicha incorporación se haría dentro de los marcos políticos, institucionales, axiológicos y culturales que tradicionalmente la han discriminado y marginado por el mero hecho
de ser mujer.
La perspectiva de género hace visibles tales relaciones de poder y hace evidente que
la subordinación no se debe a cuestiones naturales, ni siquiera al hecho de haber tenido
menos oportunidades o menos educación “Sino a que la sociedad está basada en una estructura de género que mantiene a las mujeres, de cualquier sector o clase, subordinadas a los (varones) de su mismo sector o clase y relativamente, con menos poder que todos los (varones)” y
tales situaciones han venido siendo sancionadas ancestralmente por el derecho positivo,
la jurisprudencia y las doctrinas jurídicas dominantes, colocando a las mujeres en posiciones sociales subordinadas.
De ahí el secular escepticismo de las luchadoras y luchadores antisexistas con respecto al papel que pueda cumplir el derecho a la hora de evitar el predominio de un sexo
sobre otro. Es decir, las dudas de que se pueda erradicar el sexismo del debate jurídico e
institucional. Aún más, los ejemplos de normas, de sentencias y de interpretaciones doctrinales sexistas han sido y siguen siendo tan constantes en el campo jurídico que, aplicando las tesis de Marx en La Cuestión Judía, se ha intentado comunicar a las mujeres el
“no creas tener derechos” por el mero hecho de que constitucionalmente se te reconozca
la igualdad con los hombres “ante la ley”. El mismo Montaigne, nos cuenta Simone de
Beauvoir, entendió perfectamente este escepticismo al reconocer que “las mujeres no se
equivocan cuando rechazan las reglas que se introducen en el mundo, sobre todo porque
los hombres las hicieron sin ellas” y este es precisamente el nudo de la cuestión, el punto
central desde el que pivotan las posiciones sexistas dominantes: las leyes se hicieron, por
un lado, sin las mujeres o, como ocurre hoy en día, con una bajísima representación en los
órganos dotados de autoridad para debatirlas, promulgarlas, interpretarlas y enjuiciarlas;
y, por otro, sin contar con sus valores, sus perspectivas, sus reivindicaciones y sus diferentes formas de abordar lo político y, por qué no, lo cotidiano. La cuestión jurídica básica
para el antisexismo no está, por tanto, en pretender que las leyes tengan sexo o que el
sexo sea una variable fundamental en los diferentes discursos y estamentos jurídicos:
precisamente, el hecho de que las leyes se hicieran sin las mujeres (no sólo sin tenerlas en
cuenta, sino sin su presencia) y que estén infrarrepresentadas en los órganos decisorios y
aplicadores del derecho, hace que estemos ante una cultura jurídica sexista en la que el sexo
ocupa el lugar de variable fundamental, ya que son los pertenecientes a un sexo (los varones), los que han podido promulgarlas y los que están sobrerrepresentados en todos y
cada uno de los órganos dotados de autoridad y legitimidad para decir, interpretar y aplicar el derecho.
Al ser el sexo masculino el marco desde el que se ha construido el edificio jurídico,
ni siquiera se presenta como tal, sino que pretende hablar desde lo universal y para la
humanidad, sin tener en cuenta (u ocultar) que habla desde un particular (la perspectiva
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masculina), y a una humanidad cuya mitad no cuenta o lo hace en menor medida que la
suya. Tal y como afirmó Erwing Goffman el mero deseo de actuar de acuerdo a la norma
no es suficiente si no se tiene control sobre el nivel en que ésta se asienta(13); y ese nivel,
esa estructura es profundamente sexista. Esto no quiere decir, como decíamos más arriba,
que las normas no tengan sexo y tengamos que luchar para que lo tengan.
¿Llevar el sexo al derecho? Al contrario. La cuestión reside en que las normas, las
sentencias y las doctrinas jurídicas no deben tener sexo, y que éste deje de ser esa variable
hegemónica que hace que los hombres decidan y las mujeres obedezcan dada la presencia
arrolladora de los primeros en el ámbito institucional, y las prerrogativas que siguen
manteniendo en el ámbito de lo privado. Cuando no se tiene en cuenta la exclusión y la
dominación, lo jurídico actúa no ya como un freno, sino como un catalizador de la explotación y la subordinación(14), un instrumento que facilita la reproducción de dicha exclusión y dominación bajo la apariencia de neutralidad, universalismo y abstracción. Y contra
esto no es suficiente la política de integración en un orden que se ha construido de espaldas a, en este caso, las mujeres. Hay que luchar por un cambio institucional, jurídico y
cultural que incluya radicalmente por igual a ambos sexos en los círculos decisorios públicos y privados, obligando a compartir — se diga lo que se diga desde posiciones liberales
de libre elección del modo de vida —, asimismo, radicalmente por igual, las cargas y tareas
que impone el ámbito de lo doméstico: es decir, construyendo un concepto de derecho y
de política radicalmente antisexista que parta del siguiente lema: sexo no, género sí.
Para conseguir este objetivo es preciso plantear una “lectura” distinta del fenómeno
jurídico(15) que nos permita, primero, visibilizar las relaciones de género dentro del derecho, y, segundo, sentar las bases para una concepción antisexista del mismo.
A pesar del generalizado escepticismo feminista — centrado en el llamado “feminismo de la diferencia” en oposición al “feminismo de la igualdad” — el sexismo no es sólo
una actitud cultural susceptible de ser eliminada “culturalmente”. Esta concepción, además de mantener una concepción restringida de cultura como algo separado del conjunto
de relaciones sociales, políticas, jurídicas y económicas, parte también de una visión muy
estrecha de las prácticas jurídicas. El derecho, como todos los aparatos ideológicos del
Estado hegemónico, no es únicamente un reflejo de las relaciones sociales y culturales
dominantes; también puede actuar, o, mejor dicho, puede ser usado, puede ser empujado
para transformar tradiciones, costumbres e inercias axiológicas. Esto no quiere decir que
estemos ante una herramienta neutral: en primer lugar, el derecho es una técnica de dominio social particular que aborda los conflictos neutralizándolos desde la perspectiva del
(13) GOFFMAN, E. The presentation of self in everyday life. New York: Doubble-Day Anchor, 1959 (versión castellana, La
presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires, 1993) y, del mismo autor, Stigma. Notes in the
management of spoiled identity, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1963 (versión en castellano, Estigma, la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu, 1994).
(14) CASARAVILLA, D. Sobre villeros e indocumentados: hacia una teoría sociológica de la exclusión social. En: ATILIO
A. Borón. Teoría y Filosofía Política. La tradición clásica y las nuevas fronteras. Buenos Aires: CLACSO/Eudeba, 1999. p. 303.
Asimismo, consultar SASSEN, Saskia. La inmigración pone a prueba el nuevo orden. En: ¿Perdiendo el control? La soberanía
en la era de la globalización. Barcelona: Bellaterra, 2001. p. 73-106.
(15) Los textos en los que se inspiran los párrafos siguientes son los de CAPELLA, Juan Ramón. Elementos de análisis
jurídico. Madrid: Trotta, 999; y Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado.
Madrid: Trotta, 2001.
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orden dominante. Y, en segundo lugar, es una técnica especializada que determina a priori
quién es el legitimado para producirla y cuáles son los parámetros desde donde enjuiciarla. De ahí la inmensa fuerza del que controla — en otras palabras, del que está dotado
de autoridad para la — tarea de “decir” el derecho a la hora de conformar actitudes y
regular relaciones sociales en un sentido ideológica y políticamente determinado, que en
la actualidad sigue siendo fuertemente sexista. Por tanto, ni desprecio de la lucha jurídica,
ni confianza en que sólo a través de ella se va a llegar a un tipo de sociedad no-sexista en
la que quepan todas las expectativas, no sólo las hegemónicas.
Toda “lectura” de la realidad se hace desde dos posiciones: en primer lugar, “leemos”
el mundo desde las claves que el presente nos ofrece, es decir, desde los parámetros dominantes que conforman la hegemonía en un espacio y en un tiempo determinados: estamos ante la posición ideológica. En segundo lugar, “leemos” el mundo desde la situación
que ocupamos en el interior de los conflictos sociales; o, lo que es lo mismo, desde las
claves que la acción social, opositiva o legitimadora frente al status quo, nos ofrece: estamos ante la posición política. Pues bien, la cultura jurídica — entendida como el conjunto de presupuestos teóricos, conceptuales y simbólicos a través de los cuales se interviene
en, se explican y, en su caso, se interpretan las relaciones sociales desde el derecho —,
despliega, por decirlo en términos de Juan Ramón Capella, un conjunto de “selectores
doxológicos” que inducen a un determinado tipo de “lectura” del fenómeno jurídico. En
primer lugar, es una lectura “no ideológica”, la cual tiene una versión fuerte, que es la que
niega la influencia de las ideologías en la producción, interpretación y aplicación del
derecho; y una versión débil, que afirma que el derecho es susceptible de ser usado por
cualquier ideología: aún reconociendo que las normas jurídicas son producto de una lectura determinada de las relaciones sociales, al entrar a formar del ordenamiento jurídico
positivo, adquieren el carácter de universalidad y generalidad. Y, en segundo lugar, una
lectura “no política”, cuya versión fuerte se afirma en los dogmas de autosuficiencia (validez formal) y plenitud del ordenamiento jurídico (dotado de mecanismos de ajustes
puramente internos); y su versión débil, la que, aún reconociendo el apego del derecho a
los conflictos, primero, “olvida” cuál de dichos conflictos estuvo en el origen de las normas y, a continuación, supone que desde ellas se puede resolver “técnicamente” cualquier
otro conflicto que se presente de una manera neutral y aséptica.
Tanto desde su versión fuerte como débil, esta lectura del derecho “selecciona”, jerarquiza y separa los diferentes componentes que constituyen el fenómeno jurídico en su
globalidad y complejidad, invisibilizando o difuminando, como veremos, las posiciones
ideológicas y políticas del mismo sustentadas en la visión patriarcal, vale decir, sexista de
la realidad social.
La costarricense Alda Facio(16), defiende que para llegar a un derecho y a un análisis
jurídico no sexistas es preciso adoptar, en primer lugar, un concepto amplio de derecho
que contemple tanto el componente formal/normativo, como el institucional/estructural y
(16) FACIO, A. Cuando el género suena cambios trae (Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal). San José
de Costa Rica: ILANUD, 1999; Hacia otra teoría crítica del derecho. En: FACIO, A. y FRIES, L. (eds.). Género y derecho.
Santiago de Chile: LOM Ediciones/La Morada, 1999; y de la misma Alda Facio el sorprendente texto Declaración universal
de los derechos humanos. Texto y comentarios inusuales. San José de Costa Rica: ILANUD, 2001.
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el político/cultural; concepto que conduzca a la consiguiente ampliación de los conceptos
de validez formal, aplicación e interpretación y eficacia de las normas; de lo que se deduce, en segundo lugar, la exigencia de una visión relacional, no fragmentaria o idealizada,
de dichos componentes, dado que no se habla de tres esferas o perspectivas, sino de tres
componentes de una misma realidad, sólo separables a un nivel pedagógico.
Hablar del componente formal/normativo, es hacerlo no sólo del conjunto de normas
positivas que configuran lo que se denomina “ordenamiento jurídico”, aunque éste sea su
contenido fundamental; sino también, del conjunto de reglas que institucionalizan determinados comportamientos relegando otros a lo perseguido o perseguible por las instituciones dotadas de autoridad. Estas reglas no agotan su funcionalidad en sí mismas, sino
que van marcando el ritmo de la actividad interpretativa, creando, al mismo tiempo, formas de pensar que establecen lo que en un determinado momento espacio-temporal se
denomina sentido común.
Estamos pues ante la “ordenación” y regulación de quien ostenta poder, de quien
interpreta las decisiones de ese poder, conformando, paralela y simultáneamente, las conciencias de los sometidos a la autoridad. Por lo que los componentes estructural/institucional y el político/cultural influyen, y son influidos, por el componente formal.
Asimismo, hablar del componente estructural/institucional no consiste únicamente en
describir las instituciones que crean las normas, las aplican y las tutelan. También hay que
hablar del “contenido” que dichas instituciones les dan a las normas formalmente promulgadas al combinarlas, seleccionarlas, aplicarlas e interpretarlas, creando, como afirma Facio,
otras leyes no escritas — como la que impone la tendencia a otorgar los hijos a las madres
en los procesos de separación y divorcio —, pero de tanta o mayor importancia a la hora
de entender el fenómeno jurídico en su globalidad. Desde esta perspectiva, no se puede
entender la interpretación y aplicación del derecho (sea por parte de la administración
pública o la de justicia) únicamente desde la actividad del órgano dotado de jurisdicción
(es decir, desde las operaciones intelectuales realizadas por las entidades jurisdiccionales
a la hora de interpretar y aplicar la norma); sino también desde los resultados a los que
conducen dichas actividades, o lo que es lo mismo, desde la atribución de significados a
los hechos y a las normas en función de la cultura jurídica que predomine y los objetivos
y valores dominantes. La interpretación y aplicación que de una ley se realice de forma
reiterativa, o la ausencia de ambas — por ejemplo, por su lejanía de la realidad social o
por una imposibilidad material de aplicación — va dotando de significados a dicha ley
otorgándole una determinada vigencia o falta de efectividad al margen de la pura actividad formal.
El hermeneuta, tal como lo concibe Juan Ramón Capella, está ligado a dos tipos de
exigencias: unas, internas a la actividad de decidir; otras, ligadas a la estructura institucional en la que está inserto. Por lo que el juez o el administrador no sólo están sujetos a
normas preexistentes y a reglas institucionales, sino también a valores, ideales, representaciones intelectuales, pasiones, intereses concretos y condiciones de factibilidad de su
actuación jurisdiccional que no tenemos otro remedio que considerar como parte del
contenido de la ley, si es que no queremos, como veremos más adelante, caer en una
metafísica jurídica de claros tintes conservadores.
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De igual modo, el componente político/cultural no se reduce al mero conocimiento
que la ciudadanía tenga de las leyes. Está claro que si no conocemos nuestros derechos,
éstos no se exigirán. Pero en esta tarea ciudadana de “exigencia” y reconocimiento de
derechos, estos se rellenarán de un contenido ausente de la pura redacción formal. Del
contenido concreto que cada comunidad le dé a los principios y valores tales como libertad, igualdad, solidaridad, honestidad ... dependerá mucho de lo que se entienda por
“igualdad de salario”, “igualdad conyugal”, “igual cualificación” o “libertad de trabajo”,
todos ellos conceptos relevantes de diferentes campos jurídicos concretos. Una ley o una
norma por muy válida que sea, en el sentido formal del término, no podrá ser interpretada o aplicada por las autoridades jurisdiccionales si no es auspiciada, impulsada o exigida por la ciudadanía, y, asimismo, una norma será o no considerada conforme a la
constitución, no por sí misma, sino hasta que un Tribunal así lo decida, bien — en nuestro ordenamiento constitucional — por duda razonable, bien, por el recurso planteado
por los sectores “sociales” legitimados para ello. Por tanto los tres componentes del fenómeno jurídico hay que entenderlos en estrecha interrelación.
Sin embargo, hay que insistir sobre el nivel formal de lo jurídico, ya que es ahí
donde más se han cebado las interpretaciones metafísicas al imputarle una característica
más propia de los elementos que componen el topos uranos platónico que los específicos
de una sociedad democrática: la autofundamentación. A pesar de la imposibilidad de un
sistema cerrado y completo en sí mismo denunciada por Gödel y las mismas dudas del
mismo Kelsen en relación con el carácter de mero supuesto, de hipótesis o de ficción de
la Grundnorm, la idea “utópica” de validez formal (la validez o invalidez de una norma
puede deducirse desde sí misma y únicamente en relación con otras normas, por lo que
el proceso jurídico se percibe como un mecanismo automático que sigue las pautas de
alguna entidad omnisciente) sigue funcionando, no sólo como selector, sino, de un modo
más relevante, como “inductor” doxológico para los operadores jurídicos. El trato con las
normas jurídicas como si estas formaran parte de una máquina autosuficiente hace pensar
al que legisla, aplica o interpreta — misión básica y tradicional de los años de aprendizaje
y de los ritos de entrada en la práctica jurídica hegemônica —, que el derecho se sustenta
a sí mismo y no está sometido a alguna previa “lectura” de la realidad. Una norma es
válida si y sólo si existe otra norma que corrobora el enunciado, sin apenas reflexionar
acerca del “misterio” que subyace a la autoridad que otorgó legitimidad a la Grundnorm
originaria, cuya “voluntad” es diaria y cotidianamente puesta en circulación desde los
diferentes campos de actividad del derecho. Más que “conocer el derecho”, el juez debe
saber situarse en los límites de esa “norma básica” que se finge aceptar como la dadora
originaria de validez y que permite separar los tres componentes de todo fenómeno jurídico, otorgándole a cada uno una esfera independiente de actuación con respecto a un
mero texto concebido, por obra y gracia de esa norma fundamental, como una cosa o
un objeto situado al margen de las diferentes subjetividades.
La utopía de la validez formal presupone, pues, la “ficción” de un legislador y un
intérprete omnisciente que es capaz de conocer los límites y fundamentos del derecho sin
tener que recurrir a alguna entidad externa a él; y, asimismo, se basa en la “creencia” —
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o, asimismo, en la ficción — de que el ordenamiento jurídico es una máquina autosuficiente que camina por sí sola al otorgarse a sí misma los criterios que la convierten en
válida para todos los que van a regularse por ella. La omnisciencia del legislador, del
intérprete/aplicador y del intérprete/descubridor de lógicas inmanentes, o la referencia a
la autorregulación y autofundamentación de la maquinaria jurídica, son ambos presupuestos metafísicos que no pueden someterse a las condiciones de factibilidad (lecturas condicionadas y contextualizadas de las relaciones sociales y ausencia de todo automatismo
de los sistemas) de toda anticipación racional que no pretenda convertirse en utopía absolutista y cosificada.
Sin embargo, por muy metafísicos y utópicos que sean, dichos presupuestos son
necesarios para evitar reconocer la presencia de las ideologías y de las relaciones fácticas
de poder, y pasar a entender las normas como enunciados normativos neutrales y universales. “Porque si no se “finge” la existencia de la Grundnorm, nos quedaríamos únicamente
con la descripción de hechos o de relaciones fácticas de poder”(17), con lo que ni se describe ni se conoce el derecho positivo, sino que se acaba construyendo un discurso político o una ideología acerca de cómo debe ser concebido el Derecho, esto es, una concepción
apriorística del mismo. Es decir, desembocamos necesariamente en un sistema jurídicoestatal unificado, jerarquizado, pleno y coherente de normas jurídicas y autoridades normativas, dotado autopoiéticamente de validez objetiva y obligatoriedad intrínseca, del cual
han sido amputados los hechos y las mismas relaciones de poder. Lo dice muy bien Antonio Tabucchi, utilizando para ello la “ficción” literaria: “es una proposición normativa —
dice el abogado al periodista —, está en el vértice de la pirámide de lo que llamamos
Derecho. Pero es el fruto de la imaginación del estudioso, una pura hipótesis ... Si usted
quiere es una hipótesis metafísica, absolutamente metafísica. Y si usted quiere, se tra a de
un asunto auténticamente kafkiano, es la norma que nos enreda a todos y de la cual, aunque
le pueda parecer incongruente, se deriva la prepotencia de un señorito que se cree con derecho
a azotar a una puta. Las vías de la Grundnorm — concluye el abogado — son infinitas”(18).
No se quiere decir que, por ejemplo, una constitución democrática induzca o proteja
al torturador, al violento o al que maltrata a una mujer (aunque las nuevas tendencias
legislativas antiterroristas, surgidas en los USA — tras el 11 de septiembre — y rápidamente adoptadas, más o menos a regañadientes, por sus satélites, contradigan la afirmación anterior, dada su pretendida constitucionalidad), sino que la ficción cultural que está
en la base de las normas, sobre todo de aquella que “nos enreda a todos” (legisladores,
aplicadores, intérpretes y ciudadanas/os), conduce a la legitimación, ahora sí, normativa
de actos de violencia, de explotación o de marginación difícilmente controlables por el
resto de normas jurídicas enredadas en aquella hipótesis o ficción. Si analizamos las normas (o, lo que es muy importante, las consecuencias de su aplicación a colectivos tradicionalmente marginados de las ventajas que supone la adopción de aquella ficción) y las
teorías o reflexiones sobre las mismas, se percibirán las dificultades existentes a nivel
(17) FARIÑAS, M. J. La ficción en la teoría jurídica de Hans Kelsen. Crítica jurídica. Revista Latinoamericana de Política,
Filosofía y Derecho, 18, 2001. p. 195.
(18) TABUCHI, Antonio. La cabeza perdida de Damasceno Monteiro. Barcelona: Anagrama, p. 86-87.
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jurídico e institucional para incluir las expectativas y los valores de grandes capas de la
población: el patriarcalismo está en la base de dicha norma fundamental, de dicha hipótesis, ficción o, mejor aún, de dicha cultura jurídica dominante. Si la burguesía tuvo éxito
al construir un procedimiento que le permitió elevar sus valores y expectativas a la categoría de Grundnorm, hoy en día se debe generalizar dicha posibilidad y permitir una
apertura del procedimiento jurídico para que otros colectivos puedan constituir otra Grundnorm: es decir, otro conjunto de ficciones y supuestos, favorables ahora, no sólo a una
clase social, la que triunfa con las revoluciones burguesas, sino a los colectivos tradicionalmente marginados de la ficción hegemónica: indígenas, inmigrantes, mujeres ...
Por muy importante que sea defender el principio de seguridad jurídica que certifica
la validez interna de las normas y otorga certeza en la aplicación del derecho, y por muy
relevante que sea identificar las normas que promuevan desigualdades o discriminaciones
— tanto en su redacción formal como en los resultados que produzcan —, es mucho más
necesario desvelar y enjuiciar críticamente los rasgos patriarcales de la cultura jurídica; es
decir, los supuestos, hipótesis y ficciones que imponen un único punto de vista, una
lectura particular y parcial de la realidad como si fuera la única y la universal. Y para ello
se necesita una concepción del derecho que interrelacione sus tres componentes.
2.1.b. La dialéctica igualdad-diferencia como presupuesto para la ampliación del garantismo
jurídico
La reflexión jurídica y política desde el feminismo se sitúa, pues, de lleno en el
debate en el que deben centrarse las reflexiones sobre, por ejemplo, el garantismo jurídico
en un mundo en el que la dicotomía entre derechos individuales, garantizables judicialmente, y los derechos sociales, económicos y culturales, considerados por la ideología
jurídica liberal conservadora como derechos de segunda clase dado su apego al contexto
social — lo cual no parece que ocurra con los derechos civiles y políticos —, está deviniendo algo cuestionado si es que queremos un derecho y una política de inclusión y de
justicia.
Entramos de nuevo en el tema “igualdad-diferencia”, teniendo presente ya la necesidad de situarlo en los tres planos — filosófico, social y político — desde los que nos
hemos acercado al problema, con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, caer en
alguna reducción de su enorme complejidad. Para ello, vamos a utilizar las indicaciones
de Luigi Ferrajoli, tal y como han sido descritas e interpretadas por la profesora de la
Universidad de Granada Ana Rubio en su imprescindible texto Feminismo y ciudadanía(19)
y por la ya citada Alda Facio, ahora en su trabajo Cuando el género suena, cambios trae.
Metodología para el análisis de género del fenómeno legal(20). Ferrajoli publica en 1993 un
trabajo titulado La diferencia sexual y las garantías de igualdad, donde en un intento por ir
abriendo la teoría garantista a aspectos de contenido material, desarrolla las intuiciones
(19) RUBIO CASTRO, A. Feminismo y ciudadanía. Sevilla-Málaga: Instituto Andaluz de la Mujer, 1997.
(20) FACIO, A. Cuando el género suena, cambios trae. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal. San José de
Costa Rica: Ilanud, 1999.
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del muy citado y leído capítulo 5º de su Diritto e ragione(21). En este texto, el autor italiano
afirma que entre la igualdad y la diferencia pueden establecerse, cuanto menos cuatro
posibles relaciones, todas ellas vistas desde el marco del derecho:
1ª La indiferencia jurídica ante las diferencias. Las diferencias son ignoradas en aras de
una igualación absoluta y a priori de la ciudadanía. Ferrajoli sitúa esta opción en las
tesis hobbesianas determinadas por la necesidad de la victoria de una concepción de
la identidad sobre las otras y, asimismo — esto es muy relevante al ser dicho por el
artífice del garantismo jurídico — en las posiciones que reducen los procedimientos
normativos a espacios privatizados.
2ª La diferencia jurídica de las diferencias: unas son tenidas en cuenta y otras no.
Actitud propia de concepciones aristocráticas o, más contemporáneamente, oligárquicas que vienen afectando a la concreción de las pautas de lo que debe ser entendido como Estado democrático de derecho. Esta concepción tiene mucho que ver
con la situación actual en la que (sobre) viven los pueblos del Tercer Mundo empobrecidos, aún más si cabe, a causa del pago de la deuda externa: estos pueblos ven
esquilmadas sus reservas y riquezas para el obligatorio pago del monto e intereses de
una deuda que sobrepasa cualquier criterio ético, e incluso financiero; mientras que
el país más endeudado del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica manejan a
su antojo no sólo el pago de la deuda, sino sus propias contribuciones a organismos
internacionales de derechos humanos. ¿Qué igualdad? ¿Qué diferencia?
3ª La homogeneización jurídica de las diferencias. Se ignoran las diferencias en nombre
de una defensa abstracta de la igualdad. Para estas concepciones, la igualdad aparece
como un hecho empírico. Todos somos iguales ante la ley. La existencia de un orden
legítimamente producido conlleva necesariamente la igualación en el de sus ciudadanos. No entra en consideración el abismo entre la idea de la igualdad formal y el
hecho de las desigualdades materiales, siendo la diferencia la excepción que confirma la regla general. Es decir, la igualdad sería la regla general que se extiende a todos
los campos “empíricos”; y la diferencia, lo marginal, lo que, en última instancia, se
plantea como norma, como futurible. ¿Llegaríamos alguna vez a reconocer la diferencia si partimos de que ya somos todos iguales en el terreno de las prácticas sociales, económicas o jurídicas?
4ª La valoración jurídica de las diferencias. Para esta cuarta concepción, la igualdad ya
no aparece como un hecho. Estamos ante una norma, ante una propuesta normativa
que debe ser garantizada por el derecho. Todos los seres humanos deben ser iguales
en derechos. Esta concepción reconoce la diferencia no como una excepción, sino
como un hecho que debe ser tratado por el derecho a través de políticas de igualdad.
Esto, siempre según Ferrajoli, no tiene por qué conducir a la homogeneización de la
sociedad. Lo que se intenta es integrar en el principio normativo de igualdad las
diferencias relevantes para las identidades colectivas e individuales, para las que
debe existir un sistema efectivo de garantías que exijan y promuevan la efectividad
en el ejercicio de sus derechos y expectativas.
(21) FERRAJOLI, L. La diferencia sexual y la garantía de la igualdad. En: Democrazia e diritto (Diritto sessuato), 2, 1993.
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Situadas en pleno debate entre las feministas de la diferencia, empeñadas en negar el
papel del derecho como lugar de lucha social(22), y las feministas de la igualdad que centraban toda su estrategia en la consecución de la igualdad de oportunidades, las tesis
sobre el papel de la ley que realizan, entre muchas otras, Alessandra Bochetti o Riki Holmaat(23), nos sirven para enmarcar la posición del feminismo materialista en esta cuestión.
Primero, es necesario criticar la distinción entre diferencias consideradas naturales y
aquellas de origen y consecuencias sociales o culturales. Podemos preguntarnos ¿dónde
radica lo específico entre ambos tipos de diferencias? ¿No caemos, desde este planteamiento dicotómico, en una teoría naturalista de las necesidades humanas que, desde Una
teoría científica de la cultura de Malinowski, viene empañando el debate acerca de la contextualización de los derechos humanos?
Segundo, y como consecuencia de lo anterior, es preciso situar, concretar o contextualizar el debate acerca de las diferencias en el esfuerzo por delimitar y reconocer las
condiciones y posibilidades de satisfacción de los derechos individuales; con ello, iniciaríamos la construcción de una concepción holística de los derechos en la que se incluyan
necesariamente los derechos sociales, económicos y culturales.
Y, tercero, es preciso detenerse en la determinación de las causas y las consecuencias
por las cuales las diferencias se van convirtiendo en desigualdades, en primer lugar, de
hecho, y en un momento posterior, de derecho(24).
Así, como defiende Alda Facio, para decidir si una ley es discriminatoria dentro de
un Estado de derecho, no debemos analizar únicamente si dicha ley coincide o no con el
marco del principio de constitucionalidad, sino analizar sobre todo sus efectos. Aunque
estemos ante una redacción normativa perfectamente constitucional, cuyo objetivo haya
sido proteger los derechos de una determinada colectividad, si el resultado al que se llega
es discriminatorio, esa ley va contra el concepto de igualdad (véanse, por poner un solo
ejemplo, las discriminaciones a las que de hecho conduce el ascenso por antigüedad,
cuando se aplican a colectivos que han acudido “tarde” al trabajo remunerado)(25). “La
definición de la igualdad entre los sexos (denunciada entre otras instancias por la Con(22) Librería de Mujeres de Milán. No creas tener derechos. Madrid: Horas y Horas, 1991.
(23) BOCHETTI, A. Lo que quiere una mujer. Historia, política, teoría. Escritos, 1981-1995. Madrid: Cátedra, Universitat de
València: Instituto de la Mujer, 1999; y HOLMAAT, R. The power of legal concepts: the development of a feminist theory
of law. En International journal of the sociology of law, 3(1), 1996. p. 209-234.
(24) ROMANY, C. State Responsibility Goes Private: A Feminist Critique of the Public/Private Distinction in International Human Rights Law. En COOK (ed.). Human rights of women: national and international perspectives. Philadelphia:
University of Pennsylvania, 1994.
(25) Analizando el ordenamiento jurídico-laboral francés (Ley sobre igualdad de remuneración de 1972, Ley sobre no
discriminación en la contratación de 1975 y Ley sobre igualdad profesional de 1983), Margaret Maruani se acerca a estos
planteamientos al constatar “... que esas leyes no funcionan, que no impiden la discriminación en la contratación, ni las
desigualdades de salario y en la carrera profesional, y que la voluntad de promover la igualdad de oportunidades sólo existe
sobre el papel. Todo el mundo conoce el balance de esas tres leyes, pero no se ha adoptado ninguna medida para modificar,
transformar, o, más sencillamente, para hacer cumplir las disposiciones legislativas y reglamentarias”. En: MARUANI, M.,
ROGERAT, Ch., y TORNS, T., Las nuevas fronteras de la desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Barcelona: Icaria, 2000, p. 19. Cf. Asimismo, Charlesworth, H. Feminist methods in international law. En: The American Journal of
International Law, 93(2), 1999. p. 379-394; cf. asimismo las reflexiones que sobre el tema legal realiza Geneviève Fraisse en
el periódico Le Monde de 20 de julio, 1998.

32

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

vención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de
1979) se basa en el concepto de que hombres y mujeres somos igualmente diferentes.
Afirmar que todo trato que tenga por resultado la desigualdad supone aceptar que cuando
a una mujer se la trata igual que al hombre, y ese trato la inferioriza, éste es discriminatorio
aun cuando el propósito haya sido la igualdad”.
Las discriminaciones pueden surgir aún en marcos jurídico-formales igualitarios, ya
que su origen no radica únicamente en la vulnerabilidad o debilidad de dichos grupos —
lo que induciría a “patologizarlos” en relación con el patrón universal de salud jurídica y
política —, sino en los obstáculos y “situaciones” que les impide acceder a recursos, servicios y condiciones que les pondrían de partida en posición de iguales con otros(26). El
derecho es únicamente el punto de partida formal y no debe suponer algún tipo de sustancialización definitoria de los sujetos que actúan socialmente. Estamos ante procesos
que no reconocen necesidades en el vacío, sino necesidades que han pasado por el filtro
del sistema de valores que “contamina” toda ley. Si en este proceso se cae en lo que Marcela Lagarde denomina el “terrorismo cínico” que hace de la igualdad igualitarismo y anula
la diferencia en aras de criterios competitivos, jerárquicos y hegemónicos, hay que traspasar las barreras del derecho y observar qué es lo que ocurre en la realidad concreta en la
que viven las personas de carne y hueso.
A nuestro parecer, son necesarios tres ejes de reflexión para comprender el alcance
de la propuesta de Alda Facio y Marcela Lagarde: 1) repensar internamente el principio
jurídico de igualdad; 2) aclarar qué tipo de discriminaciones es preciso abordar y qué
conjunto de procedimientos se debe seguir para evitarlas; y 3) plantear las acciones que
dentro y más allá del debate jurídico son necesarias para implementar las medidas antidiscriminación propuestas.
1) La Ley francesa sobre igualdad profesional de 13 de Julio de 1983 nos sitúa en la
reflexión interna sobre el principio de igualdad. En esta Ley, y a diferencia de otras normativas anteriores donde el principio de igualdad quedaba reducido a la mera lógica de
la protección de la mujer, se distingue entre la igualdad de trato — o, lo que es lo mismo, la
igualdad de derechos — concebida como un derecho individual excluyente de todo tipo
de intervención, y la igualdad de oportunidades, entendida como el conjunto de medidas
sociales, económicas y culturales que tiendan a acelerar el cumplimiento cabal del derecho individual. En la interpretación liberal del principio de igualdad, la igualdad de oportunidades quedaba incluida en la igualdad de derechos. En términos de Ferrajoli, ésta se
consideraba un hecho y las diferencias, meras excepciones a la regla general. A partir de
esa legislación y de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, hay que distinguir entre ambas caracterizaciones del principio de igualdad, y
entender la igualdad de derechos, no como un hecho social, sino como la norma a la que
(26) GUZMÁN, L. y PACHECO, G. La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Interrogantes, nudos y desafíos sobre el
adelanto de las mujeres en un contexto en cambio. En Diversidad en Beijing. Una experiencia de participación. San José de
Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Comunidad Europea, 1996. p. 53-86; esp. p. 62-63 (cursivas
nuestras).
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debemos llegar partiendo de la atenta consideración de los contextos en los que se debaten las ciudadanas y ciudadanos.
2) Si reducimos la igualdad de oportunidades a la igualdad de derechos, las únicas
discriminaciones que tendremos en cuenta a la hora de hacer efectivo el principio de
igualdad, serán las discriminaciones directas en tanto que afecten a algún principio constitucional. En ese caso, no sólo las políticas públicas de la mal denominada “discriminación inversa”, sino hasta las mismas políticas de “acción afirmativa” se verán como acciones
constitutivas de violación del derecho individual a la igualdad de derechos. (véase la decisión del Tribunal de Justicia europeo en el caso Kalanke de fecha 17 de octubre de
1995).
Sin embargo, si entendemos las “dos igualdades” de un modo separado, y la igualdad de oportunidades como la creación de condiciones que posibiliten la igualdad de
trato o de derechos, entrarán en el debate las discriminaciones indirectas producidas por
los obstáculos que el contexto social, económico o cultural impongan sobre los actores
sociales. En este sentido, son esclarecedoras las palabras del mismo Tribunal de Justicia
pronunciadas en su decisión de 11 de noviembre de 1997 cuando, al juzgar sobre el caso
Marshall, afirmó: “el hecho de que dos candidatos (a un mismo puesto de trabajo) de
distinto sexo posean iguales cualificaciones, esto no implica por sí solo que tengan las mismas
oportunidades”. Así, hablar de igual remuneración por el desempeño del mismo puesto de
trabajo aparece, primero como aplicación de una ley, pero también como una obligación
vinculada a un resultado que deben satisfacer los gobiernos, los jueces y las mismas partes
en el proceso de negociación, con independencia de los mecanismos formales de asignación salarial(27). La jurisprudencia europea nos confirma, pues, dos de los elementos que
hemos aducido en estas páginas: la igualdad de derechos como una norma, y la necesaria
atención a los resultados, a las consecuencias de la aplicación de una ley para dirimir
sobre el tema de la discriminación.
3) Añadamos brevemente un tercer tema de reflexión, que será ampliado en los
epígrafes siguientes: la lucha por la igualdad necesita que los actores sociales hagan uso de
(27) El procedimiento que el Tribunal de Justicia propone para evitar que las trabajadoras sujetas a discriminación no se
queden sin medios jurídicos para luchar contra las mismas es el siguiente: 1) el juez debe analizar el impacto de medidas
legales, aparentemente neutras, teniendo en cuenta el contexto en el que van a aplicarse: situar la demanda individual de
una asalariada en el contexto del grupo en el que se halla inserta y contrastarla con la situación que disfrutan los hombres
en la misma empresa; 2) el juez tiene que decidir si los datos estadísticos que ha recibido son significativos; si es así, declara
la presunción de discriminación; 3) en este momento se invierte la carga de la prueba: es el empleador, no la empleada, el
que tiene que justificar la política salarial o de empleo que aplica y sus razones de no discriminación; y 4) el juez ejerce un
control de legitimidad de las justificaciones alegadas, teniendo en cuenta el criterio de control de proporcionalidad de los
hechos. Este procedimiento, basado esencialmente en dos principios: el de discriminación indirecta y el inversión de la
carga de la prueba, constituyen, en palabras de Marie Thérèse Lanquetin — cuyos argumentos están la base de lo que
venimos expresandoen las últimas páginas, “instrumentos de análisis y acción para reducir la brecha que separa el ideal
expresado por el principio abstracto de la igualdad y su aplicación concreta”. En: LANQUETIN, M. T. La igualdad profesional: el derecho bajo la prueba de los hechos. En: MARUANI, M., ROGERAT, Ch. y TORNS, T. Las nuevas fronteras de la
desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado de trabajo, op. cit., p. 183. A la hora de luchar contra las discriminaciones no
caben ni justificaciones meramente jurídicas, ni explicaciones que aleguen la eficacia industrial o determinadas leyes mercantiles, ni unas ni otras “... son sensibles a la igualdad sustancial que persigue la denuncia de las discriminaciones indirectas”, LYON CAEN, A. L’égalité et la différence dans l’ordre du droit. En: La place des femmes. Paris: EPHESIA, La Découverte,
1995.
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su libertad, es decir de su derecho al ejercicio de la política como creación de un espacio,
no sólo judicial, sino democrático necesario para construir el derecho a la igualdad. Esta
exigencia es hoy ineludible dadas las dificultades que el contexto económico del nuevo
orden global viene imponiendo sobre las políticas concretas que se realizan tanto a nivel
nacional como regional. El derecho no es algo dado, no es una construcción fija. Es un
proceso “contaminado” de política y de intereses que resulta de la confrontación entre las
normas y principios de los que está compuesto y las situaciones de hecho que van a
determinar tanto su legitimidad como sus potencialidades de realización. Sin esa conciencia de la relación entre política, derecho y realidad social, poco se podrá avanzar en el
debate sobre el derecho a la igualdad.
2.2. ¿Igualdad de qué?
En esta línea podemos situar las reflexiones del premio Nóbel hindú de economía
Amartya Sen. En trabajos recientes, y, sobre todo en el volumen Desarrollo y libertad(28),
Amartya Sen aborda esta problemática desde el plano económico y nos permite ir acercándonos con mayores fundamentos tanto al plano político como jurídico del debate. Sen
defiende que no se puede, ni se debe, hablar de la igualdad “en abstracto”, tal y como
hacen las propuestas liberales, sobre todo, en el marco del neo-contractualismo de los
años setenta del siglo XX. La problemática que nos presenta el concepto de igualdad hay
que situarla, más bien, en “espacios concretos”, es decir, en los contextos precisos donde
se produce la riqueza (y consecuentemente la pobreza), donde se reproducen las divisiones sociales, sexuales, étnicas y territoriales del hacer humano (a partir de las cuales se
jerarquiza desigualmente el acceso a los bienes), y donde se da un tipo de organización
funcional o antagonista frente a los dos elementos anteriores. Es preciso, pues, contextualizar, re-territorializar, en definitiva, “corporeizar” el debate sobre la igualdad.
El economista hindú afirma que la pregunta por la igualdad no puede contestarse
únicamente desde el derecho, ya que, como decimos, la problemática de la igualdad sobrepasa con mucho las premisas de la igualdad ante la ley. El derecho no es la respuesta, pero
esto no quita un ápice de la importancia de la lucha jurídica, pues, como afirman Bochetti y
Facio, lo jurídico hay que entenderlo como uno de los instrumentos más importantes a la
hora de garantizar institucionalmente los resultados de las luchas por la igualdad. Pero,
tanto para una como para otra, la pregunta por la igualdad va más allá de la jurisprudencia.
En ese sentido, gran parte del feminismo de procedencia jurídica cuestiona la identificación
total que comúnmente se hace entre la praxis política y la actividad legislativa: como si la
política se redujera a la producción de normas y, consecuentemente, la igualdad se consiguiera por el mero reconocimiento jurídico de la misma(29). Si las leyes constituyen el lugar de
la representación de lo existente; el lugar de la modificación y de la transformación es la práctica
social. Como afirma Bochetti(30) “la ley no es un principio activo, es un principio pasivo,
(28) SEN, A. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000.
(29) ENGLE, K. International human rights and feminism: when discourses meet. En: Michigan Journal of International
Law, 13, 1992. p. 517-610.
(30) BOCHETTI, A. Op. cit., p. 310.
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inerte, no comunica fuerza, a no ser que esta fuerza ya exista en la realidad”. Ahora bien, si
abandonamos la lucha jurídica, será imposible registrar los grandes cambios que se han ido
sucediendo en las últimas décadas. La lucha política por registrar legalmente esa rica experiencia sirve para convertir “en lengua que todos hablen” lo conseguido en la práctica social.
Por eso, la pregunta por la igualdad debe hacerse desde dentro y desde fuera del derecho,
planteando la siguiente fórmula: “¿igualdad de qué?”(31)
Al igual que Luigi Ferrajoli, aunque desde puntos de vista distintos, Amartya Sen
considera la igualdad como la norma a cumplir, como el ideal a conseguir para poder
luchar por la dignidad humana, y la desigualdad y la diferencia como hechos sociales que
deben tener relevancia jurídica, política y, por supuesto, económica: es decir, como realidades con las que tenemos que convivir y, por supuesto, combatir política y socialmente.
La igualdad no está ahí, como algo contrapuesto esencialmente a las diferencias y diferenciaciones. Lo que tenemos delante es la desigualdad, y lo que hay que conseguir es la
igualdad. La fuerza de la pregunta “¿igualdad de qué?” procede, pues, de basarse en el
“hecho empírico” de la existencia de situaciones de desigualdad: es decir, del reconocimiento de que la lucha jurídica está ineluctablemente situada en los espacios concretos de
nuestra desemejanza:
— diferentes posibilidades a la hora de implementar las capacidades físicas o mentales;
— diferente vulnerabilidad ante fenómenos naturales;
— discriminaciones por razones étnicas, de edad, de género y, por supuesto, desemejanza en las, por Amartya Sen denominadas, “bases sociales y económicas de nuestro
buen vivir y de nuestra libertad”.
Para Sen, pues, hay diversidades y diferenciaciones sociales, económicas y culturales
de muchos tipos. Pero al revés del pensamiento conservador que considera las diferencias
como productos de azares vitales irreductibles al análisis, la pregunta de nuestro premio
Nóbel se sitúa en otro contexto: “¿cuáles son las diversidades significativas en este o en
aquel contexto?” Más que dejar de lado las diferencias e intentar reflexionar sobre ellas
desde patrones universalistas a priori, Amartya Sen se preocupa por reconocer las causas
que en nuestro mundo hacen posible que un individuo totalmente impedido físicamente
consiga escribir la Historia del Tiempo, y otro, en plenas facultades físicas ni siquiera sepa
leer o escribir.
En definitiva, cuál es el contexto y el conjunto de causas de la desigualdad y la
diferencia, y cómo hay que caminar para su resolución, son las preguntas que se debe
plantear todo aquel que no quiera ni esencializar las diferencias ni eternizar las desigualdades. El término “igualdad de oportunidades” — cuando se incluye indriscriminadamente dentro del principio de igualdad de trato — no es más que un eufemismo bajo el
que se oculta toda una estrategia de defensa y mantenimiento del status quo, es decir, la
situación de dominación que impone la diferenciación como “situación”, demostrable
(31) HERNÁNDEZ-TRUYOL, B. E. Women’s rights as human rights-rules, realities and the role of culture: a formula for
reform, op. cit., parte IV.
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empíricamente, de desigualdad. Afirmar que habrá igualdad cuando se compartan jurídicamente determinados procedimientos formales y se complementen las “situaciones” de
desigualdad únicamente asignando recursos económicos (el tema de la indemnización
como único criterio de justicia), no es más que una táctica para desviar la atención sobre
el hecho de la diferencia como desigualdad(32).
Para analizar con más detalle esta problemática, Amartya Sen aborda el tema del
género y la situación de la mujer tanto en el primer como en el tercer mundo. Nuestro
economista percibe que la diferencia entre la situación de hombres y mujeres no es únicamente una cuestión de distribución de ingresos en alguna hipotética asamblea originaria — al estilo de John Rawls — o en una, quizás indeseable, subasta de derechos — al
estilo de Ronald Dworkin. Para nuestro economista, la diferencia y la desigualdad proceden, además y fundamentalmente, de la diferente capacidad que el sistema ofrece en
cuanto al “uso de los recursos disponibles y de posibilidades de transformar dichos recursos en capacidades para funcionar”.
Basándose en estudios sobre el diferente grado de morbilidad y mortalidad entre
hombres y mujeres(33), Sen concluye que, a pesar de ciertas ventajas biológicas y sobre
todo sociales: las mujeres no van a la guerra y están menos amenazadas por la delincuencia organizada; a pesar de esto, las mujeres mueren antes y en peores condiciones(34). Es
lo que se denomina el fenómeno de las “mujeres ausentes”, mujeres que no pueden aprovechar sus ventajas, sus recursos, a causa de desigualdades de realización y desigualdades
de carencia que hacen que no puedan escapar a la morbilidad evitable, ni a la mortalidad
prevenible.
Por tanto, para determinar el grado de desigualdad en la diferencia — y aquí cabría
situar el debate entre igualdad y diferencia —, no hay que fijarse únicamente en la falta
de “medios”, bienes primarios(35), diría Rawls, sino tomar en consideración:
1º la injusta distribución de “posibilidades de funcionamiento o de capacidades sociales en cuanto al uso de recursos disponibles” — tanto por lo que respecta a la
“diferente” situación de hombres y mujeres en los procesos de división social, sexu(32) Cf. HOM, Sh. Repositioning human rights discourse on “asian” perspectives. En Buffalo Journal of International Law,
3, 1996. p. 209-234; y KIM, N. Toward a feminist theory of human rights: straddling the fence between imperialism and
uncritical absolutism. En: Columbia Human Rights Law Review, 25, 1993. p. 49-105; ATLINK, S. Stolen lives: trading women into sex and slavery. New York: Harrington Park Press/London Scarlet Press, 1995; CAGATAY, N. y OZLER, S.
Feminization of the labor force: the effects of long term development and structural adjustment. World Development, 23,
1995. p. 1883-1894. CHOSSUDOVSKY, M. The globalization of poverty. London: ZED/TWN, 1997.
(33) SEN, A., op. cit., p.133-137; cf. también FREEDMAN, L. Human rights and women’s health. En: GOLDMAN and
HATCH (eds.). Women and health. San Diergo, London: Academic Press, 1999.
(34) COMBRINCK, E. Positive state duties to protect women from violence: recent south african development. En: Human Rights Quarterly, 20(3), 1998. p. 666-690; y COOMARASWAMY, R. Reinventing international law: women’s rights as
human rights in the international community. En: VAN NESS (ed.). Debating Human Rights. London: Routledge, 1999.
(35) GANA, R. L. Which ‘self’? race and gender in the right to self-determination as a prerequisite to the right to development. En: Wis. International Law Journal, 14, 1995. p. 133-153; BENERIA, L.; SHELLEY, F. (eds.). Unequal burden: economic crises, persistent poverty and women’s work. Westview: Boulder Co., 1992.
(36) BENHABIB, S. Democratic equality and cultural diversity: political identities in the global era. Princeton: Princeton
University Press, 2002; BENHABIB, S.; BUTLER, J.; CORNELL, D. y FRASER, N. Feminist contentions: a philosophical
exchange. New York: Routledge, 1995; GARDAM, J. G. A feminist analysis of certain aspects of international humanitarian law. En: Australian Yearbook of International Law, 12, 1992. p. 265-278.
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al, étnica y territorial del hacer humano, como entre diferentes tipos de comunidades o grupos sociales —, que permitan:
— evitar mortalidad;
— aprender a leer y escribir;
— evitar mutilaciones;
— elegir ocupaciones;
— ocupar posiciones de liderazgo.(36)
Y 2º— la injusta distribución en cuanto a “derechos” (tanto en el ámbito privado
como en el público)(37), a pesar de los reconocimientos constitucionales de la igualdad formal de todas y todos ante la ley. De este modo, no tenemos otro remedio que
llegar a la siguiente conclusión: si la diferencia — como un hecho social real — se
traduce en un desigual reparto de posibilidades de funcionamiento y aprovechamiento de los recursos, estamos ante una sociedad injusta. Por mucho que, desde diferentes corrientes contemporáneas, se diga que una sociedad se hace consciente de
sus posibilidades reales al formular una constitución, y que dicha sociedad será justa
sólo por el hecho de tener tal norma fundamental y todo un sistema de recursos
judiciales que intenten implementarla lo más adecuadamente posible al contexto
jurídico existente, si siguen existiendo obstáculos sistémicos que impiden a unos
tener un acceso igualitario al conjunto de bienes materiales e inmateriales necesarios
para una vida digna, esa sociedad seguirá siendo injusta, tenga o no tenga una constitución formal en la cúspide de su ordenamiento jurídico. El “patriotismo constitucional” servirá, pues, para legitimar y eternizar situaciones de desigualdad en el acceso
a los bienes materiales e inmateriales para llevar adelante una vida digna. ¿O es que
acaso una constitución se hace al margen de tales procesos de jerarquización desigual
en el acceso a tales bienes? Si una constitución o cualquier otra norma jurídica, son
ciegas frente a los procesos de diferenciación-desigualdad, la sociedad, es decir, en este
caso la diferente posición de los actores sociales y colectivos marginados o privilegiados en esos procesos de división del hacer humano en cuanto al acceso a los recursos
y bienes, hacen que socialmente las diferenciaciones y desigualdades condicionen las
vidas cotidianas de las personas, tengan o no reconocidos derechos a un nivel formal(38). Por consiguiente, aunque la constitución haya sido formulada siguiendo todos
los preceptos y reglamentos formales que la hacen válida ante la sociedad, su hipoté(37) En este caso, Sen analiza estas diferencias en el marco de lo que llama “conflictos cooperativos”: conflictos que no
surgen entre adversarios irreconciliables, sino conflictos que se dan en el marco de la necesaria cooperación en la vida
pública y privada. Gran parte del problema de la desigualdad entre los sexos es una cuestión de libertades divergentes
encubiertas bajo el manto de la necesaria e irrenunciable igualdad de derechos. Cf. también MCCOLGAN, A. Women
under the law: the false promese of human rights. London: Longman, 2000.
(38) Cf., SMITH, J. y WALLERSTEIN, I. (eds.). Creating and transforming households. the constraint of the world economy.
Cambridge-Paris: Cambridge University Press y Maison des Sciences de l’Homme, 1992; SASSEN, S. Globalization and its
discontents: essays on the mobility of people and money. Nova York: New York Press, 1998; NESIAH, V. Toward a feminist
internationality: a critique of U. S. feminist legal scholarship. En: Harvard Women’s Law Journal, 16, 1993. p. 189-210;
CORBRIDGE, S., MARTIN, R., ROBERT, C., GROSFOGUEL, R. (eds.). Money, power and space. Oxford: Blackwell, 1994.
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tica ceguera ante las desigualdades reales que existen en la misma hará que, en nuestros términos, siga siendo una constitución injusta al reproducir el proceso de
división social, sexual, étnica o territorial del hacer humano que privilegia a unos en
su acceso a los bienes y obstaculiza el desarrollo de los otros.
Interpretar o analizar el derecho desde el principio de igualdad, supone pues interrelacionar la labor hermenéutica con el conocimiento y la denuncia de los múltiples obstáculos sociales empíricos que van a impedir el desarrollo de dicho principio. Como bien
demuestra la teoría jurídica feminista, un sistema de dominación no se sostiene por sí
solo, sino que se encuadra en un entramado social, político, económico y cultural que
reproduce en sus diferentes niveles dicha dominación o subordinación de un grupo con
respecto a otro(39). Por esta razón, tal y como sostiene Seyla Benhabib(40), la teoría política
feminista debe complementar la reclamada ética del cuidado(41) con una teoría de la justicia
que tenga por base el concepto de responsabilidad; concepto que puede ser definido, tal y
como hizo en su momento Hans Jonas, como la posibilidad de poder ejercer y exigir responsabilidades(42). Para ello habrá que denunciar una vez más las polaridades irreconciliables
entre los sexos(43) como recaídas en esencialismos que, al colocar a cada género en un
lugar distinto e inamovible, alejan las reivindicaciones de las mujeres de la responsabilidad colectiva en la lucha por el derecho. De este modo, debemos reinterpretar la fórmula
“no creas tener derechos” de Luisa Muraro y sus colegas juristas italianas, en el sentido de
no renunciar al derecho tout court, sino a un derecho sexuado(44). Si las normas jurídicas
favorecen sistémicamente al colectivo genérico masculino por encima del femenino, tales
normas están repletas de sexo; mientras que si se tiende hacia la igualdad real entre mujeres
y hombres, el sexo comienza a desaparecer tanto del ordenamiento jurídico como de los
análisis de los y las juristas. Un derecho no sexuado consistiría, más bien, en un sistema
de normas e instituciones jurídicas y políticas que tenga en cuenta lo que Celia Amorós
denomina, por un lado, las esferas de los y las iguales (esferas de autonomía) y, por otro,
(39) Cf. AIHWA ONG. Spirits of resistance and capitalist discipline: factory women in Malaysia. Nova York: SUNY Press,
Albany, 1987; CARRASCO, C. (ed.). Mujeres y economía. Nuevas perspectives para nuevos y viejos problemas. Barcelona:
Icaria, 1999; HARRIES, C. Daughter of our peoples: international feminism meets ugandan law and custom. En Columbia
Human Rights Law Review, 25, 1994. p. 493-539.
(40) BENHABIB, S. Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría moral. En: Isegoría, 6, 1992. p. 46 y ss.
(41) La ética del cuidado, como alternativa a las éticas formalistas y descontextualizadas que, según Piaget, demuestran la
madurez de los que sostienen determinados argumentos (absolutamente funcionales a los órdenes hegemónicos capitalistas), puede tener un uso perverso si no se complementan con teorías de la justicia más generales y de mayor contenido
social y político. Así, algunas: empresas norteamericanas no han permitido el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad arguyendo que la teoría feminista afirma que las mujeres no comparten éticas o, mejor dicho, modelos de comportamiento agresivos o competitivos, absolutamente necesarios para llevar adelante los negocios en la época de la globalización;
y así, lo han argumentado frente a los Tribunales adonde fueron demandadas.
(42) JONAS, H. Das princip der verantwortung. Frankfurt/M: Insel Verlag, 1985. En el famoso texto de Carol Gilligan In a
different voice, se retoma esta posición distinguiendo entre una moral basada en derechos y tendente, por ello, a la individualidad; y otra moralidad basada en relaciones, tendende a lo colectivo. Vid. en español, GILLIGAN, C. La moral y la
teoría. México: FCE, 1985.
(43) Véase por ejemplo las tesis de la proliferación irrestricta de géneros. En la obra de BUTLER, J. Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge, 1990.
(44) No caigamos en cinismos, las normas jurídicas no tienen sexo, pero sí lo tienen los valores que subyacen a las mismas.
De esta forma, la inane polémica acerca de si las normas tienen o no tienen sexo, debería desplazarse a un análisis más
efectivo acerca de la tendencia del sistema de valores que hacen que tengamos estas normas y no otras, y que dichas normas
privilegien a unos en perjuicio de otros.
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las esferas de las idénticas (esferas de heteronomía y subordinación). Es decir, extirpar el
sexo del derecho es una de las reivindicaciones que surgen de un feminismo materialista
atento a las diversas discriminaciones y opresiones que se oponen a las concepciones
esencialistas y formalistas de las relaciones jurídicas(45).
En este sentido, Seyla Benhabib y Nancy Fraser(46) hablan de la construcción de una
nueva “gramática institucional” que recupere la tensión — no la confusión — entre la
igualdad y la diferencia, exigiendo tanto “políticas de reconocimiento” como — siguiendo
las indicaciones de Amartya Sen —, “políticas de redistribución”: elementos simbólicos y
materiales de dicha gramática de poder(47) .
La versión materialista extrema de la polémica igualdad-diferencia tiende a subsumirla en los contextos reales en que se da: es decir, en los modos a partir de los cuales se
crea riqueza (y se construye la pobreza), en los procesos de división social, sexual, étnica
y territorial del hacer humano (que jerarquizan el acceso a los bienes necesarios para una
vida digna) y en las formas — funcionales o antagonistas — de prácticas sociales dominantes. “Obrar — defiende Lledó, en su reinterpretación de la ética aristotélica — es proyectar intenciones en un mundo objetivo”(48) , en un contexto material que niega la neutralidad
de las voces y de las producciones culturales (entre las que destaca, en este momento, el
derecho), dado que todo producto cultural se da siempre en espacios y ámbitos concretos donde se desarrollan las vidas y las luchas por la dignidad(49). Por tanto, actuar
supone siempre la construcción de espacios sociales no dogmáticos ni cerrados a los
contextos, sino plurales, diferenciados, que permitan el antagonismo — como característica básica de todo proceso de humanización — y que tienda a la consecución del
“bien supremo”: la creación y reproducción de las condiciones sociales, económicas, culturales y, por supuesto, políticas que permitan entender al ser humano como un “ser
siendo”(50) , como un sujeto “empoderado” que se sabe sometido constantemente a la temporalidad y a la historia.
Entre igualdad y diferencia no hay oposiciones absolutas. Como decimos, son las
dos caras de una misma moneda. Aunque, como en todo lo que tiene que ver con lo
cultural y con lo socio-político, entre ambas categorías se dan tensiones, muchas de ellas
difíciles de extirpar, y que repercuten en la construcción de ese espacio de lucha por la
dignidad humana, entendido como el supremo bien social a perseguir. Como sentenció
Heráclito(51) es necesario que el pueblo luche por su ley como por su muralla.
(45) HIGGINS, T. E. Anti-essentialism, relativism, and human rights. En Harvard women’s law journal, 19, 1996. p. 89-126;
KIM, N. Toward a feminist theory of human rights: straddling the fence between western imperialism and uncritical absolutism, cit.
(46) BENHABIB, S. y CORNELL, D. Teoría feminista y teoría crítica. Ensayos sobre la política de género en las sociedades de
capitalismo tardío. Generalitat Valenciana: Ed. Alfons El Magnànim, 1990; FRASER, N. Redistribución y reconocimiento:
hacia una visión integrada de justicia de género. En: Revista Internacional de Filosofía Política, 8, 1996. p. 18-40.
(47) CAMPS, V. El siglo de las mujeres. Madrid: Cátedra, 1998. p. 106-107.
(48) LLEDÓ, E. Memoria de la ética, op. cit., p. 234.
(49) Ibid. Op. cit., p. 240.
(50) EN, 253, y II,2 1103 B 26-28.
(51) Diógenes Laercio, IX, 2; Lledó, E., op. cit., p. 262 y ss.
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El demos, sobre todo el compuesto por los que Caliclés denominaba los débiles, es
decir, los alejados de los centros de poder político, económico y cultural, difícilmente va
a encontrarse con la ley, sino que tiene que constituirla en esa lucha, ya que sólo en su
defensa el oprimido se alza al ámbito donde se le va a permitir ejercer su racionalidad y
el diálogo. Pero esa defensa, no se hace en el vacío, sino construyendo la muralla, entendida ésta, no como el obstáculo que cierra las posibilidades de lucha y transformación, ni
siquiera como entendía Hannah Arendt como un mero espacio de encuentro en el límite de
las normas de la ciudad, sino como ese espacio común de lucha por la dignidad; ese
espacio instituyente y garantizador de toda una lógica de interrelaciones, pluralidades y
diferencias, que surge de la dialéctica y la tensión establecidas entre el conjunto de necesidades humanas y los diferentes sistemas de valores que pugnan por imponer sus pautas
y sus concepciones acerca de la vida colectiva(52).
Desde el feminismo materialista la igualdad, pues, no es un hecho; la realidad reside
más bien en la diferencia y en las diferenciaciones que el contexto impone. La perspectiva
materialista del feminismo, nos recordará siempre que el combate por la ley, entendiéndolo
como la lucha colectiva por la igualdad y la libertad, no es el producto de una acción en el
vacío, sino de una praxis situada en el espacio, en los lugares, en los tiempos, y en la
historia. Y en ese combate vamos construyendo entre todas y todos, desde las diferencias y
contra las diferenciaciones, la muralla en que consiste, o debe consistir, la democracia.

(52) LLEDÓ, E., op. cit., p. 288 y BOLLACK, J. et WISMANN, H. Heraclite ou la separation. Paris: Minuit, 1972 (en
LLEDÓ, op. cit., p. 262).

DERECHO, TRABAJO Y NECESIDADES HUMANAS

Rodrigo Calderón Astete
Ser socio de ésta sociedad, me puede matar.
LA RENGA.
Intr
oducción
Introducción
Convengamos, como punto común de inicio, en que el derecho del trabajo se ocupa
de la determinación, aplicación y cumplimiento de las normas que regulan las relaciones
laborales contractuales, y en ésta tarea la de garantizar ciertos “derechos” que se encuentran consagrados en la legislación como en los contratos de trabajo, a la luz de ciertos
principios de aplicación e interpretación que circulan en las proposiciones interpretativas
del judiciario, la doctrina y los demás operadores jurídicos. Hasta acá, creo, podemos
estar todos de acuerdo en cuanto a un común del derecho laboral. Ese mismo horizonte
de trabajo es el que marca también los límites de ésta rama del derecho, toda vez que
si bien avanza respecto de las visiones en extremo formales en su mirada hacia la sociedad, se encuentra situada en el mismo punto de mirada del derecho que éstas, aquella que se ubica desde fuera de la sociedad para establecer el deber ser de las conductas
esperables. Pero si se analiza con detención ésta prespectiva de trabajo, puede apreciarse que se mantiene sin embargo dentro de la reflexión acerca de las garantías de ciertos
mínimos y no avanza al fondo del problema que aparece a propósito del trabajo: su mediación como satisfactor de otras necesidades que requieren de dinero para su obtención, en que
el trabajo es el medio para un fin de adquisición cada vez más difícil de satisfacer en las sociedades de mercado.
Si desde el inicio de las sociedades industriales la cuestión del trabajo era un asunto
complejo, hoy adquiere ribetes viejos y nuevos, imprescindibles de platearse por los laboralistas, toda vez que su porción de lo disciplinar ha devenido, como nunca antes, de
acción en mercancía. Me parece que necesitamos en consecuencia más que una reflexión
sobre el derecho del trabajo, una inflexión sobre el tipo de razonamiento que ejecutan los
abogados laboralistas sobre su disciplina y sus problemas. Y digo inflexión en el sentido
que señala el ius filosofo español Joaquín Herrera, como una contra reflexión, un desdoblamiento o desviación de la línea de desarrollo del proceso, en el sentido que “mientras
la reflexión nos conduce a la repetición de lo mismo producido por la mirada puramente
interior del que reflexiona; la inflexión nos pone delante de los cambios que, a causa de
la aparición de nuevos acontecimientos o del surgimiento de nuevas singularidades, pro-
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ponen una diferencia y una mutación en los procesos sociales más que una repetición o
prolongación”(1).
En esa lógica irruptiva, deconstructora, irreverente e irónica del pensamiento jurídico lineal, de lo que en verdad se trata es de revisar el sentido mismo de los conceptos que
sirven de sustento a la disciplina, reasumiéndolos, relocalizándolos, reorientándolos y
recreándolos si es preciso, de manera que el problema que esta a dos pasos más allá de la
discusión del derecho del trabajo, el de las necesidades humanas(2), sea el que oriente
la práctica laborista, la acción jurídica en un sentido finalista hacia esas necesidades y en
los espacios discursivos y de interpretación la hermenéutica laboral misma. De lo contrario, la pretensión de mirar y comprometerse con la acción social del trabajo y sus problemas, quedará preso en la niebla de la lógica abstracta del derecho y en las redes de la
forma y la norma jurídica.
Sin esa mirada profunda y articulada, el imperio de la norma y de los valores que ella
defiende y encubre, seguirá mandando sobre la forma de producir desde lo jurídico la
relación capital-trabajo, relegando el contexto de realidad y las tareas de esa esfera al
espacio de la sumisión a lo formal, in visibilizando los procesos culturales en que el trabajo y las relaciones jurídicas que le acceden se producen y reproducen, olvidando que
los abstractos no existen sino que esa metodología por subsunción de la realidad a la
norma que en la acción social dominante se expresa también en el derecho del trabajo,
hoy todas sometidas a la lógica financiera, trae como consecuencia el que en la época
globalizada más que nunca antes “se ha oscurecido la conciencia de que el trabajo (el
hacer) humano sea la fuente de producción del valor social”(3) y lo coloca como una ritualidad más de la actividad económica del capital, invirtiendo su sentido y vaciando al
trabajo como acción de su significado e importancia.
Propongo entonces, para iniciar ésta discusión fijar el sentido tradicional en que han
sido colocados los tres conceptos ejes de éste artículo, señalándolos de una forma comúnmente entendida, deconstruyéndo éste significado y re-situándolos en una perspectiva
que nos permita producir la inflexión del problema hacia un horizonte de sentido alternativo al del formalismo normativista y al de la sociedad liberal de mercado.
Redefiniendo la mirada y los conceptos
Trabajo, derecho y necesidades son, en consecuencia, los nudos desde donde debe
tejerse la relación entre lo jurídico y el trabajo, no como una articulación abstracta, nor(1) HERRERA FLORES, Joaquín. Citado por Bogo Chies Luiz Antonio y Oliveira de Moura Marcelo. En: Introducción ao
daltonismo jurídico. Por una episteme de contra-mitología. Rio de Janeiro: Letra Legal Editora, 2005. p. 21.
(2) Propongo al respecto mirarlo en etapas de aproximación hacia un problema nuclear del asunto, como una construcción
de capas que se rodean y debieran pernearse unas a otras en función de un núcleo conceptual, el de necesidades humanas;
por eso la metáfora de los pasos. Así, desde fuera hacia adentro encontraríamos a) las concepciones generales del derecho
institucional y formal; b) las nociones del derecho del trabajo; c) el problema del trabajo y d) en su centro, la cuestión de las
necesidades humanas.
(3) HERRERA FLORES, Joaquín. El proceso cultural. Materiales para la creatividad humana. Sevilla: Aconcagua Libros,
2005. p. 23.
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mativa y meramente discursiva, sino recordando que detrás de esa relación normativa
sobe el trabajo del derecho del trabajo se despliega la relación trabajo-capital, formada
por un extremo biológico y otro meramente corporativo, que ordena la participación de
cada polo y de los bienes jurídicos de cada uno en juego, en una lógica ya excluyente o
incluyente, según el punto de vista — nunca neutral — que se adopte.
La forma que adquiere esa representación y ordenamiento de los elementos integrantes de la relación de trabajo resulta clave al momento de definir la posición que defender en el discurso jurídico, toda vez que el neoliberalismo produjo en su favor una
verdadera inversión de contenidos y sentidos, desdibujando incluso los principios del
derecho liberal o las nociones que el Marxismo había logrado colocar en las discusiones
teóricas sobre economía y trabajo: la libre voluntad de contratación y la buena fe y el
fetichismo de la mercancía(4) parecen disueltos en la lógica puramente sistémica de la
productividad, en que la producción y el trabajo necesario para ello, aún si se considera
al trabajo un insumo complejo, importan no como elementos sino apenas como vértices
de la máquina de producir-vender-comprar-consumir que no puede detenerse. Todo lo
demás pasa a ser superfluo y prescindible.
Como ya lo advertía Franz Hinkelammert, “la estrategia de la globalización entiende los derechos humanos como derechos del poseedor, del propietario”(5), fijando un
horizonte de humanidad diferente al concepto vulgar de humanidad. Los derechos
humanos en los discursos globales hegemónicos traspasan al humano y alcanzan incluso a las personas jurídicas y corporaciones, “la empresa aparece como sujeto de derechos humanos tanto como los seres humanos mismos” (6), confundiéndose en esa
abstracción del producto cultural organización técnica y organización biológica bajo el
signo de la organización de medios materiales e inmateriales, de modo que “los derechos humanos como derechos de los seres humanos corporales no son más que distorsiones del mercado”(7) que deben subordinarse al cálculo de la inversión/utilidad, incluso
removiéndolos si lo entorpecen. Esto explica tanto los discursos de la producción sobre
el medio ambiente, la guerra por recursos o la desarticulación de las nociones de trabajador asalariado o de consumidor(8).
El mundo del trabajo ha dejado de ser un espacio de relaciones entre sujetos con
poderes e intereses distintos, localizados y definidos en su rol social, para pasar a ser solo
un dispositivo más de la producción tecno-financiera. Todo aquello que se aleja de esa
disposición de actitudes y bienes debe ser puesto en la prescindencia de los spam que
(4) Según lo define Marx, el fetichismo es una relación social entre personas mediatizada por cosas. El resultado es la
apariencia de una relación directa entre las cosas y no entre las personas. Las personas se manejan como cosas y las cosas,
como personas. Al respecto ver http://es.wikipedia.org/wiki/Fetichismo_de_la_mercanc%C3%ADa, 10 de junio 2007.
(5) HINKELAMMERT, Franz. El proceso actual de globalización y los derechos humanos. En: El vuelo de anteo. Derechos
Humanos y crítica de la razón liberal. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2000. p. 119.
(6) HINKELAMMERT, Franz. Ob. cit., p. 120.
(7) HINKELAMMERT, Franz. Ob. cit., p. 121.
(8) Basta ver al respecto como escenario bélico, naturaleza o consumidor son solo partidas de una contabilidad de la
apropiación global y como el estatuto de trabajador Wal Mart lo reescribe como el de colaborador sin derechos laborales
en el sentido clásico de su definición.
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impiden el correcto desenvolvimiento del texto de la actividad empresarial globalizada: lo
que obstaculiza la producción y la ganancia debe ser removido, ya se trate de trabajadores
sindicalizados, consumidores organizados, ecologistas o civiles en resistencia.
Parece tener razón entonces Giorgio Agamben cuando señala que el problema de fondo es ya no la existencia y posibilidad de la vida como natural proyecto sino la gestión de
la vida biológica como tarea política suprema de la máquina antropológica de la producción. Si el logos propio de la relación hombre cosmos en la modernidad es la técnica (de
gestión de la producción y las finanzas en éste caso) y ésta desplaza y desdibuja el valor
de lo humano hacia más allá incluso del valor de un insumo de la producción con un
coste determinado, sino como un problema de variables molestas incluso suprimibles,
donde aquella proposición de lo humano como continente de algo superior distinto a lo
puramente animal, apropiable y disponible por ser naturaleza simplemente desaparece,
de modo que “preguntarse en que modo — en el hombre-el hombre ha sido separado del
no-hombre y el animal de lo humano es más urgente que tomar posición acerca de las
grandes cuestiones, acerca de los denominados valores y derechos humanos”(9), toda vez
que el sujeto que esta detrás del trabajo es ahora solo un número o una interferencia
suprimíble del cálculo de producción de la empresa inserta en el mercado global.
Volver a mirar los componentes de ésta maquinaria discursiva invertida que es el
mundo del trabajo, que nos evite ser solo reproductores de un eco vacío de normas funcionales a la cosificación absoluta del sujeto es imprescindible. Si se quiere recuperar los
principios de realidad y tuición del derecho del trabajo de la era industrial productiva en
la época de la globalización financiera y tecno productiva, hay no solo que parar la máquina para que la ausencia del humo vuelva a hacer visibles las relaciones ocultas, sino
que se trata comprender que la relación del trabajador con su ubicación en la producción
se ha vuelto una relación técnica distinta a la de producir con insumos naturales para un
medio social, que ya no es una forma de producir, ya que esa técnica sistémica es
un problema invisibilizado muy profundo y complejo que no deja lugar a lo que hasta
ahora entendíamos como trabajador, un humano de overol desempeñando una labor, esa
técnica hoy “no es dominio de la naturaleza, sino dominio de la relación entre naturaleza
y humanidad”(10) al servicio exclusivamente de la producción como único valor de esa
maquinaria desenfrenada. Si el trabajo en cuanto identidad del trabajador esta diluido, una
reflexión-acción anti barbarie del derecho del trabajo requiere volver a hacer aparecer el ADN
de la relación laboral, esto es mirar nuevamente el trabajo, las necesidades y la relación jurídica
en ella desarrollada, para dilucidar si el/la trabajador/a aun tienen un lugar posible fuera de la
contabilidad final que tiende a la maximización permanente del capital sobre el trabajo.
El trabajo
¿Que relación hay entre el derecho del trabajo y el trabajo? ¿Se encuentra garantizado de por si en la normativa y en las reflexiones sobre la especialidad una participación
(9) AGAMBEN, Giorgio. Lo abierto. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006. p. 35.
(10) BENJAMÍN, Walter, citado por AGAMBEN, Giorgio en: Lo Abierto, ob. cit., p. 152.
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real y efectiva en los problemas del trabajo? ¿Cómo ingresa el trabajo no solo en tanto
objeto de norma sino en cuanto relación material al mundo del derecho? ¿y si lo hace,
resulta suficiente esa forma para renovar esa relación o se profundiza la reiteración de la
alienación del sujeto en la mercancía? Planteo estas preguntas para resolverlas en orden
inverso, yendo del trabajo a la relación entre trabajador y capital, de esa relación a la
inclusión en el derecho, y de esa inclusión a la vinculación entre esa relación material del
trabajo y la relación jurídica del derecho del trabajo.
Ciertamente el trabajo como fenómeno no se encuentra reflejado de manera inmediata
en la normativa laboral, ya que éste es en verdad solo un meta discurso que sigue siendo en
su raíz de corte liberal civilista, y que en verdad discurre en torno a la relación jurídica de
la obligación contractual entre empresa y trabajador, por lo que no es inmediato que existan
derechos que tengan que ver con el trabajo. De hecho una pregunta de fondo es si existen
derechos por el solo hecho de existir una norma sobre alguna materia. Hay que preguntarse
entonces primero por el trabajo antes que por la relación laboral y su regulación.
Para estos efectos voy a utilizar dos marcos conceptuales: por una parte, siguiendo
a Milton Santos, la noción de trabajo como acción
acción; por otra la de Marx en el sentido
económico del trabajo
trabajo. Me parece que entre esos extremos es posible trazar una línea de
comprensión que permite unir los extremos del arco antes de tensarlos en la inflexión
siguiente. La conjunción de ambos radica justamente en decirnos que no todo el trabajo
está recogido en las versiones productivistas de trabajo, lo que desde ya cuestiona y expone abiertamente los límites del derecho del trabajo. O debiera al menos.
Milton Santos, en su libro “La naturaleza del espacio”(11) ordena la actividad humana
en torno al concepto de espacio, que en sus términos de geografía humana es una construcción compleja, proponiendo que “el espacio sea definido como un conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones”(12) de manera que si vamos a incluir/
relacionar hombre y medio como un todo articulado y no desmembrado, como acostumbra a presentárnoslo el paradigma fragmentario de la ciencia moderna, puede decirse que
“la principal forma de relación entre el hombre y la naturaleza, o mejor, entre el hombre
y el medio, viene dada por la técnica”(13) , de manera que aquello que ocurre en el espacio
social, es una composición de lugar de contenido “no solo morfológico, sino también
funcional”(14), formado tanto de acciones como de las técnicas que estas emplean, y que en
definitiva lo definen.
Esas acciones constituyen “un sistema de producción reticular a partir de soportes
territoriales ampliamente redistribuidos”(15) en los cuales “los actores hegemónicos, armados con una información adecuada, se sirven de todas las redes y utilizan todos los territorios”(16), de manera que los bienes que intervienen (que los actores hacen intervenir)
(11) SANTOS, Milton. La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo, razón y emoción. Barcelona: Editorial Ariel, 2000.
(12) SANTOS, Milton. Ob. cit., p. 18.
(13) SANTOS, Milton. Ob. cit., p. 27.
(14) SANTOS, Milton. Ob. cit., p. 81.
(15) SANTOS, Milton. Ob. cit., p. 240.
(16) SANTOS, Milton. Ob. cit., p. 205.
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adquieren valor en esa trama. “El valor real de cada uno (de los bienes) no depende de su
existencia separada, sino de su cualificación geográfica, esto es, de la significación conjunta que todos y cada uno obtienen por el hecho de participar de un lugar. Fuera de los
lugares, productos, innovaciones, poblaciones, dinero, por más concretos que parezcan
son abstracciones”(17), de manera que recursos, acciones y técnicas, que es lo que podemos
denominar trabajo, solo pueden entenderse como acciones sobre entornos concretos y nunca como
definiciones generales y abstractas.
Santos nos permite entonces tener una primera aproximación material (en el sentido
de no ser una representación ideal abstracta de un fenómeno) respecto del trabajo como
incidencia en el entorno, como acciones en sentido y como valorización de recursos en
una relación integrada de acción, técnica, recursos y asociación entre esos recursos, esas
acciones y los medios de ejecución. No existe en consecuencia un trabajo, una noción
única que permita reducir, simplificar el concepto del trabajo a una sola relación, sino que
se trata de elementos en disposición de sentido, que en la economía capitalista adquieren el
o de
sentido de incluir como trabajo solo aquellas relaciones que permitan la apropiación. Per
Pero
acá rresulta
esulta a su vez una doble visibilización que se nos oculta: a) no solo el trabajo
que genera apr
opiación es trabajo; b) las rrelaciones
elaciones jurídicas del trabajo de pr
oducapropiación
producción y apr
opiación capitalistas no son las únicas rrelaciones
elaciones de trabajo
apropiación
trabajo.
Se trata la de Santos de una aproximación de entorno y no de contorno, que invita
a la mirada holística sobre el fenómeno trabajo y no fragmentada como la de la economía
dura o la del derecho normativista.
Por otro lado, desde el análisis de la economía política, Carlos Marx entrega ideas
decisivas para complementar esta caracterización.
Develando las tesis de Adam Smith sobre el trabajo, Marx mostró claramente que la
división del trabajo en trabajo productivo y trabajo improductivo no era un descubrimiento científico innato sino una tesis política a favor de un orden económico claramente
determinado, que favorece al capital sobre el trabajo. En efecto, para los economistas del
capital, el trabajo útil es exclusivamente el trabajo que produce plusvalía, el denominado Trabajo Productivo, es decir aquel que “al ser cambiado por la parte variable del capital (la
parte del capital invertido en salarios) no solo reproduce esta parte del capital (o el valor
de su propia fuerza de trabajo), sino que produce, además, una plusvalía para el capitalista. Solo así se convierte la mercancía o el dinero en capital, produce como capital.
Solamente es productivo el trabajo asalariado que produce capital”(18) . Tiene lugar, de esta
manera, una reducción determinante de la acción-técnica-lugar que describía Santos como
trabajo, ya que el trabajo pasa de ser algo objetivo a la intencionalidad de esa distinción y de las rregulaciones
egulaciones — económicas o jurídicas — que las rresguar
esguar
dan
esguardan
dan: “El producto del trabajo tiene la cualidad [característica] de que toma cuerpo en un valor de uso
plus ou moins (más o menos) duradero y susceptible, por tanto, de ser nuevamente enaje(17) SANTOS, Milton. Ob. cit., p. 112.
(18) MARX, Carlos. Teorías sobre la plusvalía. Tomo 1. México: Fondo de Cultura Económica, 1987. p. 137.
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nado, en un valor de uso en que es un vendible commodity (mercancía vendible), exponente del valor de cambio, en que es más una mercancía, en realidad dinero”.(19)
Lo anterior sin embargo debe complementarse con una segunda distinción que subyace
en concepto capitalista del trabajo, la de trabajo vivo y trabajo productivo, que reduce
aún más el espectro del tipo de relación económico jurídica que se privilegia: el trabajo
vivo, es decir aquella parte del trabajo que queda más allá de la esfera inmediata del trabajo
productivo, se incorpora igualmente al capital funcionarizado por éste, ya que “todas las
fuerzas productivas del trabajo social se manifiestan como fuerzas productivas del capital ...
del trabajo materializado, de las condiciones materiales del trabajo, que, en cuanto a la
forma sustantivada del trabajo vivo, se enfrentan al trabajo vivo personificadas en el capitalista”(20), quien maximiza nuevamente su plusvalía de capital. Esta porción del trabajo vivo
que es el capitalista organiza todo otro trabajo vivo en función de sus intereses, ejerciendo
con sus medios una verdadera “supeditación formal del trabajo al capital, en la coacción
para obtener plustrabajo ... (toda vez que) vemos que los medios de producción, las condiciones materiales de trabajo — el material de trabajo, los medios de trabajo (y los medios de
vida) — no aparecen sometidos al trabajador, sino éste sometido a ellos”(21).
En la economía de mercado, todos los trabajos se someten y ordenan bajo su lógica
cuando no existen contra regulaciones que equiparen o bloqueen la regulación económica
y sus efectos simbólicos, ya que la medida dinero de todo intercambio produce la falsa
apariencia de incluir en ese medio de pago de la apropiación todo tipo de trabajo, cuando
en verdad solo se remite a favorecer aquellas mercancías que permiten recrear el capital.
Dice Marx: “Llegamos a la conclusión que no es meramente el cambio de dinero por
trabajo lo que convierte a éste en trabajo productivo y de que, por otra parte, el contenido
de éste trabajo es, de momento, indiferente”(22), ya que aquellos trabajos que no se someten directamente a la esfera de la producción mercantil capitalista, quedan siempre dependiendo “del grado en que se explote a trabajadores productivos”(23), ya que ellos reciben
la parte del dinero que les permite costear, financiar y reproducir o no hacerlo por sus
carencias, la parte de la vida social que no entra directamente en la economía de plusvalor. Los trabajadores son en unas horas productivos y en otras improductivos, mientras el
capital es productor y reproductor de si mismo las 24 horas del día. Hay por lo tanto que
mirar el asunto desde el conjunto de la producción material, y todos los actores que
intervienen en la creación de esa materialidad, asalariados o no, ya que “Todas estas personas no solo intervienen directamente en la producción de riqueza material, sino que
cambian directamente trabajo por dinero como capital y reproducen, por tanto, directamente, además de su salario (o de su no salario(*)) una plusvalía par el capitalista. Su trabajo está formado por trabajo pagado más plusvalor no retribuido”(24), el que de todas
(19) MARX, Carlos. Ob. cit., p. 280.
(20) MARX, Carlos. Ob. cit., p. 362.
(21) MARX, Carlos. Ob. cit., p. 362.
(22) MARX, Carlos. Ob. cit., p. 375.
(23) MARX, Carlos. Ob. cit., p. 376.
(*) Intercalación de mi responsabilidad.
(24) MARX, Carlos. Ob. cit., p. 381.
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formas interviene en la circulación de las mercancías, “se materializa en la mercancía, a
pesar que no deja ninguna huella visible en el valor de uso de ésta”(25).
Intentemos entonces ahora recapitular para situar lo más exactamente posible el
asunto del trabajo en relación con los otros nudos del problema.
Analizado con calma queda claro que el trabajo no es solo trabajo productivo, sino
que la acción sobre el medio y recursos que llamamos trabajo tiene lugar en el espacio
vital amplio de la cotidianeidad, del cual desde el lugar del trabajador, la organización
biológico-social del hecho económico trabajo, solo una fracción de dicho esfuerzo de
mantener la organización en funcionamiento adquiere valor económico en tanto mercancía intercambiable. Desde lotro lugar en cambio, el de la organización de medios tecnológicos e inmateriales para la producción que es la empresa, esta obtiene un provecho
total del trabajador y su vida, todo su tiempo, desde el sueño, el ocio, la organización de
la vida domestica es usada para la producción, de la cual solo se remunera una parte, las
horas en que el trabajador permanece directamente a disposición del empleador.
Producto de lo anterior, las acciones de la producción material de la vida, todas,
entre las que se incluye el trabajo asalariado, sufren una doble invisibilización por inversión ideológica de su contenido y sentido:
• Primero, reducimos la comprensión del trabajo solo a aquel que a cambio obtiene
remuneración en dinero de un tercero empleador, ocultando que se requiere todo lo
demás para mantener esa parte de la vida funcionando.
• Segundo, se nos oculta que tanto el trabajo asalariado, que es en verdad tratado como
mercancía, como el dinero que es la mercancía que lo compra no son necesidades,
sino satisfactores del resto del espacio de vida que no es asalariado ni remunerado
monetariamente.
Estas dos inversiones de significado que operan sobre el trabajo no pueden perderse
de vista por también una doble razón, una de política económica y otra de política jurídica:
Desde el punto de vista de la gestión de la vida de que hablaba Agamben, olvidar esas
reducciones y ocultamientos provoca una doble vicitimización del trabajo en la era
de la globalización, en que los revisar el como se produce esas invisibilidades es un
requisito esencial para contextualizar adecuadamente el fenómeno del trabajo cuando los moldes tradicionales de la relación capital trabajo han adquirido nuevas
manifestaciones que desvían la mirada de lo principal ante lo accesorio de las nuevas
modalidades.
Como señala Faría, “la proliferación de los movimientos migratorios y los cambios
radicales acaecidos respecto a la división internacional del trabajo; y finalmente, la aparición de una estructura político-económica multipolar que supone nuevas fuentes de cooperación y conflicto tanto en el movimiento de capital como en el desarrollo del sistema
(25) MARX, Carlos. Ob. cit., p. 382.
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mundial”(26) tienen su lado novedoso pero no son nuevas, la sociedad de la información
solo les ha dado nuevos revestimientos.
En efecto, la llamada descentralización productivo encubre en la red de dispersión
de los vínculos jurídicos formales la mantención intacta de la relación fundamental que ya
hemos descrito y que normalmente se expresaba en formatos contractuales civiles o para
civilísticos de mayor rigidez que el contrato de trabajo, que nunca dejo de servirse de esa
lógica contractual individualista. Frente a la producción centralizada de antaño asistimos
a una red de colaboración dirigida desde arriba, “formando esquemas competitivos en los
que las empresas de los países industrializados y no industrializados se integran en grandes sistemas de producción y/o distribución de los países desarrollados”(27), pero que no
han alterado el ordenamiento de la vida a la relación mercancía-circulación-apropiación.
Frente a la ahora antigua noción de seguridad laboral la velocidad de circulación del
capital pone en crisis al trabajo no solo de una forma distinta completamente a la subordinación de la vida al intercambio pagado, sino que incorpora una inseguridad que afecta
y desdibuja el efecto jurídico del derecho del trabajo. “La vida laboral está plagada de
incertidumbre”(28) advierte Zygmunt Baumann, pero no ha cambiado el control del capital
por sobre el trabajo, solo su forma: La organización de negocios actual contiene en su
interior un elemento de desorganización deliberadamente construido: cuanto menos sólida y fluida sea, mejor”(29).
El derecho laboral ha caído en esa trampa, la extensión de las redes de producción
lleva a olvidar que el vínculo trabajo/capital, ya incompletamente expresado en la lógica
contractual individualista, sigue siendo básicamente el mismo.
De allí deriva a su vez la segunda gran insuficiencia del derecho laboral en la época
de la globalización: al restringir también la mirada del derecho solo al momento de la
relación formal capital trabajo regulada en torno al vínculo laboral, constituimos falsamente
al trabajo en el centro del problema y dejamos fuera el núcleo central de la producción
material de la vida: como satisfacer las necesidades del polo biológico-social de la producción material. Solo nos ocupamos del aspecto remunerado del asunto, pensamos garantías
y justicia sobre el factor regulado desde la economía y no desde el derecho, trabajamos sobre
la lógica del capital y por lo tanto sobre las necesidades del capital (que en verdad no son
necesidades sino desafíos organizacionales) y no sobre las necesidades de los trabajadores y
sus familia, la otra parte del trabajo vivo que permite este siga funcionando.
Las necesidades
Veamos entonces de que manera se han conceptualizado por las principales corrientes de pensamiento hasta ahora las necesidades, de manera que éstas resulten al esquema
(26) FARIA, José Eduardo. El derecho en la economía globalizada. Madrid: Editorial Trotta, 2001. p. 49.
(27) FARIA, José Eduardo. Ob. cit., p. 65.
(28) BAUMANN, Zygmunt. Modernidad Líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006. p. 157.
(29) BAUMANN, Zygmunt. Ob. cit., p. 164.

50

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

de reducción de la vida al trabajo y de éste al trabajo productivo reproductor del capital.
La concepción de las necesidades a necesidades individuales que se satisfacen solo por
bienes (mercancías) ha acabado por pernear no solo el espacio regulador de la economía,
sino también en el derecho, de lo que no escapa el derecho del trabajo, de manera que la
reducción de la mirada jurídica a la lógica del contrato, y en ésta al contrato de trabajo, reproduce siempre ese esquema.
Pero para llegar a precisar lo anterior, lo que nos pone casi a las puertas del centro
de éste trabajo, es preciso primero revisar el origen del concepto hegemónico de necesidades, el tipo de economía y de sociedad que así se construye y las bases para una comprensión distinta del problema.
En la tradición teórica liberal, “La persona concreta es para sí misma un fin particular, en cuanto totalidad de necesidades y mezcla de necesidad natural y arbitrio, es uno de
los principios de la sociedad civil. Pero la persona particular está esencialmente en relación con otra particularidad, de manera tal que solo se hace valer y se satisface por medio
de la otra y a la vez sólo por la mediación de la forma de la universalidad que es el otro
principio”(30). En otras palabras, individualidad y contrato, particularidad y forma de lo
universal son la lógica de construcción de la sociedad civil, esa diferencia y espacio de
reproducción que aparece entre la familia y el Estado. Sin embargo esa vinculación no es
de solidaridad o de inclusión, sino excluyente: “En la sociedad civil cada uno es un fin
para si mismo y todos los demás no son nada para él. Pero sin relación con los demás no
puede alcanzar sus fines; los otros son, por lo tanto, medios para el fin de un individuo
particular”(31).
En éste modo social, en que “promoviendo mi fin promuevo lo universal, que promueve a su vez mi fin”(32), donde la satisfacción de las necesidades subjetivas “alcanza su
satisfacción, es decir, su satisfacción, por medio de a) cosas exteriores que son igualmente
la propiedad y el producto de otras necesidades y voluntas, y b) de la actividad y el
trabajo como lo que media entre los dos aspectos”(33) se concibe todo a la manera individual atomista, no sólo que las necesidades son individuales, radicalmente subjetivas, son
que también a cada necesidad le corresponde un bien con el cual se satisface.
La relación entre particularismo subjetivo y de bienes, entre necesidad y fin, entre
trabajo y necesidad queda claramente develada por Hegel cuando señala que “Del mismo
modo se dividen y multiplican los medios para las necesidades para las necesidades particularizadas y en general los modos de satisfacerlas, que devienen a su vez en fines relativos y necesidades abstractas (el subrayado es nuestro) ... Las necesidades y los medios son,
en cuanto existencia real, un ser para otro, cuyas necesidades y cuyo trabajo condicionan
recíprocamente la satisfacción”(34).
(30) HEGEL, G. W. Friedrich. Principios de la filosofía del derecho. Barcelona: Edhasa, 1999. p. 303.
(31) HEGEL, G. W. Friedrich. Ob. cit., p. 303-304.
(32) HEGEL, G. W. Friedrich. Ob. cit., p. 305.
(33) HEGEL, G. W. Friedrich. Ob. cit., p. 311.
(34) HEGEL, G. W. Friedrich. Ob. cit., p. 314.
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En la sociedad del individualismo, en que “La prevención contra la contingencia
subsiste en aquel sistema y el cuidado de los intereses particulares como algo común por
medio del poder de la policía y la corporación”(35) y para la realización de la libertad se
requiere “la protección de la propiedad por la administración de justicia”(36), la única mediación propia entre necesidad subjetiva y bien particular es a su vez el trabajo individual:
“la mediación que prepara y obtiene para las necesidades particularizas medios adecuados
igualmente particularizados es el trabajo”(37). Ese trabajo, mediante esa mediación formal
del contrato es la única posibilidad de participar en la adquisición de bienes mediante un
sistema de concurrencia siempre individual a lo social, mundo de particularidades nunca
solidarios ni integrados sino divididos en un conjunto de “sistemas particulares de necesidades, medios y trabajo, de modos de satisfacción y de cultura teórica y práctica, en las
que se reparten los individuos, dando lugar a la diferencia de clases”(38). Diferencia de
trabajos, de funciones y de patrimonio, para que todo siga funcionando.
Nuestro sistema de regulación y reproducción de lo material y lo simbólico está
lleno de éste individualismo, el que queda diluido en la formalidad y la abstracción, traficando individualismo y egoísmo incluso en aquellas reivindicaciones y regulaciones que
se dirigen a la obtención de los medios materiales que supuestamente satisfaceran cada
necesidad por separado.
En ese juego de mantener las necesidades y su satisfacción mediadas, por el trabajo
primero y por la apropiación de bienes individuales en el fondo, en un juego de relaciones
interpersonales no colectivas sino individuales, auto referentes, bajo la forma del contrato,
el trabajo, que para el Derecho del Trabajo aparece como inherente pierde su centralidad
en beneficio del capital disfrazado de abstracción y sistema único de necesidades y de
medio de obtención de satisfactores.
En efecto, de cuales son y como el trabajador satisface su capacidad de reproducción
global, la disputa pasa a ser un debate abstracto acerca de que tipo de obligación ha quedado plasmada en los contratos de trabajo y que prestaciones se involucran en esa obligación,
de manera que se reduce la multiplicidad y complejidad de la vida humana a la reducción
económica de la oferta y la demanda y la capacidad para ofertar o demandar, lo que depende
del salario que remunera solo la reproducción del capital y no la sustentabilidad de lo humano como fin y como proceso holístico. De ésta forma, en el juego de oferta y demanda la
necesidad social queda delimitada y encubierta por la mercancía. Como señalaba Ágnes
Héller a propósito de las necesidades y de la relación capital-trabajo, “La necesidad social
referida a la demanda es por tanto mera apariencia que no expresa las necesidades sociales
reales de la clase obrera, e incluso las transfigura en su contrario”(39).
Hay que tener cuidado entonces con las relaciones lineales de pensamiento sin
detenerse en esto: el problema de las necesidades para la economía individualista no es el
(35) HEGEL, G. W. Friedrich. Ob. cit., p. 311.
(36) HEGEL, G. W. Friedrich. Ob. cit., p. 310.
(37) HEGEL, G. W. Friedrich. Ob. cit., p. 317.
(38) HEGEL, G. W. Friedrich. Ob. cit., p. 320.
(39) HÉLLER, Ágnes. Teoría de las necesidades en Marx. Barcelona: Ediciones Península, 1998. p. 82.
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de las — necesidades de — sino el de los — bienes para —, desplazando al individuo por
la propiedad y sus necesidades por la mercancía. Se trata de una lógica no de la producción de lo humano sino de la escasez de las mercancías, entre ellas el dinero, que depende
de un salario en un sistema de trabajos inseguros e inestables. Como señala Hinkelammert
“Cuando cambio el concepto y transformo la economía en administración de la escasez,
lo que además significa orientar toda la visión de lo económico por la oferta y la demanda,
el mercado y la ganancia, independientemente del hombre de que se trate, entonces, misas,
servicios de hospedaje, fábricas, entretenimiento, etc. todos tienen la misma figura y entonces la teoría del valor del trabajo no cumple ningún papel y efectivamente sale sobrando”(40).
Esta forma económica que encierra una verdadera doble ideología de la escasez y
del individualismo pr
opietario
propietario
opietario, que ya se demostró insuficiente para resolver a niveles
colectivos los problemas de necesidades, aún más frágil e incierta en la post industrialización y globalización financiera, en que por aceleración y por depreciación lo cotidiano es
todo cosificable, vendible, transferible y disponible, con independencia de su valor de
reproducción material o biológica, se necesita mirar la complejidad de las necesidades
desde una mirada distinta, ni fragmentaria ni individualista, ni funcionalista ni economicista, que nos permita ampliar el marco de discusión de ellas y de los problemas de sus
mediadores.
Se trata de buscar miradas contra escasez y pr
o siner
gia que per
mitan superar
pro
sinergia
permitan
la trampa de la cosificación que nos lleven más allá del fetiche y el desviante de la
mer
cancía
mercancía
cancía. Todo éste sistema de necesidades invierte la razón cotidiana de subsistencia y
reproducción de lo humano. Como señala Elizalde: “Cuando la forma de producción
y consumo de bienes conduce a erigir los bienes en fines en si mismos, entonces la presunta satisfacción de una necesidad empaña las potencialidades de vivirla en toda su
amplitud. Queda, allí, abonado el terreno para la confirmación de una sociedad alienada
que se embarca en una carrera productivista sin sentido. La vida se pone, entonces, al
servicio de los artefactos en vez de los artefactos al servicio de la vida”(41).
En esa línea es que debe rescatarse la teoría económica integral de las necesidades
del denominado “Desar
“Desarrrollo a escala humana”(42), que intenta proponer un orden de
articulación de las necesidades, los bienes y los satisfactores de una forma que privilegia
la sinergia, el sentido y interacción por sobre la cosificación, reducción y disolución de las
necesidades humanas.
En ésta propuesta los autores intentan ir más allá del reduccionismo economicista de
una necesidad — un bien, la ideología de la escasez y la lógica de la acumulación, afirmando en cambio sentido-satisfactor, sinergia y distribución-reciclamiento, postulando
un sistema conformado por tres subsistemas: el subsistema de las necesidades, el de los
(40) HINKELAMMERT, Franz. Claves de un pensamiento crítico. En: El vuelo de anteo. Derechos humanos y crítica de la
razón liberal. Bilbao: Desclée Editores, 2000. p. 275.
(41) ELIZALDE, Antonio. Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. Santiago: Universidad Bolivariana, 2003. p. 65.
(42) MAX-NEEF MANFRED, Elizalde Antonio y HOPENHAYN, Martín. Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona: Editorial Nordan Comunidad, 1998.
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satisfactores y el de los bienes. El desarrollo en consecuencia es visto como una articulación de éstos tres y no sólo como un proceso de acumulación lineal progresivo individual.
Para esta mirada el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, y debe
hablarse de pobrezas y no pobreza; por lo cual el desarrollo debe medirse en esa articulación de necesidades y satisfactores y no en un concepto cerrado y unívoco. De ésta
forma denuncian estamos inmersos en una inversión de sentidos, ya que “Lo que está
culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es — entre otras cosas — consecuencia
de abandonar satisfactores tradicionales para reemplearlos por otros nuevos y diferentes”(43), satisfaciendo estas necesidades en tres niveles: en relación con uno mismo, en
relación con el grupo social y en relación con el medio ambiente. Las necesidades deben
ser vistas no solo como carencia sino también como potencialidad, de manera que los
satisfactores pueden tener efectos distintos y diversos y satisfacer más de una necesidad,
no reduciéndose a bienes sino a estos y a otros recursos posibles de organizar y movilizar
en el sentido de la satisfacción de esas necesidades.
En éste sentido las necesidades “no son solo carencias sino también y simultáneamente, potencialidades humanas individuales y colectivas”(44) y no son infinitas, interminables e indescriptibles sino reducidas y determinadas: Subsistencia, protección, afecto,
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Por su parte, los satisfactores están descritos como “formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y
colectivo, conducentes a la actualización de las necesidades”(45). Y se reduce así los bienes
a “objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, alterando así el
umbral de actualización de una necesidad, ya sea en sentido positivo o negativo”(46).
A su vez los satisfactores los clasifica en cinco tipos: a) violadores o inhibidores, que
son de efecto paradojal, por que no satisfacen la necesidad sino que por sus efectos colaterales imposibilitan la satisfacción de otras necesidades, por ejemplo la represión en el
orden público pero que no aportan a la integración social; b) pseudo-satisfactores, que
estimulan una falsa sensación de satisfacción, como el status como satisfactor de la identidad; c) satisfactores inhibidores, que por la forma como satisfacen una necesidad imposibilita otra, como la educación bancaria, que entrega contenido pero inhibe participación
y desarrollo de pensamiento; d) satisfactores singulares que satisfacen solo una necesidad
puntual como la entrega de subsidios; y e) satisfactores sinérgicos, aquellos que satisfacen
conjuntamente más de una necesidad a la vez, como la organización popular o sindical no
centrada solo en la reivindicación económica.
De ésta forma y para efectos metodológicos de análisis, a partir de la organización de
necesidades y sentidos, éstas se articulan en un cuadro del siguiente tipo que permiten
trabajar incluyendo satisfactores para cada una de ellas respecto de situaciones concretas,
(43) MAX-NEEF, Elizalde y HOPENHAYN. Ob. cit., p. 42.
(44) MAX-NEEF, Elizalde y HOPENHAYN. Ob. cit., p. 56.
(45) MAX-NEEF, Elizalde y HOPENHAYN. Ob. cit., p. 56.
(46) MAX-NEEF, Elizalde y HOPENHAYN. Ob. cit., p. 56.
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permitiendo un segundo análisis de revisión del tipo satisfactor usado para incluirlo o
sustituirlo por otro con mayor sinergia:(47)
Incluimos en el cuadro ejemplos que digan relación con el mundo del trabajo asalariado.

La columna SER registra atributos personales o colectivos, que se expresan como
sustantivos. La columna TENER registra instituciones, normas, mecanismos, herramientas (no en sentido material), leyes, etc. La columna HACER registra acciones personales
AR registra espao colectivas que pueden ser expresadas como verbos. La columna EST
ESTAR
cios, ambientes.
Llegamos entonces a un punto de comprensión en que pueden apreciarse claramente que es posible comprender y trabajar con conceptos de necesidades distintos y diversos, con presupuestos, procesos y puntos de cierre diferentes, de manera que el paradigma
de necesidades con el que miramos, organizamos, articulamos los discursos jurídicos, las
interpretaciones, dictamos las resoluciones o las revisamos, no son iguales según si seguimos patrones individualistas, colectivistas u holísticos participativos.
(47) El original de éste cuadro puede verse, en la obra citada Desarrollo a escala humana, p. 58.
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Mientras que en el modelo individualista patrimonial toda agregación de bienes y
satisfacción de necesidades es uno a uno, fragmentando y diluyendo el potencial de los
satisfactores, agotándolos en su consumo inmediato(48), separando y difuminando el sentido colectivo de lo social, imaginándolo como una simple agregación racional y abstracta
de egoísmos individuales concurrentes, el modelo Marxista de necesidades sociales plantea, correctamente, el nivel material de las necesidades humanas, ya despojadas del carácter meramente fetichista, señalando el problema más bien como una definición colectiva
de una media de las necesidades sociales, estableciendo por una parte la categoría de
necesidades puramente materiales con un “carácter de relativa estabilidad cuantitativa (su
cantidad solo debería aumentar paralelamente al crecimiento de la población)”(49), abriéndose en parte a un concepto no económico inmediato sino a uno en que depende la
satisfacción no solo de la producción material inmediata sino también de una limitación
de satisfacción de las necesidades exclusivamente por cosas, en que “Cuando cesa el dominio de las cosas sobre el hombre, cuando las relaciones interhumanas no aparecen ya
como relaciones entre cosas, entonces toda necesidad es gobernada por la necesidad de
desarrollo del individuo, la necesidad de auto realización de la personalidad”(50).
Sin embargo, a diferencia del modelo liberal, que en la realidad centrífuga del capitalismo real la acumulación de los bienes se acelera y concentra desde el primer mercantilismo hasta el financismo extremo de la globalización neoliberal, haciendo desaparecer
a los individuos no propietarios no solo de la trama económica sino de lo social mismo;
y del modelo del comunismo real, en que esa media de necesidades sociales fue definida
desde arriba, jerárquicamente, con la misma noción de economía de la escasez, subsumiendo a la subjetividad y las relaciones micro sociales en la máquina centralizada de la
planificación central y su ejecución total e incluso policial, la propuesta inacababa y reciclable del desarrollo a escala humana pretende situarse no en una tercera (y hasta ahora
históricamente falsa) proposición, sino efectuar la inflexión de las cuerdas del arco hacia
otros actos de lo social. Frente al agotamiento inmediato del consumo de objetos del
liberalismo y a la organización de posposiciones planificadas de bienes del colectivismo
mecánico, “La propuesta presentada aquí apunta a la identificación y utilización preferentemente de satisfactores que sean sinérgicos, es decir aquellos donde la realización de las
necesidades no sea la meta, sino el motor del desarrollo mismo. Y que al hacer así se
promueven el tránsito del objeto de prestación o beneficiario de servicios al sujeto participante y protagónico; el tránsito de lo puntual al proceso histórico y colectivo, y de lo
individual, al grupo, a la comunidad, al territorio”(51).
De ésta forma las necesidades dejan de ser carencia para aplicarse a construir desarrollo, a tejer lazos de vinculación en la red compleja de la vida humana y su reproducción
(48) En verdad se agota más bien en su fungiblidad, es decir en la posibilidad de enajenarlos e intercambiarlos contractualmente, generando un poder liberatorio de las obligaciones recíprocas por las prestaciones inmediatas y excluyentes de los
contratantes, lo que cosifica doblemente a los bienes en cosas desligadas y en mercancías.
(49) HÉLLER, Ágnes. Teoría de las necesidades en Marx. Barcelona: Ediciones Península, 1998. p. 84.
(50) HÉLLER, Ágnes. Ob. cit., p. 85.
(51) ELIZALDE, Antonio. Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. Santiago: Universidad Bolivariana, 2003. p. 67.
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material, ampliando el espacio de la regulación económica más allá de los límites del
economicismo, rompiendo el cerco de reducción de la vida a la reproducción del capital
y de las necesidades a la individualidad de seres y de bienes. Si como sostiene Baudrillard
“La ilusión de lo económico es haber pretendido fundamentar un principio de realidad y
racionalidad en el olvido de esta realidad definitiva del intercambio imposible”(52) que es
la totalidad de la vida, religar la subjetividad individual con el devenir colectivo en sus
diversos niveles circularmente interrelacionados. Recordar que “ya no hay actores, ni espectadores, todos están sumergidos en la misma realidad, en la misma responsabilidad
giratoria, en un mismo destino impersonal que no es más que la realización de un deseo
colectivo”(53) es el trabajo indispensable para enfrentar las crisis de necesidades a que las
promesas del capitalismo global sigue dejando sin respuesta.
Trazar ese derrotero en el marco del derecho, mirando a la disciplina del derecho del
trabajo, es la tarea que intentaremos abordar en adelante.
El der
echo
derecho
El tercer gran nudo es el más cercano para los juritas y el más amplio, general e
instalado para los habitantes de las sociedades modernas. Transitamos entre la ceguera
máxima de lo inmenso del orden y la ritualidad formal de la cotidianeidad y la burocracia,
en un paradigma que, en su reducción metodológica, arrastra al conjunto de nuestra visión y con ello también nuestras prácticas. Lo que sufrimos es una verdadera crisis de
percepción de un paradigma social y jurídico instalado en la certeza, la absolutización
de la verdad y los procedimientos y el criterio pseudo científico de la fuente monista de
las explicaciones: como en una plantación de pino radiata, los árboles no nos dejan ver el
boque y nos despojan de la biodiversidad, bajo la apariencia del verde permanente.
El paradigma moderno, expresado como derecho formal, concurre a ese cruce de
reducciones de las cuales forman parte las nociones excluyentes de trabajo productivo y
necesidades individuales que se satisfacen por bienes individuales, agregando a ese juego
de simplificación y reducción de la realidad una solución técnica de flujo simple (máquina trivial en términos de Ulric Beck) que contiene varios falseamientos o inversiones: que
el derecho es la forma de construcción de lo social, que la respuesta es siempre de orden
e institucionalidad, que la forma “normal” de construir sociedad es ordenando la realidad
a un deber ser y no al revés, y en definitiva haciendo creer que al definir diversos tipos de
normas y ejercer el poder jurídico directo desde la amenaza de la coerción o su empleo,
el derecho positivo es la única forma de regulación eficaz y legítima sobre la sociedad.
A esa forma de enfrentar el proceso a la vez de reducción y de construcción de lo
social a través de la imputación es lo que llamamos derecho, pero que en estricto derecho
es derecho formal o positivo y sus articulaciones institucionales necesaria, ley, jurisprudencia y doctrina. Las tres: norma, sentencia y opinión, todas partes del pensamiento del
abstracto que pretende subsumir la realidad.
(52) BAUDRILLARD, Jean. El intercambio imposible. Madrid: Ediciones Cátedra, 1999. p. 14.
(53) BAUDRILLARD, Jean. Ob. cit., p. 141.
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Si leemos buena parte de las teorías de los autores que fundamentan el derecho
podemos apreciar que en realidad de lo que hablan es de una reducción del derecho a su
esfera normativa. De hecho, en la historia moderna del derecho, pero sobre todo a partir
de Kelsen en adelante — con su reducción del derecho al derecho positivo— el fenómeno
jurídico ha sido reducido a su esfera normativa, olvidando el amplio campo relaciones
que es el fenómeno jurídico como disciplina constructora de la realidad social, llevando
a “Reconocer como derecho lo que el estado — mejor dicho sus funcionarios — desean
sea visto como tal, (lo que) quiere decir que lo que el jurista hace, es producir un discurso
en el cual se dice que, eso que es derecho debe ser obedecido”(54) y esa obediencia en
definitiva se reduce a acatar la norma sin cuestionamiento, sin preguntarse acerca de si es
la solución adecuada o solo se trata de un ejercicio de poder de construcción y control
social. Se trata de una tendencia histórica por cierto, explicable como consecuencia del
proceso originario de la modernidad, en que “La tendencia histórica a identificar el derecho con el derecho estatal, que hoy todavía existe, es la consecuencia histórica del proceso
de concentración del poder normativo y coactivo que caracterizó el surgimiento del Estado nacional moderno”(55), pero que lleva a concebir todo el derecho finalmente solo como
sistema de normas, más o menos abierto, pero siempre dentro del mundo de la norma.
Así lo deja en claro Bobbio al señalar que “solo se puede hablar de derecho cuando hay un
sistema de normas que forman un ordenamiento, y que, por tanto, el derecho no es norma, sino conjunto coordinado de normas”(56), ampliando el campo de la norma a la de un
conjunto centralmente coordinado por el Estado productor y sus instituciones, yendo
más allá de la mera relación intersubjetiva del viejo sistema liberal original, pero manteniéndose dentro del mismo paradigma abstracto y reduccionista del normativismo
monista estatal, en que “las normas jurídicas expresan la significación de ciertos hechos y
estos son determinados a su vez por otras normas jurídicas”(57), subsumiendo al realidad
en estas.
Al reducir el derecho a la norma se pierden y excluyen arbitrariamente todas las
demás prácticas sociales que no son normativas.
Lo anterior es un punto esencial de la cuestión, puesto que si las sociedades modernas se han construido sobre la lógica del Estado Nación, y bajo una noción monista del
derecho, donde se priva de legitimidad a toda aquella manifestación regulatoria que no
sea una norma positiva emanada del poder estatal, se trata no solo de una reducción, sino
que de un acto de poder por decisión positiva, afín a intereses concretos, que busca controlar, regular y someter lo colectivo que no se ajuste a la firma liberal esencial de la
relación contractual de un individuo con otro individuo, intercambiando bienes determinados por otros bienes determinados para producir utilidad. De ésta forma se excluye a
todos los no propietarios capitalistas ya todas las formas no individuales sino colectivas,
como por ejemplo, las organizaciones de trabajadores.
(54) CORREAS, Oscar. Introducción a la sociología jurídica. Barcelona: Editorial Maria Jesús Bosch, 1995. p. 45.
(55) BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho. Madrid: Editorial Debate, 1999. p. 21.
(56) BOBBIO, Norberto. Ob. cit., p. 25.
(57) KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Buenos Aires: Eudeba, 1999. p. 35.
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La Ciencia del Derecho tradicional escamotea de ésta forma el responder preguntas
esenciales sobre su objeto, en establecer las diferencias que permitan una comprensión
completa y compleja de los fenómenos que circulan en torno al derecho, sus prácticas, sus
discursos y sus operadores. Al describir el derecho como un conjunto articulado institucionalmente de normas y excluir otras prácticas que las preconcebidas y permitidas, se
reduce toda explicación y toda diferenciación sobre los hechos, subsumiendo todo bajo
un parámetro único de medir la realidad, de manera que la diferencia entre derecho y
derechos, entre sujeto y sujetos pierda toda relevancia y al borrar las primeras diferencias
formales, se borran de ésta forma también las diferencias materiales bajo el supuesto de la
igualdad formal ante la ley, y cuando aparecen se resuelven de una forma igualmente
formal. De allí que el mecanismo de resolución de las antinomias que Bobbio señala como
de justicia por aplicarse el principio de especialidad, que resuelve las diferencias a partir de
aplicaciones cada vez más restringidas, al ser de resolución formal y supeditarse al criterio
de jerarquía de las normas, en definitiva, reconduce la respuesta a la abstracción y nunca
da cuenta de las diferencias materiales en el fondo de las reclamaciones de derechos de los
sujetos sociales fuera de la norma.
Ese espejismo de la resolución formal de los conflictos que implica el derecho como
sistema monista y normativo no solo reduce la realidad a su imputación de lo que debe
ser, sino que se coloca en una neutralidad interesada que no debe olvidarse. Las normas
y los discursos que sobre ellas se articulan nunca son neutrales y siempre sirven a intereses que buscan encubrir la totalidad de la intención política que las genera. Si como dice
Boaentura de Sousa Santos el derecho es una práctica de estrategia donde coinciden retórica, burocracia y violencia, en que “la retórica no sólo se reduce cuantitativamente sino
que es contaminada cualitativamente por la burocracia y la violencia dominantes”(58), el
construir discursos abstractos, discursos de aparente neutralidad y ordenar la resolución
a los requerimientos de solución de conflictos no por las necesidades esenciales de los
afectados sino por las imputaciones normativas predefinidas en la ley, encubre la burocracia y la violencia que permiten ciertos derechos y no otros, que habilita cierta economía
y no otro, que potencia ciertos estados de poder y sus garantías y no otros.
Con ello se oculta además que en las sociedades modernas existen conjuntamente
con el derecho positivo estatal otras formas de regulaciones de lo social, materiales y
simbólicas pero de similar o mayor eficacia al derecho, como la ideología (religión, transmisión cultural, etc.) la economía y el poder desnudo, la violencia. Y se evita revisar en
serio en que medida los derechos supuestamente protegidos, efectivamente lo están.
Der
echo, trabajo y necesidades humanas
Derecho,
Intentaré ahora reconducir esta discusión al punto del derecho y luego al del derecho laboral en su momento moderno y en su actual momento globalizado y de desregu(58) SANTOS, Boaventura de Souza. La globalización del derecho. Los nuevos caminos e la regulación y la emancipación.
Bogotá: ILSA, 1998. p. 23.
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lación jurídica, que es en verdad otra forma distinta de regulación no por el derecho sino
por las reglas de la economía neoliberal, para intentar reconstruir una hermenéutica y una
práctica jurídica que integre el derecho y el trabajo en una perspectiva resatisfacción de
las necesidades humanas individuales y colectivas desde el derecho laboral. Se trata
de revisar de que modo esta rama del derecho puede ser un aporte de emancipación y
no de dominación sobre el aspecto biológico de la reproducción, eso que llamamos trabajador y decimos es una persona que tiene derechos.
En la era de la globalización, tan similar pero tan distinta al periodo que dio origen
al derecho del trabajo, vale la pena revisar sus fundamentos, sus principios, sus supuestos, para rescatarlos o descartarlos, para volver a colocarlo en función de las protecciones
que sirvieron de fundamento a su nacimiento. En momentos en que la eficacia del derecho estatal, las hermenéuticas y prácticas jurídicas parecen ineficaces, resulta obligatorio
plantearse nuevos paradigmas y estrategias, así como otras formas de garantías y defensa
del trabajo frente al capital. “Se necesita una nueva arquitectura de los derechos, basada
en un nuevo fundamento y una nueva justificación … La nueva arquitectura de los derechos debe ir a las raíces de la modernidad, no con el fin de recapitular por encima de las
raíces, pues esto es ya bien conocido, sino para indagar debajo de las raíces, voltear
las raíces, por decirlo de alguna manera, y plantar allí un campo de construcción”(59).
En esa raíz sabemos y debemos recordar cual es la historia y cual el objetivo del
Derecho del Trabajo: es la historia de las luchas obreras frente a la explotación del capital
en la época de la revolución industrial, la ampliación de las bases sociales del Estado
sacudido por esas luchas y el quiebre de la restricción individualista de las normas civiles
sobre prestación de servicios lo que obliga a una maniobra difícil de aceptar por el establishment, la inclusión de formas, practicas y necesidades colectivas den el mundo ideal de
las relaciones contractuales. Olvidar esa historia pone en peligro la existencia misma de
una disciplina que creíamos ya definitiva. Como sostienen Claudio Palavecino “no dejaría
de ser tragicómico que una de las ramas mas recientes del derecho, fuera la primera
en desaparecer y resultaría definitivamente grotesco que nosotros, sus desprevenidos estudiosos ni siquiera nos enteráramos de ello, obnubilados como estamos por la letra de la
ley o por la porfiada añoranza de modelos normativos periclitados”(60).
Precisamente en esa raíz histórica se encuentra el objetivo y finalidad de la normativa laboral, la judicatura y la disciplina que surge desde ella. Se trata de un doble movimiento que señalamos como de ruptura de la lógica estrictamente individual de las
relaciones contractuales por un lado, y de la defensa de la parte más débil de la relación
por otra.
En efecto, al considerarse originalmente por el derecho liberal la existencia de un
hombre “que se suponía era, en abstracto, igual a los demás, y cuyo exponente jurídico
era el concepto de persona ... (ese) individualismo se manifestaba en el derecho civil de
(59) SANTOS, Boaventura de Souza. Ob. cit., p. 232.
(60) PALAVECINO, Claudio. Subcontratación. Régimen jurídico del trabajo subcontratado y del suministro de personal. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2006. p. 10.
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la época, en el rigor con que se aplicaba el principio de negociación, donde se consagra
el libre juego de fuerzas de las partes situadas ambas en plano de igualdad”(61), los problemas accedían a su resolución bajo la lógica doblemente individual de la concurrencia a la
manifestación de voluntad como de la satisfacción individualista de las necesidades, de
manera que toda forma colectiva de reclamo, demanda o ejercicio jurídico era visto con
repulsa y considerado incluso un delito. No puede olvidarse que durante varios años, en
los diversos ordenamientos jurídicos nacionales el reconocimiento de la calidad de trabajador o el establecimiento y escrituración de un mínimo de garantías frente a la realidad
económica de explotación fue primero ninguneada y luego criminalizada al punto de
suprimirse las vidas de los reclamantes.
Tampoco puede olvidarse que es de esa contradicción desde donde surgió el derecho
del trabajo y que sus principios esenciales tienen que ver con el objetivo de protección del
trabajo frente al capital y no de una mera regulación abstracta y neutral de partes en
igualdad de concurrencia. Esto no puede olvidarse precisamente por que por una parte
muestra como la elaboración de principios constitutivos fue una respuesta a un contexto
histórico de surgimiento y que su eficacia dependía en buen parte del mantenimiento de
ese impulso original, lo que para su aplicación actual requiere tenerlos presente e incorporar flexibilidad para adoptarlos. Pero a su vez debe tenerse en cuenta como la historia
al disolver los modelos sociales colectivistas y poner en duda la idea misma de los modelos socialdemócratas de bienestar, han encapsulado al derecho del trabajo individual en
una discusión nuevamente abstracta sobre contratos, cláusulas y normas y no sobre la
realidad material y las necesidades esenciales de los trabajadores frente al capital.
Los más tradicionales y mas nuevos principios generales del derecho del trabajo(62)
solo adquieren vigencia si acceden a un sistema de derechos de garantía efectiva, de lo
contrario caen al vacío, y pierden no solo fuerza reguladora sino además contendido y
sentido. Frente a la cosmovisión “que endiosa el mercado, (en que) aparece como el valor
supremo que define las opciones y constituye el elemento que sirve para aceptar o descartar cualquier propuesta”(63), perder la visión histórica de los procesos para afirmar la existencia y validez de una rama o unos principios de derecho implica ser aún más cuidadosos
en el análisis, y si se quiere, ser tan audaces como para pasar por encima de los principios
que creíamos fijos y ciertos con el objeto de salvar el objetivo de una práctica jurídica
originalmente de justicia pero con el tiempo sustraída por la formalidad y por la lógica del
libre mercado.
Permítaseme entonces efectuar algunas afirmaciones de cuales son ciertas nuevas
bases sobre las cuales habrá de reconstruirse una hermenéutica y una practica jurídica
(61) GAMONAL, Contreras Sergio. Introducción al derecho del trabajo. Santiago de Chile: Editorial Jurídica Cono Sur,
1998. p. 10.
(62) Al respecto Américo Plá Rodríguez (Los principios del derecho del trabajo. Buenos Aires: Ediciones de Palma, 1998)
señala como principios generales del trabajo los principios de protección, irrenunciabilidad, continuidad, primacía de la
realidad, razonabilidad, buena fe, amenidad d riesgos, igualdad y no discriminación.
(63) RODRÍGUEZ, Américo Plá. Presencia actual de los principios del derecho del trabajo en América Latina. Ponencia presentada en las IX Jornadas chilenas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 12 al 15 de Agosto de 1998. Chile:
Universidad de Concepción. En carpeta de documentos, p. 5.
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contextualizada y crítica de sus contextos, articulable en todos los lugares en que se juega
la regulación y no solo en la superestructura normativa, en todo caso susceptible de aplicarla al mundo del trabajo. Solo con estas a la vista creo puede actualizarse y replantearse
la defensa del trabajo frente al capital, si es que es eso lo que nos interesa.
Primero. Contrariamente a como lo han pensado hasta ahora los abogados, el der
dereecho no es el único rregulador
egulador social ni siquiera el más efectivo
efectivo, también la economía
es un regulador arquitectónico social y el neoliberalismo así lo ha demostrado. En el
neoliberalismo global la regulación solo ha disminuido, perdiendo fuerza, en la esfera del
estado nacional, pero las sociedades han pasado a ser controladas y gestionadas desde la
macro esfera global por un discurso, una práctica y un sistema de administración de
capital financiero que acaba siendo más veloz, más concreto y más efectivo que la abstracción y la burocracia jurídica que hasta ahora entendíamos legitimaba la sociedad de cada
país o región.
Eso obliga a mirar nuevamente los espacios de nuestras prácticas, recordando que
cada uno de los espacios a regular (cotidiano, local, regional, nacional, global) es susceptible de ser regulado en la instantaneidad por otros mecanismos distintos a los del derecho positivo. Frente a la alianza que en la modernidad pre globalización existió entre el
estado y el mercado, y que en algún momento significó formalizar el proceso político de
empate técnico entre sindicalismo y empresa estableciendo un sistema tuitivo de protección del trabajo, aunque fuese en la esfera de la formalidad, si el estado hoy quiere seguir
efectivamente siendo un protector del bien común y que esto se concretice, debe jugár
jugár-sela desde lo micr
o a lo macr
o (y viceversa) por una alianza entr
micro
macro
entree estado y comunidad en desmedro del mercado. Es falso que el capital no necesita del trabajo o de la
burocracia, la difuminación de prácticas mantendrá la economía en funcionamiento mientras con o sin regulaciones el balance aun le permita funcionar.
En la esfera de la empresa, de los espacios sociales no directamemnte productivos,
así como también en la de lo administrativo o de lo judicial, los funcionarios (fiscalizadores, jueces, legisladores) el estado esta representado por ellos. Su presencia activa significa
existencia, su retirada mayor existencia del mercado. La comunidad seguirá allí, pero sus
condiciones de vida dependen de con quien haga alianza el estado a todos sus niveles y
eso depende de personas concretas, como de sus acciones de producción y sus prácticas
de regulación.
Segundo. Si el derecho no es el único regulador, una normativa (una interpretación,
egulación no mejora las condiciones
una coacción, una práctica) que tienda a la desr
desregulación
del trabajo ni de los trabajador
es ni de sus familias o comunidades donde se desentrabajadores
vuelven
vuelven.
La flexibilización que tanto anhelan las elites empresariales es solo una forma distinta de regulación en beneficio de la circulación del dinero y su plusvalor. Con esa llamada
a la flexibilización para adaptarse mejor al mercado, lo único que se busca “es el adelgazamiento de las normas que resuman conquistas de los trabajadores, concediendo, así,
mayor libertad a aquel que está del lado opuesto, del otro lado de la balanza: el emplea-
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dor”(64) debe tenerse cuidado cada vez que se hace esa apuesta por flexibilizar una norma,
pues si no se compaña de otras medidas favorece el capital y no el trabajo.
Tercero. La realidad sigue siendo más compleja que la reducción que practica sobre
ella la norma. La única forma verdadera, aun cuando se exponga al riesgo propio de toda
intervención social, de hacer entrar la realidad al derecho es ampliando los límites de
echo, en cuanto disciplina y
comprensión del derecho más allá de la norma. El der
derecho,
práctica social debe concebirse como un juego de estrategias no neutral
neutral, sino que
la forma como se equilibren retórica, burocracia y violencia con los efectos prácticos de
sus resoluciones y con la mirada que se use para medir la realidad son decisivos. Una
práctica legislativa, hermenéutica, jurisprudencial o de protección que mire la norma
como respuesta antes que la realidad como pregunta adolece de una ceguera necia desde
su inicio.
Cuarto. La igualdad no existe
existe, ni en el campo de la sociedad ni en el campo formal
del derecho. Hasta ahora se nos ha hecho creer que la igualdad es un valor supremo y que
las únicas discrepancias aceptables son diferencias de especialidad de segundo grado
econocer
que se resuelven por principio de especialidad. Hay que rreconocer
econocer,, pensar
pensar,, trabajar y
constr
uir un der
echo por la desigualdad for
mal en beneficio de la igualdad material
construir
derecho
formal
material.
Hay que olvidarse de la neutralidad y la abstracción, comprender y asumir que la realidad
se construye y depende de lo que hagamos por ella. No es el principio de la especialidad
versus el de la generalidad abstracta lo que supera el paradigma binario regla/excepción,
sino una lógica de la pluridiversidad deslocalizada y permanentemente especial, incluso al
abarcar circunstancias generalizables. La única regla general es la de la diversidad de base
frente a procesos hegemónicos y dominantes generales en su voluntad de poder, pero no
necesariamente en su aplicación. El contexto de, mas que desigualdad, diversidad,
no puede perderse de vista si que quieren respuestas eficaces a la general disparidad material.
Como señala Santos “Las personas no son pobres, son empobrecidas; no tienen hambre
son llevadas a tener hambre; no son marginales, son marginalizadas; no son víctimas, son
hechas víctimas”(65) y las decisiones que tomemos son las que definen la suerte de muchas
personas, los directamente afectados, pero también sus familias o su entorno inmediato.
Las empresas y el capital no sufren, las personas si. Pero también pueden beneficiarse, no
todo beneficio es utilidad financiera.
Quinto. Hay que concebir y ejecutar un derecho finalista y materialista más allá de la
imputación de la norma. Las normas deben dejar de ser un perímetro de vigilancia y
control de una mirada de justicia adjudicativa o declarativa de facultades (llamadas falsamente derechos) que se encuentran pre-escritos y predefinidos, para pasar a ser un paráedistributiva. Solo pasar del perímetro al parámetro,
metro de camino para una justicia rredistributiva.
abriendo el panóptico legal a la realidad, hace posible pasar de la exclusión a la inclusión
social.
(64) CARVALHO, Amilton Bueno de. Flexibilização x directo alternativo. En: Lições de direito alternativo do trabalho. São
Paulo: Editora Académica, 1993. p. 77. Traducción del autor.
(65) SANTOS, Boaventura de Souza. La globalización del derecho. Los nuevos caminos e la regulación y la emancipación.
Bogotá: ILSA, 1998. p. 223.
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ech
os”, en rrealidad
ealidad no existen por si mismos, o
Sexto. Lo que llamamos “der
“derech
echos”,
mejor dicho, no existen por el solo hecho de estar escritos en alguna parte; los derechos son un vacío conceptual que requieren contenido. Lo que hasta ahora el derecho
ha llamado derechos (o facultad de ejercicio en el lenguaje del derecho liberal individualista) en realidad son garantías escritas de un cierto punto de concreción o de termino
de un conflicto social. El derecho a huelga es en realidad una garantía del proceso social
de demanda de los trabajadores por sus condiciones de vida. El derecho al salario mínimo
es una garantía de una opción por un mal menor, el que el capital no pague al trabajador
lo que desee con independencia de la subsistencia biológica de éste. El único contenido
posible efectivo y cuantificable de un “der
echo” es la satisfacción de la necesidad que
“derecho”
origina su demanda. Sin una necesidad satisfecha efectivamente no existen der
ederechos, solo garantías susceptibles de ser rrespetadas
espetadas o no
no.
Séptimo. Desde ese mismo punto de vista material, antes de plantearse por la abstracción de llamar a una rama del derecho como de derecho laboral valdría la pena peguntarse si lo que hace poco mas de un siglo le llamamos así sigue existiendo. Hoy, al concebirse
el derecho laboral bajo la lógica de las necesidades que se satisfacen una a una y no de
agregaciones e integraciones e inclusiones colectivas, o al dejarlo a la suerte de la regulación abstracta y normativa y siempre originada en el contrato individual, el derecho laboecho del trabajo no existe sin su
ral es un enunciado que carece de contenido. El Der
Derecho
base material que es el sistema de pr
oducción
material
que se expr
esa en él y tamproducción
expresa
poco sin su objetivo político jurídico contra rregulador
egulador de le tendencia de acumulación y rrepr
epr
oducción per
manente del capital. Toda mirada que no contemple lo colectivo
eproducción
permanente
de la producción material de la existencia (y no solo de la mercancía) hace que en realidad
el derecho laboral hoy sea no un derecho del trabajo sino un derecho del capital.
Octavo. Por la misma razón, si el trabajo, incluso el productivo, es un proceso colectivo, mirar los vínculos jurídicos desde la óptica de los contratos individuales de trabajo,
olvidando el contexto social en que se mueven trabajador y empresa (el trabajador come,
su familia come, el capital no, solo adquiere frutos o utilidades) no es en verdad hacer
derecho laboral sino derecho civil individualista disfrazado de laboralismo. O se reinventa
una mirada no individualista sobre el vínculo jurídico inmediato que vincula a las partes del
proceso trabajo productivo para ponerlas en un sentido de equidad o se esta desregulando la
existencia misma de ese vínculo. Las normas son para el sujeto y no el sujeto para las
nor
mas, eso es un objeto, y cosas son las mer
cancías.
normas,
mercancías.
Noveno. Un derecho del trabajo que aspire a llamarse tal debe al menos garantizar y
fomentar condiciones de vida con mínimos de uso de los bienes razonables para la reproducción biológica. Si no se garantiza al menos una canasta básica de proteínas, si se aplican normas a valores de costo que no la permitan, no se garantizan ni los derechos
establecidos en las leyes laborales ni se respeta siquiera la garantía a vivir que llamamos
echos humanos no son estatutos que por el hecho de estar
derecho a la vida. Los der
derechos
escritos existen, son construcciones permanentes, diarias y materiales de dignidad
humana
humana.
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Décimo. Los principios del derecho del trabajo solo pueden aplicarse una vez garanecor
dado
tizada ese mínimo, solo es posible aplicar los principios una vez que se ha rrecor
ecordado
que el der
echo del trabajo es pos su ADN histórico un der
echo de pr
otección. Toda
derecho
derecho
protección.
otra interpretación desvirtúa la disciplina y es derecho del capital.
ealidad
Undécimo. Todo razonamiento jurídico que apuesta a la neutralidad, en rrealidad
opta por el más fuer
te de la rrelación.
elación. “No se puede seguir sosteniendo la (idea) de la
fuerte
neutralidad e independencia en un contexto plagado de contradicciones inherentes al
sistema”(66) argumentando que las partes requieren seguridad jurídica. Una seguridad jurídica sin seguridad social es olvidarse de las personas concretas y poner a un mismo nivel
abstracciones conceptuales que sujetos biológicamente alimenticia y socialmente heteropeyéticos. Como ya lo sostenían hace largos años, en el periodo que la desigualdad global
comenzaba a gestarse bajo una crítica al estado de bienestar europeo, los teóricos del Uso
Alternativo del Derecho, “lo decisivo en el proceso de comprensión del sentido es la convicción del intérprete sobre la justicia de la solución adoptada, de su corrección, de su
razonabilidad, (por lo que) hemos de replantearnos también en otros términos el concepto de legalidad y el principio de seguridad jurídica tan celosamente defendidos por quienes se escudan en ellos para sabotear, desde las trincheras del estado de Derecho, cualquier
innovación que parezca atentar al status de irresponsabilidad política del — siervo de la
ley”(67).
Finalmente y para ser coherentes con la idea de articular de una forma efectiva y
actual los conceptos de trabajo, derecho y necesidades humanas, debe recordarse siempre
que el problema del trabajo no es un problema puntual de realización de una actividad
remunerada en virtud de un vínculo jurídico individual, sino que el trabajo es una serie
oducciones materiales
continua, ininter
ininterrrumpida y holísiticamente vinculadas de pr
producciones
que incluyen el trabajo pr
oductivo, el impr
oductivo, el social y en general todo el
productivo,
improductivo,
trabajo vivo que per
mite la existencia de quienes lo rrealizan
ealizan
permite
ealizan. Si ello es así, si el asunto
no es una relación uno a uno entre capital y trabajo, tampoco las necesidades que llevan
al sujeto a desempeñarse en la esfera remuneratoria del acto trabajo, tampoco las necesidades son puramente individuales, son una compleja rred
ed que rrequier
equier
en pr
oducción y
equieren
producción
satisfacción sinér
gica
sinérgica
gica.
El derecho individualista y liberal que antecedió al derecho del trabajo y que ha
vuelto a controlarlo, incluso desde fuera de las normas laborales que lo rigen, ha demostrado en la era de la modernidad dura ser insuficiente para asegurar equidad, y no se ve
por que tendría que ser más efectivo para lograrlo en la era de lo que Zigmundt Baumann
llama modernidad liquida, de lazos más débiles, veloces, fragmentarios y difusos. Lo
anterior nos obliga a rrecr
ecr
ear el der
echo, a no mirarlo bajo el viejo paradigma sino
ecrear
derecho,
desde una perspectiva pluralista que rrompa
ompa la ceguera del monismo jurídico for
mal
formal
y abstracto
abstracto.
(66) SAAVEDRA, Modesto. Interpretación jurídica y uso alternativo del derecho. En: LÓPEZ, Calera; SAAVEDRA, López
y ANDRÉS, Ibáñez. Sobre el uso alternativo del derecho. Valencia: Fernando Torres Editor, 1978. p. 37-38.
(67) SAAVEDRA, Modesto. Ob. cit., p. 50-51.
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En la era del capital globalizado y las comunidades fragmentadas pero como nunca
antes en posibilidad de vincularse también en redes de alcance regional o global, hay que
considerar el problema desde el control y la gestión de la producción biopolítica de la
vida, bajando de las abstracciones a la realidad material, vinculando los hechos y
las normas no por su imputación sino por la finalidad que les de origen, privilegiando el
principio de conservación biopolítico por sobre el de la producción y la acumulación del
capital. Ello obliga a los juristas a complejizar no tanto sus instrumentos como su mirada
sobre el asunto, quitándose las gafas del formalismo normativista. Pero además se requiere una disquisición teórica profunda de lo jurídico, recordando que si éste dice ser un
garantizador o protector de bienes jurídicos, estos deben quedar expuestos con claridad
para asumirlos. Lo que implica un paradigma jurídico y una hermenéutica de las
necesidades y no de la subsunción normativa
normativa.
Más allá de la aplicación o no del derecho del trabajo, sus principios o sus normas,
debe recordarse que vida y abstracción conceptual son esferas distintas, pero que la segunda requiere de la primera. Hablando en términos de bienes jurídicos protegidos, no
puede olvidarse nunca que los bienes jurídicos protegidos que traen consigo el trabajo y
el capital no son los mismos ni de la misma naturaleza. La esfera biopsicosociológica de
la pr
oducción, es decir el trabajador
producción,
trabajador,, lo humano, implica el bien jurídico de la subsistencia, la esfera del capital el bien jurídico de la administración y la pr
opiedad, y
propiedad,
un der
echo del trabajo y no del capital debe optar siempr
derecho
siempree por la subsistencia y la
dignidad antes que por cualquier gestión abstracta, formal y des-subjetivada.
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TRABAJO Y ECONOMÍA

Carlos A. Toselli
I. Intr
oducción
Introducción
Se ha sostenido que la Economía representa la realidad y el Derecho enmarca el
deber ser de esa realidad.
Esta primera aproximación al tema nos lleva a efectuar algunas distinciones que nos
permitan alejarnos de pre-conceptos apriorísticos que tal como aparecen formulados tienen mucho de utilitaristas y por lo tanto ingresarían dentro del plano del mercantilismo,
según el cual el costo laboral resulta ser (y nada más que eso) un costo económico medible a la hora de fijación del valor del producto y por ende en el momento de evaluación
de la rentabilidad de un determinado emprendimiento.
Indudablemente que tal concepción colisiona con las normas protectorias laborales
y con la doctrina social de la Iglesia en tanto y en cuanto desde sus primeros pronunciamientos se preocupó de señalar que el hombre no era un factor de producción sino que
su actividad laboral representaba su fuerza creativa en primer lugar como impulso para la
concreción de sus fines personales y sólo en última instancia habrían de verificarse
las consecuencias económicas de dicha labor productiva.
Esta claridad ha sido reflejada por numerosos autores y se encuentra plasmada en los
principios de la Organización Internacional del Trabajo con su célebre frase “el trabajo no
es una mercancía” y admitida casi sin hesitación en las legislaciones laborales, tal como lo
determina el art. 4 de la LCT(1).
En un análisis muy crítico respecto de esta concepción economicista, Mario Ackerman señaló: “Los trabajadores se definen, se presentan y se piensan como personas que
trabajan, esto es, como trabajadores. En singular o en plural. Lo que permite además, una
individualización. Singular o plural. Masculina o femenina. Individual o colectiva. Como
lo son las personas. La expresión recursos humanos
humanos, en cambio está instalada en las
antípodas de esa posibilidad. Porque el sustantivo recursos, que define lo importante,
fundamental o esencial, refiere a un uso, costo o aprovechamiento en abstracto, esto es sin
individualizar, sin personalizar. Lo humano aparece bajo la forma de un adjetivo que
(1) Art. 4: Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de
dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley.
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denota lo accidental, secundario o no esencial. Recurso es así, lo consistente. Humano lo
contingente. El reproche es obvio. El trabajador es un sujeto. El recurso es un instrumento. La distancia entre trabajadores y recursos humanos, es la que va de una sociedad
pr
eocupada por las personas a una inter
esada por las cosas
preocupada
interesada
cosas”(2).
A nivel jurisprudencial, en la primavera laboral de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación Argentina, en la causa “Vizzoti c/ AMSA” el máximo tribunal de mi país sentó
de manera contundente esta tesitura al expresar:
Consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar
el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquélla le
exige; admitir que sean las “leyes” del mercado el modelo al que deban ajustarse las
leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas “leyes”), pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige
como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos,
libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional. El hombre no
debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del
bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales
que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad(3).
Corresponde entonces ingresar al análisis de los cambios producidos a nivel mundial para poder verificar cómo se arribó a tal estado de cosas, donde nuevamente nos replanteamos aspectos que conforme la teoría del eterno progreso creíamos que habían sido
superadas por el devenir histórico.
II. Los cambios a nivel mundial
No es discutible que los así llamados “30 gloriosos años” que siguieron al fin de la
II Guerra Mundial y que marcaron el resurgimiento industrial y económico y la consolidación de derechos laborales y el fuerte crecimiento del sector sindical se verían abruptamente truncados con la crisis del petróleo y el impacto que la misma tuvo sobre el empleo
mundial a punto tal que lo que se pensó en su momento que era coyuntural, pronto se
acabaría de descubrir que era estructural y con bases de permanencia, lo que determinó
la pérdida de innumerables fuentes de trabajo y el surgimiento de nuevas concepciones
respecto de los modos de producción.
(2) ACKERMAN, Mario E. Si son humanos no son recursos, pensando en las personas que trabajan. Ed. Hammurabi, p. 29.
(3) “Vizzoti Carlos A. c/AMSA S.A. s/despido”, CSJN 14.9.2004.
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a. Globalización
Se puede considerar como tal a la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, produciendo la reducción de los costos de transporte y comunicaciones
y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales,
conocimiento y trabajadores a través de las fronteras(4).
La misma tiene su simbolismo en la existencia de una aldea global, es decir donde
exista un mercado único, en el cual las empresas puedan elaborar sus productos en cualquier lugar del orbe, con standares de calidad uniformes y bajo la premisa que tal modo
de producción originaría un derrame de bienestar hacia todos los habitantes.
Como crítica se ha expresado que está surgiendo un mercado de trabajo planetario
en el que “el mundo pasa a ser un gigantesco bazar formado por naciones que ofrecen su
mano de obra en competencia unas con otras, proponiendo los precios más bajos para
conseguir el trato” (Donahue, 1994).
Por otra parte debe señalarse que esas promesas de derrame de bienestar se realizan
en un mundo donde 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar por día y
2.800 millones sobreviven con menos de dos dólares diarios, lo que representa el 45% de
la población(5) y remarca la enorme brecha existente entre ricos y pobres, a nivel país y a
nivel distribución interna. Como muestra en Argentina en el período octubre de 2001
a octubre de 2005, la brecha entre el decil inferior (los que menos tienen) y el decil más
rico, se ha ampliado alcanzando el máximo de 31 veces(6). De igual manera debe destacarse que en Argentina según información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, una familia tipo, es decir con dos hijos, requiere de la suma de $ 849 mensuales
(U$D 274) para no caer en la pobreza(7).
Como afirma el autor que he seguido en este punto, Joseph E. Stiglitz, para millones
de personas la globalización no ha funcionado. La situación de muchas de ellas de hecho
empeoró y vieron como sus empleos eran destruidos y sus vidas se volvían más inseguras.
Es por ello que la intervención del Estado se torna imprescindible en aras a la protección del colectivo social, que necesita respuestas inmediatas, tangibles, en el aquí y
ahora para resolver las cuestiones más prioritarias y ello porque como bien cita el mismo
Stiglitz haciendo referencia a Keynes la solución a largo plazo es inviable y lógicamente
tardía, ya que como señala con acierto el último autor mencionado, “a largo plazo, todos
estaremos muertos”.
b. Flexibilización
Existe una fuerte corriente que sostiene que la rigidez de las normas laborales y sus
contenidos pétreos, lo que se denomina “los mínimos inderogables” se han constituido en
(4) Cf. STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Buenos Aires: Ed. Taurus, nov. 2002. p. 37.
(5) STIGLITZ, Joseph E. Op. cit., p. 55.
(6) TREBER, Salvador: Los indicadores del 2005 y las perspectivas del 2006. Diario Comercio y Justicia, 3 de marzo de 2006.
(7) Diario Comercio y Justicia, Sección Economía, p. 2, miércoles 8 de marzo de 2006.
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el mayor obstáculo para lograr el desarrollo económico y la inversión productiva y consecuentemente que tales normas son las responsables del quietismo y debacle de los países
del tercer mundo.
En esa línea sostienen que deben adaptarse los marcos regulatorios, fundamentalmente a través de la negociación colectiva por empresa, entendiendo que en ese ámbito se
pueden acordar aspectos como la polifuncionalidad laboral, la jornada anual, el banco de
horas extras y los aumentos salariales atados a la productividad, que implican una sustancial reducción de costos laborales. A modo de ejemplo, en el caso de Fiat Auto, en la
Provincia de Córdoba, antes de la vigencia del convenio colectivo que rige las relaciones
laborales con su personal en la nueva planta inaugurada en el año 1996, el impacto de las
horas extras sobre la masa salarial rondaba el 40%. Con el nuevo convenio y el mismo
ritmo de producción y horas efectivamente trabajadas significó que tal porcentaje se ubicara entre el 8% y el 10%, lo que determina una notable rebaja en la incidencia del valor
salario en el costo de producción final.
c. Precarización
En la mayoría de los países latinoamericanos la incorporación de nuevas tecnologías, la adscripción casi sin tapujos a modelos neoliberales por parte de sus gobiernos
y en especial de sus políticas económicas, el desguace indiscriminado del Estado y la
eliminación de su rol como prestador de servicios públicos y la feroz competencia producto de la eliminación de restricciones arancelarias llevó a una severa afectación del
nivel de empleo, que también afectó de manera decisiva a la participación salarial de los
trabajadores(8).
Sumadas a estas cuestiones en la mayoría de los países en esta suerte de “campeonato mundial de la desprotección” como Adrián Goldín denomina ácidamente a la época de
dida en materia del Derecho del Trabajo, como la he
reformas laborales o a la década per
perdida
catalogado, se produce la incorporación de modalidades de contratación con flexibilidad
de salida, disminución o eliminación de contribuciones patronales a la seguridad social y
deslaboralización de figuras contractuales y su reemplazo por prestaciones que, de conformidad a la legislación aprobada no configurarían contratos de trabajo, tales como pasantes, becas, aprendices, fleteros, y una amplia gama de actividades en la que quien presta
el servicio pasa a ser considerado trabajador autónomo.
En esta línea de precarización debe destacarse la falta de controles mínimos y de la
adopción de recaudos elementales. En ese sentido en la Provincia de Córdoba es paradig(8) Los ideólogos de estas posturas fueron John Williamson, considerado el autor intelectual del denominado “Consenso
de Washington” y FRANCIS, Fukuyama. Sin embargo este último autor ha realizado un giro en su pensamiento y en sus
últimas obras “La gran ruptura” y “La construcción del Estado” proclama la necesidad de consolidar las instituciones
públicas como condición básica para encarar y luego alcanzar las metas de desarrollo prefijadas (Extraído de Treber, Salvador: Nota de Opinión en el Diario La Voz del Interior de Córdoba de fecha 17 de marzo de 2006, bajo el título: “Quién paga
los platos rotos”).

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

71

mático el caso de una empresa extranjera dedicada a la fabricación de la parte eléctrica de
los tableros de automóviles, que exigía de sus empleadas, todas mujeres, una jornada
laboral diaria de 12 horas, pagando lógicamente las horas extras, pero ocasionando un
daño importante en la salud de las mismas por cuanto exigía que estuvieran paradas
trabajando, manipulando los cables, enrollándolos, con lo cual el gran porcentaje de la
población femenina de dicha pequeña localidad quedó con severas afectaciones a la salud,
en especial producto de tendinitis, afecciones columnarias y várices y en ese sentido han
sido muy pocas las demandas instauradas, quizás por complejos sociales, ya que nadie
quiere aparecer como inválido o casi inválido en una pequeña población.
Lo más significativo del caso es que cuando la situación económica ya no le fue tan
rentable a la empresa, ésta procedió a despedir a sus trabajadores (ya seriamente incapacitadas) y abonó las indemnizaciones por antigüedad en parte con la venta del terreno que
la Municipalidad local le había donado para que instalaran allí el emprendimiento productivo.
Es que como también señalan diversos autores en épocas de globalización ya es
sencillo proceder al traslado de un emprendimiento: bastan unas simples transferencias
electrónicas y el capital empresarial desaparece en el cyber espacio financiero y las inversiones generalmente en el espacio físico del establecimiento generalmente son menores o con colaboración de los lugares donde se han radicado(9), producto en el mejor de
los casos de una preocupante ingenuidad, cuando no complicidad, de muchos funcionarios.
Para lograr esta precarización existió un claro compromiso y convencimiento ideológico de sus ejecutores y solamente el fracaso de tales políticas y el clamor popular y
colectivo los obligó a retroceder en los marcos normativos pero sin abjurar de las ideas
que habían impulsado y como muestra basta lo expresado por el miembro informante de
la Cámara de Senadores, Senador Miranda, al momento de la sanción de la Ley n. 25.013,
de reforma laboral en Argentina cuando expresara que: “La iniciativa del Poder Ejecutivo
se muestra como la solución eficiente a las relaciones laborales desde una posición de alto
contenido social. Estas relaciones laborales se fueron deteriorando como una consecuencia no querida de las grandes transformaciones de nuestro país. Rescatar la idea del
hombr
o de todo pr
oceso económico supone elaborar una fór
mula social
hombree como centr
centro
proceso
fórmula
que no está rreñida
eñida con los postulados y los objetivos económicos
económicos. Es necesario y,
porque no, también representa un desafío, poner en práctica nuevas y creativas medidas
que contribuyan a relativizar la dimensión del trabajo como vehículo de desarrollo y crecimiento de los hombres. Con esta reforma laboral se pretende establecer el equilibrio de
las relaciones laborales centrando dentro de un punto esencial, el restablecimiento del
empleo pleno y estable(10).
(9) En el caso de la Provincia de Córdoba para lograr la instalación de Motorola, el municipio local se comprometió a
hacerse cargo de una importante erogación en concepto de valor locativo del inmueble que ocupa la mencionada firma
bajo la promesa de una cierta contratación de personal calificado.
(10) Exposición del miembro informante del dictamen de mayoría, Senador Miranda, Antecedentes Parlamentarios Ley n.
25.013, Buenos Aires: La Ley. p. 129.
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Por ello es bueno tener presente la advertencia del Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavía: “La gente trabaja para subsistir, porque si no
trabaja no subsiste. Pero, no subsiste en condiciones de dignidad individual que permitan
la estabilidad de la familia y la paz en la comunidad, que en definitiva son pautas que
generan credibilidad en los sistemas de gobernabilidad pública y privada”(11).
III. La situación de infor
malidad y la rrespuesta
espuesta estatal
informalidad
Esta constante de pérdida de fuentes laborales originó la exclusión del mercado laboral de un importante número de trabajadores, de manera tal que si el desempleo formal
pasa en Argentina en la década de los años 1990/2000 del 6% hasta llegar a casi el 25%,
ello se potencia con relación al sector informal donde del 33% de la población laboral
activa que había en 1990 en esas condiciones se puede señalar que para el año 2000 se
podía hablar del orden del 50% de trabajadores que carecían de cobertura de obra social
y lo que era más grave, que carecían de futuro jubilatorio ya que, se optare por el sistema
de ingreso de fondos a cuentas de capitalización o bien se mantuvieran en el régimen de
reparto estatal, no contaría ni con fondos a sus cuentas individuales ni con años de aportes al sistema estatal para acreditar los años requeridos para poder acceder al beneficio
previsional con lo que en definitiva terminarán siendo absorbidos por el Estado Nacional,
pero a título de algún mecanismo graciable, cuando de conformidad al trabajo efectuado,
les correspondería de puro derecho tales beneficios.
Debe señalarse que este fenómeno no es propio de Argentina, sino que es común a
toda Latinoamérica, tanto es así que de cada diez nuevos empleos que se generan seis se
encuadran dentro de la economía informal, según precisiones del director general de la
Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavía(12).
Es por ello que el Estado intenta avanzar en la regularización del empleo no registrado y para ello introduce diversas normas sancionatorias, aunque para sanear el déficit
de la inspección del trabajo, termina convirtiendo al trabajador en un inspector que en
más de una ocasión debe lidiar en contra de su empleador, potenciando el conflicto que
derivará generalmente en la pérdida de su fuente laboral (formal o informal).
En el caso argentino la Ley n. 24.013 que entrara en vigencia en diciembre de
1991 contempla tres supuestos de registración irregular: a) la carencia absoluta de registración, es el supuesto de aquel trabajador que no figura de manera alguna para los
diversos subsistemas de la seguridad social, es decir formalmente se encuentra registrado como un desocupado o desempleado y ante los avatares en su salud debe recurrir al
Hospital Público que como integrante del Seguro nacional de salud debe brindarle una
respuesta y entre otras graves consecuencias carece de derecho a reclamar la percepción
(11) Información extraída del Diario Comercio y Justicia de fecha 15.3.2006, bajo el título: “Seis de cada 10 empleos en
Latinoamérica son en negro”.
(12) Información extraída del Diario Comercio y Justicia de fecha 15.3.2006, bajo el título: “Seis de cada 10 empleos en
Latinoamérica son en negro”.
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de los beneficios de la ley de asignaciones familiares por las cargas de familia y sociales
que tuviere.
b) El trabajador que se encontrara deficientemente registrado en cuanto a su fecha
de ingreso, es decir figura en los registros formales con un ingreso posterior al real. Es
evidente que el perjuicio al Fisco está dado por los aportes del período “en negro” no
ingresados al sistema(13) y para el trabajador en que si se produce la extinción del vínculo
su derecho indemnizatorio se verá limitado al período reconocido y no al real trabajado.
Por otra parte existen derechos que guardan directa relación con el tiempo de servicios y
que afectan al trabajador, a saber: 1) el período de licencia paga por enfermedad inculpable cuyo plazo se duplica si la antigüedad del trabajador es superior a los cinco años; 2)
el plazo de preaviso que es de dos meses si la antigüedad del trabajador es superior a los
cinco años; 3) el período vacacional anual que va variando según la mayor antigüedad del
trabajador en el empleo; 4) el orden de prelación en el régimen de suspensiones y despidos por causa de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, donde conforme la ley argentina se debe comenzar a suspender o despedir al personal menos antiguo
y con menor cargas de familia.
c) El trabajador que se encontrara deficientemente registrado en cuanto a su verdadera remuneración. Aquí los problemas son incluso de mayor entidad que en el caso
anterior, ya que afectará la base salarial que es la que determina el modo de cálculo de la
indemnización por antigüedad, del valor día vacacional, de los salarios de enfermedad
inculpable, del ingreso base mensual que se emplea en la ley de riesgos del trabajo en caso
de accidentes laborales o enfermedades profesionales y por sobre todo de la cuenta de
capitalización individual en el Régimen de Capitalización dentro del Sistema Integral
de Jubilaciones y Pensiones. Lógicamente que este menor salario declarado tiene también
incidencia directa en toda la recaudación que obtenga de parte del empleador la Administración Federal de Ingresos Públicos como órgano encargado de la percepción de la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS).
Ante ello la sanción resulta ser gravosa ya que en definitiva se corrresponde con el
25% de los montos no ingresados al sistema calculados a valor actual, es decir al momento de la determinación de la deuda o de efectuado el reclamo. Posteriores leyes tendieron
a agravar aún más la situación del empleador informal como la Ley n. 25.323 y la ley
denominada “contra la evasión fiscal” 25.345, aunque siempre utilizando al trabajador
como una especie de inspector de hecho de la autoridad administrativa laboral e ignorando que generalmente la pérdida del puesto laboral, que sobreviene al conflicto, no es la
solución deseada.
(13) El total porcentual que debería haber ingresado es casi el equivalente al 50% de su remuneración ya sea por vía
directa como contribución patronal o por vía indirecta al actuar como agente de retención: 9% para el Subsistema de
Obras Sociales (6% de contribución patronal y 3% de aporte personal del trabajador); 23% para el sistema integrado
de jubilaciones y pensiones (16% de contribución patronal y 7% de aporte del trabajador) 9% para Asignaciones Familiares (contribuido exclusivamente por el empleador y del cual el 7,5% corresponde para abonar las cargas de familia del
trabajador y el 1,5% restante se aplicará al Fondo Nacional de Empleo para la cobertura del pago del subsidio por
desempleo); 5% para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Pensionados y Jubilados (2% de contribución
patronal y 3% de aporte del trabajador) más el porcentaje que corresponde como prima de la ley de riesgos del trabajo
(un porcentaje estimado al 3%).
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IV
otección contra el desempleo
IV.. Los mecanismos de pr
protección
a. Subsidio por Desempleo
El mecanismo empleado por el Estado para cubrir la situación de desempleo temporal de quien se encuentra en condiciones de empleabilidad y que no ha sido el causante
de su desahucio laboral, solamente abarca a aquellos trabajadores que han tenido sus
relaciones laborales blanqueadas, es decir registrados en el sistema formal(14) con empleadores que han ingresado contribuciones patronales y aportes retenidos a los trabajadores a la Administración Federal de Ingresos Públicos como ente de fiscalización y
verificación del pago.
Ello excluye de por sí a un grupo numeroso de trabajadores, lo que significa que aún
al año 2006 aproximadamente el 40% del colectivo laboral carece de cobertura en el
supuesto de pérdida de su empleo.
Por otra parte debe destacarse que por obra y gracia de la inflación que padeció
Argentina post salida traumática de la convertibilidad monetaria, el monto abonado como
subsidio se encuentra absolutamente desfasado de la realidad, tanto es así, que conforme
señaláramos supra, el monto máximo que puede llegar a percibir es inferior al 50% del
monto que conforme el INDEC se necesita para no encontrarse en la franja de pobreza.
Los valores actuales en función del decreto de necesidad y urgencia 267/2006 son
un monto mínimo de Pesos Doscientos Cincuenta (USD 80) y un monto máximo de Pesos
Cuatrocientos (U$D 130).
Para poder acceder a ese beneficio se requiere un período mínimo de cotización de
seis meses en los últimos treinta y seis meses que precedieron a la situación legal
de desempleo.
Es así que si cotizó de 6 a 11 meses tendrá derecho a 2 meses de prestaciones, si lo
hizo de 12 a 23 meses su derecho será de 4 meses de subsidio, si cotizó de 24 a 35 meses,
el subsidio por desempleo abarcará 8 meses y si aportó el total del período considerado
es decir los 36 meses tendrá derecho a percibir 12 meses de subsidio. Estos plazos se
extienden en 6 meses si el trabajador contare con 45 o más años de edad, no aclarando el
decreto si tal edad se computa al momento del requerimiento del beneficio o bien si se
extiende el mismo si adquiere tal nivel etáreo durante el período de percepción.
Durante los 4 primeros meses el trabajador percibirá el 100% del monto que hemos
señalado, es decir que en la práctica será de $ 400, ya que casi no existen trabajadores
convencionados por debajo de $ 800 como mínimo de escalafón y siendo que el subsidio
por desempleo representa el 50% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos
seis meses anteriores a la situación legal de desempleo, el resultado será que en casi todos
los casos se deberá abonar el máximo legal. Del mes quinto al octavo percibirá el 85% de
(14) Sistema Unico de Registración Laboral (SURL) que exige que el trabajador se encuentre inscripto en el libro del art. 52
de la LCT y en los organismos de los distintos subsistemas de seguridad social.
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aquella cifra primigenia y del mes noveno al duodécimo percibirá el 70% del monto
originario. En todos los casos en que por razón de la edad se prorrogue el período por los
seis meses adicionales mencionados el monto a percibir por dicho período será del 70%
del importe que correspondía recibir en concepto de subsidio.
En el caso de los trabajadores eventuales el modo de cálculo es diferente ya que se
computa un día de subsidio por cada tres de trabajo efectivo, pero incluyendo únicamente
para el cómputo aquellos contratos de prestación de servicios eventuales que sean superiores al mes, lo que en la práctica constituye una trampa para estos trabajadores que
difícilmente alcanzarán a percibir este beneficio, ya que la mayoría de las empresas
usuarias contratan trabajadores eventuales por períodos inferiores al mes, al menos los
que lo hacen a través de las empresas habilitadas a tal fin.
b. Planes Sociales
La fuerte crisis que padeció Argentina en el año 2002 determinó que por vía del
Decreto n. 165/2002 se declarara la Emergencia ocupacional fundado en “la gravísima
crisis que atraviesa nuestro país, alcanzando extremos niveles de pobreza, agravados por
una profunda parálisis productiva, tornándose obligatorio instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para paliar tal situación”(15).
De esa forma se instituyó el programa denominado Jefes de Hogar, cuyo ámbito de
cobertura eran los Jefes o Jefas de Hogar con hijos de hasta 18 años de edad, o bien
discapacitados sin límites de edad, o a hogares donde la jefe de hogar, cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se encontrara en estado de gravidez, que estuvieran
desocupados y residieran en forma permanente en el país.
Si bien la emergencia ocupacional se planteó con duración hasta el 31 de diciembre
de 2002, como ocurre con muchas de estas medidas donde lo transitorio, rápidamente se
transforma en permanente, en la actualidad subsiste dicho mecanismo de subsidio, aunque con algunas variantes no relevantes.
Debe manifestarse que el plan fue objeto de severas críticas por su falta de control,
llegándose a sostener que su empadronamiento dependía de la existencia de “padrinos”
políticos y convirtiéndose rápidamente en una ficción la obligación primigenia del beneficiario de prestar 4 horas diarias de servicio comunitario para hacerse acreedor a los
$ 150 mensuales (U$D 45) en que consiste dicho subsidio.
Otro gran cuestionamiento es que los aproximadamente 2.500.000 de beneficiarios
figuran en las estadísticas oficiales como personal ocupado, en razón de que los mismos
no están en la búsqueda actual de empleo, que es lo que se requiere para figurar como
desocupado y ello ha servido para bajar los índices del desempleo al 10,2% para el mes
de marzo de 2006, aunque si se computara a dicho grupo, el total de desempleados en
Argentina rondaría entre el 12% y el 13%.
(15) Considerandos del Decreto n. 165/02 de fecha 22 de enero de 2002.
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c. El Seguro de Capacitación y Empleo
El recientemente sancionado Decreto n. 336/06 estableció en Argentina una alternativa para aquellos trabajadores que se encontraban inscriptos dentro del Plan Jefes y Jefas
de Hogar.
El mismo consiste en brindar apoyo a los trabajadores desocupados en la búsqueda
activa del empleo y en la actualización de sus competencias laborales.
Se determina el pago de un monto no remunerativo para quienes así se inscriban por
el lapso de 24 meses: los primeros 18 percibirán la suma de $ 225, mientras que los
últimos 6 meses recibirá la suma de $ 200 con un incentivo adicional, quienes sean contratados en función de la capacitación obtenido continuarán percibiendo el seguro de
capacitación por el período de 12 meses si obtienen un empleo en el sector estatal o de 6
meses si el nuevo empleo es conseguido en el sector privado.
La capacitación se efectuará a través de las Oficinas de Empleo Municipales y a la
Red Nacional del Servicio de Empleo y los entes estatales deberán contratar un seguro de
responsabilidad civil para cubrir los riesgos del trabajo.
V. A modo de conclusión
1. El Derecho como ciencia jurídica tiene el deber de encuadrar las conductas humanas, entre ellas también aquellas que tienen valor o consecuencias económicas.
2. Sin ingresar a la esfera de las teorías económicas sobre el valor de la producción
y de la participación del trabajador resulta central señalar que al Derecho Laboral le interesa el hombre que trabaja que resulta ser sujeto de especial garantismo constitucional,
incluso con marcadas limitaciones a la hora de verificar su libre albedrío contractual en
tanto y en cuanto la fuente heterónoma normativa limita su accionar con la imposición de
mínimos inderogables y la vigencia del principio protectorio.
3. En nuestros países los fenómenos que se dieron en los mercados mundiales acarrearon situaciones de mayor desprotección, de pérdidas de fuentes laborales y de incremento geométrico de la informalidad con las graves consecuencias que ello implica para
los subsistemas de la seguridad social, en especial el sistema jubilatorio y el de obras
sociales.
4. La respuesta estatal en su lucha contra la evasión fiscal, laboral y previsional ha
consagrado una batería de normas sancionatorias de alto impacto pero de escasa resolución real ya que en la mayoría de los casos consagra supuestos de castigo en la lucha de
pobres contra pobres sin que se vislumbre el modo en que el trabajador afectado por la
situación de informalidad pueda mejorar su calidad de vida tanto a nivel salarial como en
prestaciones básicas de la seguridad social.
5. Los paliativos que ofrecen el subsidio por desempleo y los planes sociales, sujetos
a vaivenes políticos y de ajustes o bonanza económica terminan disfrazando la dolorosa
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realidad del alto índice de personas que se encuentran fuera del mercado laboral y que
constituyen parias en una sociedad de consumo cada vez más requirente de status social.
6. En ese contexto como señala la Corte Suprema de Justicia Argentina debe tenerse
presente que “el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí
mismo, su persona es inviolable. El respeto por la persona humana es un valor fundamental jurídicamente protegido, con respecto al cual los restantes valores siempre tienen carácter instrumental. En las vísperas del tercer milenio, los derechos que amparan la dignidad
y la libertad se yerguen para prevalecer sobre el avance de ciertas formas de vida impuestas por la tecnología y cosmovisiones dominadas por su sustancial materialismo práctico.
Además del señorío de las cosas que deriva de la propiedad o del contrato, está el señorío
del hombre a su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su intimidad, sus creencias
trascendentes entre otros, es decir los que configuran su realidad integral y su personalidad que se proyecta al plano jurídico como transferencia de la persona humana. Se trata,
en definitiva, de los derechos esenciales de la persona humana, relacionados con la libertad y la dignidad del hombre”(16).

(16) Corte Suprema de Justicia Argentina — 6.4.1993, autos: “Bahamondez, Marcelo s/ Medida Cautelar”.

DESENVOLVIMENTO E AJUSTE DO MERCADO
DE TRABALHO NO BRASIL
SOB A ORDEM LIBERAL(*)

Denis Maracci Gimenez

“São quase vinte anos de baixo crescimento, de evolução lenta ou mesmo estagnação dos
rendimentos das camadas mais pobres e de bloqueio dos canais que permitiam ou prometiam a ascensão social. Tais tendências, já observadas na década de 1980, foram acentuadas pelas políticas propostas por Collor e depois empreendidas pelo professor Cardoso,
a conselho das classes proprietárias locais e de seus aliados estrangeiros. Há quem se irrite
com a menção do Consenso de Washington como origem e destino das políticas liberais
para a América Latina. A irritação é sintoma da miopia interessada. Basta olhar em volta
e observar que as estratégias de ‘integração’ à economia mundial e de ‘modernização´ das
relações entre Estado e mercado foram iguais em todos os países e produziram os mesmos resultados sociais catastróficos”.
Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo(1)

Há quem afirme o contrário; mas, são inúmeros os sinais de que a sociedade brasileira não viveu nos últimos vinte e cinco anos um período de afluência, de desenvolvimento econômico, progresso material e de melhoria inaudita das condições sociais.
Certamente, a gênese da crise, que remonta aos anos 70, não pode ser atribuída às políticas liberais, mas, sem dúvida, o avanço do projeto liberal no Brasil a partir dos anos 90
mostrou-se pródigo em criar e ampliar formas e movimentos diversos de regressão econômica e social, agravando a questão social no país e o distanciando das economias mais
dinâmicas e desenvolvidas do mundo. Não há característica tão marcante nesse período
de hegemonia liberal como o lento crescimento da economia brasileira. A década de 1990
foi a pior década da história republicana brasileira em termos de crescimento da economia, comparável somente ao ritmo de crescimento dos anos 2000.

(*) Trabalho elaborado a partir de Denis Maracci Gimenez. A questão social e os limites do projeto liberal no Brasil. Campinas: IE/UNICAMP, 2007 (tese de doutorado).
(1) BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. Prefácio. In: CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do século XX. São Paulo: UNESP/IE-UNICAMP, 2002.
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Figura 1
Brasil — Cr
escimento médio anual do PIB em períodos selecionados (%)
Crescimento

Fonte: IPEADATA a partir de IBGE — Sistema de Contas Nacionais (IBGE/SCN).

Os resultados do período impressionam quando comparados às taxas históricas de
crescimento da economia brasileira ao longo do século XX. Mas, a comparação entre a
chamada “década perdida” de 1980 e o desempenho da economia brasileira entre 1990 e
2005 também é chocante. Em geral, anos de baixo crescimento, entrecortados por alguns
momentos em que a economia apresentou um nível de atividade maior, como no início do
Plano Real, em 2000, sob os efeitos da desvalorização cambial e no período recente, sob
as benesses da extraordinária expansão do comércio internacional. Momentos em regra
abortados por políticas de ajustamento recessivas, caracterizando uma economia em permanente stop and go e que produziu uma taxa de crescimento abaixo daquela dos anos 80,
com média anual de 2,2% entre 1990 e 2006.
O baixo crescimento caracteriza um quadro de estagnação relativa sob várias formas.
A despeito da insuficiência do progresso material visa-à-vis as necessidades do país e de
seu povo, o período de hegemonia liberal vem afastando o Brasil da posição outrora ocupada, como uma das mais importantes e dinâmicas economias periféricas. O desempenho
da economia brasileira sob as políticas liberais exclui o Brasil do grupo de países em
desenvolvimento mais dinâmicos e o coloca muito abaixo da taxa média de crescimento
do conjunto dos países em desenvolvimento e como um dos retardatários na própria
América Latina(2).
Sob a ordem liberal, reformas atrás de reformas não trouxeram a redenção da década
perdida. Ao contrário, o baixo crescimento consolidou-se como norma, em patamares
(2) Como demonstrado no Boletim do CECON/IE/UNICAMP. Política econômica em foco, n. 7, p. 88.
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inferiores aos dos anos 80. Muitos apontam a recorrência de choques externos como fator
determinante do fenômeno ao longo dos anos 90, outros acreditam que o problema decorre do fato de o Brasil não ter feito a lição de casa, implementando reformas radicais.
Não obstante, mesmo com a ausência de choques externos nos últimos anos, farto crédito
internacional e o comércio mundial crescendo a taxas inauditas na história do capitalismo, o país reproduziu o padrão de crescimento dos anos 90, instável e com taxas médias
muito baixas também no período recente.
Não por acaso, desde o Consenso de Washington, verifica-se uma sobreposição contínua das mesmas recomendações. Reformas de primeira geração, reformas de segunda
geração, uma nova agenda de reformas, reformando as reformas, são títulos sempre presentes nas formulações do mainstream. Os resultados pífios são sempre justificados pela
não realização ou a realização incompleta de reformas. O desdobramento disso é o constante alargamento da agenda reformista, que parte da área econômica e progressivamente
engloba outros segmentos, como a área social e do trabalho, chegando ao paroxismo da
ampliação das garantias jurídicas por meio de reformas do poder judiciário.
Nesse processo, a lógica de um ajustamento permanente se reproduz. O ajuste econômico nacional perpétuo às condições internacionais e a sua expressão maior, o baixo
crescimento, força ajustamentos também contínuos na área social e no mundo do trabalho. Reforma da previdência, tributária, trabalhista, redução dos custos do trabalho, reforma constitucional, entre outros, são temas que crescentemente ganham peso no debate
sobre a retomada do desenvolvimento. Retomada que nunca chega e que traz ao debate
nacional outras áreas, temas e problemas, desviando o foco da política econômica, tratada
como virtuosa.
O fato é que as reformas econômicas liberais não trouxeram de volta o dinamismo
econômico prometido por seus defensores e necessário ao país. Muito ao contrário, na
esteira da liberalização econômica, da abertura comercial e financeira, da sobrevalorização
cambial, dos juros altos, do modelo de gestão das finanças públicas, consolidou-se um
padrão de crescimento lento do produto, com perda de participação no comércio internacional, desindustrialização, quebra de cadeias produtivas, baixa taxa de investimento,
incapacidade fiscal. Aos homens de boa vontade e atentos ao mundo concreto, não é
possível aceitar a tese de que estamos vivendo um período inaudito de avanços sociais,
sob uma ordem econômica como essa.
No que se refere especificamente ao mercado de trabalho sob a ordem liberal, contando com os efeitos cumulativos do lento crescimento econômico já experimentado nos
anos 80, a estagnação relativa da economia brasileira a partir dos anos 90, sob condições
dadas pela abertura indiscriminada da economia, câmbio valorizado, com seus desdobramentos mais hostis sobre o emprego e a renda nacional, se traduziu num quadro de franca
desestruturação do mercado de trabalho. Alguns fenômenos são centrais para delimitarmos esse processo sob a ordem liberal: o lento e instável crescimento do produto, com
abertura da economia e sobrevalorização cambial na maior parte do período, definiu o
lento crescimento do emprego, com redução do emprego industrial e do emprego na
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grande empresa, expandindo o emprego nos serviços e pequenos negócios, com elevação
das taxas de desemprego e queda dos rendimentos do trabalho(3). Mesmo o período recente de expansão da economia, com seus reflexos positivos sobre o emprego e a renda, tem
sido capaz apenas de recolocar parcialmente o mercado de trabalho nas péssimas condições do final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e início do governo
do presidente Lula(4).
1. O mer
cado de trabalho brasileir
uptura na “década per
dida”
mercado
brasileiroo e a rruptura
perdida”
Nas condições econômicas dos anos 80, dadas pelo padrão de ajustamento econômico e da alternância entre momentos de recessão e crescimento, o país rompe com a trajetória de incorporação acelerada das massas via mercado de trabalho, própria do período
de industrialização. Num plano geral, esse rompimento não se traduziu nos anos 80 num
processo de desestruturação do mercado de trabalho, mas na sua incapacidade de prosseguir como a grande porta de entrada à incorporação social. Na verdade, mesmo com o
baixo e instável crescimento e desajustes macroeconômicos de toda ordem, a ruptura
assistida na década de 1980 — sempre lembrada como a “década perdida” — se caracteriza por um mercado de trabalho que passou a não incorporar tanto como nos anos 70.
Sob vários aspectos, o crescimento da ocupação nos anos 80 indica rupturas com o
padrão anterior. Os setores mais dinâmicos na geração de oportunidades de trabalho foram, notadamente, o comércio, atividades sociais e administração pública, enquanto os
setores mais duramente atingidos pela crise econômica foram a indústria de transformação, construção civil, transporte e comunicação, que reduziram suas respectivas participações no total das ocupações não-agrícolas. O caráter da ruptura do desempenho do mercado
de trabalho nos anos 80 pode ser entendido quando observamos que, no conjunto da
década, mesmo os setores que reduziram sua participação relativa na ocupação total ainda
apresentaram crescimento do emprego, não havendo, assim, redução em termos absolutos do nível de emprego na indústria e na construção civil. Esse caráter se revela, também,
pelo processo de diminuição do grau de formalização dos contratos de trabalho entre os
não-agrícolas, pois, mesmo sem queda em termos absolutos, ocorreu redução da participação do emprego com carteira assinada (de 59,1% para 55,6%) e o aumento da participação do emprego sem carteira assinada, do trabalho por conta própria e dos
empregadores. Sem dúvida alguma, para tal redução da participação do emprego com
carteira foi decisivo o desempenho muito inferior da indústria e da construção civil em
comparação à década anterior, já que em outros setores o emprego com carteira assinada
cresceu relativamente rápido (atividades sociais, comércio e administração pública)(5).
(3) BALTAR, Paulo. Estrutura econômica e emprego urbano na década de 1990. In: PRONI, Marcelo e WILNÊS, Henrique
(org.). Trabalho, mercado e sociedade — o Brasil nos anos 90. São Paulo: UNESP/IE-UNICAMP, 2003.
(4) Ver análise detalhada sobre o desempenho recente do mercado de trabalho brasileiro em CESIT/IE/UNICAMP. Carta
Social e do Trabalho n. 4 e 5. In: <www.eco.unicamp.br>.
(5) BALTAR, Paulo e HENRIQUE, Wilnês. Emprego e renda na crise contemporânea no Brasil. In: OLIVEIRA, Carlos
Alonso Barbosa de et al. O Mundo do Trabalho — crise e mudança no final do século. São Paulo: Scritta, 1994.
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A semi-estagnação da renda é outro componente da ruptura dos anos 80. A estagnação da economia e a alta inflação levaram ao lento crescimento da renda, que nas atividades não-agrícolas teve crescimento médio de 0,9%, entre 1981 e 1989. Não houve somente
a novidade do lento crescimento da renda, mas também a continuidade da piora da sua
distribuição. Enquanto em 1981, os 5% mais ricos usufruíam de 26,9% da renda e os
50% mais pobres, de 18,8%, o que corresponde a uma diferença na renda média de 14:1
entre esses grupos, em 1989 essa diferença passou para 22:1, pois os 5% mais ricos passaram a apropriar-se de 32,2% da renda, enquanto os 50% mais pobres, de apenas 18,5%.
Uma distribuição já bastante desigual no início da década, que piorou com a queda de
18,5% nos rendimentos da metade mais pobre e o aumento de 28,8% da renda dos 5%
mais ricos(6).
É fundamental observar que, ao contrário da década de 1970, em que a distribuição da renda piorou significativamente num quadro de rápida expansão econômica e
dos rendimentos, a piora da distribuição da renda nos anos 80 se deu num quadro de
baixo crescimento da renda. Com efeito, é preciso observar a sobreposição dos efeitos
deletérios da estagnação da renda e da piora de sua distribuição ou, explicando melhor:
uma situação é a piora da distribuição com a renda em forte expansão (anos 70); outra,
muito diversa e socialmente mais grave, é a piora da distribuição com a renda crescendo
pouco.
De toda maneira, insistimos que a ruptura dos anos 80 não se traduziu por uma
desorganização do mercado de trabalho nacional, mas por um certo “congelamento” estrutural (ocupações e rendimentos), num quadro de relativa estagnação econômica.
2. O ajustamento do mer
cado de trabalho sob a or
dem liberal
mercado
ordem
Situação distinta é observada nos anos seguintes de hegemonia do projeto liberal no
Brasil. A estagnação econômica permaneceu e se ampliou, com a economia brasileira crescendo abaixo da “década perdida”. Contando com os efeitos cumulativos de uma década
de crescimento econômico lento, o crescimento abaixo da década de 1980, sob condições
dadas pela abertura indiscriminada da economia, câmbio valorizado, com seus desdobramentos mais hostis ao emprego e à renda nacional, se traduziu, agora sim, num quadro de
franca desestruturação do mercado de trabalho. A contrapartida disso são as várias faces
do ajuste do mercado de trabalho brasileiro sob a ordem liberal.
2.1. O desempr
ego em massa
desemprego
O desemprego talvez seja a face mais visível do ajuste. Considerando qualquer metodologia, seja do IBGE, através da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), da Pesquisa
(6) Idem.
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Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) ou pelo próprio Censo Demográfico, sem dizer
nos dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizada pela Fundação SEADE
e pelo DIEESE para as principais regiões metropolitanas do país, os dados indicam grande
expansão do desemprego nos últimos quinze anos, em particular no período de abertura
da economia com sobrevalorização cambial (1994-1998). De fato, talvez não se tenha
nada mais emblemático à nova ordem econômica liberal no Brasil do que o desemprego
em massa. Não desejamos menosprezar outras realizações dessa ordem no país, naquilo
que se refere à regressão econômica e social, tratadas adiante; mas, talvez o desemprego
seja a mais emblemática e dramática delas.
Figura 2

Fonte: IBGE — PNADs.
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de trabalho anterior.

A evolução da desocupação no Brasil nesses últimos quinze anos não é comparável
a nenhum outro momento da história republicana. Na verdade, o Brasil que contou historicamente com muitos pobres e miseráveis, uma ampla gama de ocupações precárias,
que certamente funcionara como um “amortecedor” num mercado de trabalho estruturalmente desfavorável aos trabalhadores, entre outras expressões de um quadro social terrível, nunca havia contado com tantos desocupados. De alguma maneira, um passado somado
agora a esse produto da globalização à brasileira.
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Figura 3

Fonte: IBGE — Pesquisa Mensal de Emprego. DIEESE/SEADE — PED — Pesquisa de Emprego e Desemprego. Desde 2003
os dados trazem as alterações metodológicas feitas pelo IBGE na PME.

A crise econômica do começo dos anos 90, somada ao período do “Real forte” até
1998, lançou o nível de desocupação para um patamar muito superior ao dos anos 80.
Mesmo com diferenças metodológicas entre as pesquisas que captam a desocupação no
Brasil, esse movimento pode ser visto em todas elas, variando a sua intensidade. Nos
dados do IBGE, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a desocupação saltou de 3,2% em 1989, para 7,1% em 1992 e 9,8% em 1998. Daí por diante,
sempre próxima aos 10%. Entre 1989 e 2005, foram 7 milhões de desocupados a mais.
Tabela 1
Taxa de desempr
ego total(¹) (em %) — Regiões Metr
opolitanas e
desemprego
Metropolitanas
Distrito Federal (1989/2005)

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED — Pesquisa de Emprego e Desemprego.
(1) Taxa de desemprego total compreende desemprego aberto e oculto pelo trabalho precário e por desalento.
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Tomando como referência as diversas regiões metropolitanas, por meio da Pesquisa
de Emprego e Desemprego (PED) da Fundação SEADE e do DIEESE, assim como a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) também do IBGE, a elevação da desocupação é brutal.
Ainda que por diferenças metodológicas, tal elevação seja aferida em níveis diferentes, a
tendência é inequívoca.
2.2. A desestr
uturação do mer
cado de trabalho sob a or
dem liberal
ordem
desestruturação
mercado
Apesar do menor ritmo de expansão da população total, nos anos 90, ainda observou-se importante incremento da população voltada para a atividade econômica no Brasil,
próximo aos 2% ao ano, o que significa a entrada de aproximadamente um milhão e meio
de pessoas ao ano no mercado de trabalho. Não somente se pôde constatar o aumento da
PEA, mas mudanças importantes na sua composição. “Nos anos 90, a PEA ficou mais
adulta e com maior presença feminina, tendo diminuído o peso dos jovens do sexo masculino” em sua composição, o que, por um lado, reflete a dificuldade do homem jovem
entrar no mercado de trabalho e, por outro, demonstra a consolidação da participação da
mulher adulta no mercado de trabalho(7).
Numa economia pouco dinâmica, com abertura comercial e sobrevalorização cambial até 1998, o aumento da PEA frente ao ritmo insuficiente de geração de postos de
trabalho, por um lado, refletiu-se, de forma inequívoca, na elevação das taxas de desemprego, mas, ao mesmo tempo, foi absorvido de maneira peculiar, caracterizada por importantes mudanças no tipo de ocupação criada. Contrariando o mito de que as reformas
liberais seriam o pontapé para a gênese de uma “nova economia” que, por conseguinte,
traria modernização tecnológica à nação e, assim, ampla geração de novos postos de trabalho e de alta qualidade, soma-se ao alto desemprego, a queda da participação de empregados com carteira assinada no total dos ocupados, a expansão de empregados sem carteira,
além dos trabalhadores por conta própria.
Tabela 2
Brasil — População ocupada segundo posição na ocupação (%)(1)

Fonte: IBGE — Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Dados para seis regiões metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
(1) Referência: mês de dezembro.
(2) Exclusive trabalhador doméstico, militar, funcionário público ou estatutário e outros empregados do setor público.
(7) BALTAR, Paulo Eduardo de Andrade. O mercado de trabalho no Brasil dos anos 90. Campinas: IE/UNICAMP, 2003
(Tese de livre-docência), p. 97-98.
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Marcio Pochmann, em A década dos mitos, ressalta que a realidade do mercado de
trabalho nacional nos anos 90 é diametralmente oposta aos sonhos dos reformadores
liberais. Com efeito, o que se assistiu na “década dos mitos”, segundo Pochmann, foi a
redução dos empregos de qualidade e a expansão do trabalho precário. Inicialmente,
entre 1989 e 1999, o emprego assalariado caiu acentuadamente no total da ocupação,
de 64% para 58,7%. Somente no mercado formal de trabalho, 3,2 milhões de trabalhadores perderam o emprego, sendo que quase 2 milhões de empregos industriais foram
eliminados.
Quadr
o1
Quadro
Brasil — Balanço das principais ocupações geradas entr
entree 1989 e 1999

Fonte: IBGE (PNAD ajustada) e MTE. Apud POCHMANN, Marcio. A década dos mitos, cit., p. 73.

Concomitantemente, a precarização do mercado de trabalho avançou sobremaneira:
em cada 5 ocupações criadas, 4 referiam-se ao conjunto de trabalhadores autônomos, sem
remuneração e assalariados sem registro formal(8). Com efeito, conforme os dados do quadro
anterior demonstram, a geração de vagas nos anos 90 foi bastante concentrada. De cada 100
vagas geradas, 78 estavam concentradas em apenas 10 ocupações. A principal ocupação
geradora de vagas entre 1989 e 1999 foi o emprego doméstico, que concentrou 23% da
oferta total de novas vagas, seguida pela de vendedor (15%), na construção civil (10%),
asseio e conservação (8%) e segurança (6%). Nesse leque de oportunidades oferecidas, são
marcantes os baixos salários, a precariedade das relações de trabalho e a consolidação de
uma “sociedade de serviçais”, do emprego doméstico e do serviço pessoal(9).
(8) POCHMANN, Marcio. A década dos mitos. São Paulo: Contexto, 2001. p. 48.
(9) Cabe destacar que ao longo do período de industrialização, o emprego doméstico e aqueles em serviços pessoais, vinham progressivamente perdendo espaço entre o total de ocupados.
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Em contrapartida, o emprego em setores modernos de ponta sucumbiu ante as determinações gerais da estratégia nacional de inserção na ordem competitiva global. É o
caso, por exemplo, do emprego formal na Indústria de Tecnologia de Informação e Comunicação (ITIC), que caiu 21,9% entre 1989 e 1999, o que significou perda líquida de 174
mil empregos no período(10).
Ademais, a dinâmica do emprego nos anos 90 respondeu a outros movimentos de
recrudescimento de vagas. Um desses movimentos, a despeito do desempenho da agricultura no período, que cresceu acima do produto global, foi a queda da participação da
ocupação agrícola no total dos ocupados. De forma concomitante à ocupação não agrícola, houve forte queda do emprego nas grandes empresas da indústria de transformação,
construção civil, serviços de utilidade pública, finanças e transporte. A queda do emprego
nas grandes empresas foi provocada por profundos processos de reestruturação produtiva
e por terceirizações — que ampliaram o emprego em pequenas e médias empresas —
num ambiente de crescente exposição, sob condições macroeconômicas desfavoráveis à
concorrência externa.
O comportamento do emprego no setor público, em decorrência das políticas liberais de reestruturação do Estado implementadas ao longo dos anos 90, também colaboraram na alteração do perfil da ocupação no Brasil. A queda do emprego na esfera federal,
em parte compensada pela expansão do emprego nos governos subnacionais, principalmente na área social, com enormes dificuldades financeiras e carências estruturais, deteriorou sobremaneira as condições de emprego e rendimentos do funcionalismo. Por outro
lado, tomando como exemplo a evolução do emprego direto assalariado formal nas atividades antes estatais, que foram privatizadas nos anos 90, entre 1989 e 1999, houve perda
líquida de mais de 540 mil vagas, sem falar em empresas públicas, como a Petrobrás, que
reduziram pela metade seu quadro funcional. Em resumo, sobre a dinâmica do emprego
e do mercado de trabalho na década de 1990, pode-se afirmar:
“O crescimento da ocupação foi insuficiente para absorver a ampliação da população
ativa, dificultando a entrada do jovem no mercado de trabalho e aumentando o
desemprego. Alterou-se, também, a composição das oportunidades de emprego, reduzindo-se o peso das grandes empresas e aumentando a participação do emprego
não formalizado em pequenas e médias empresas, do serviço doméstico remunerado
e do trabalho por conta-própria.”(11)
Concomitantemente à perda de qualidade dos postos de trabalho e também como
expressão dela, a queda dos rendimentos foi uma característica marcante para o conjunto
do período. A despeito da tendência de elevação dos rendimentos auferidos pela PME e
pela PED nos meados dos anos 90, sob efeito imediato do Plano Real e tendo um ponto
de partida baixo, os rendimentos do trabalho caíram acentuadamente.
(10) POCHMANN, Marcio. Idem, p. 69.
(11) BALTAR, Paulo; KREIN, José Dari e MORETTO, Amilton. O emprego formal nos anos recentes. Campinas: CESIT/
IE/UNICAMP, Carta Social e do Trabalho 3, jan./abr. 2006. p. 5.
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Figura 4
Rendimento médio rreal
eal do trabalho principal nas rregiões
egiões metr
opolitanas(1)
metropolitanas

Fonte: IPEADATA a partir de IBGE/PME e Fundação SEADE/DIEESE — PED.
(1) IBGE/PME — Dados até novembro de 2002, segundo a antiga metodologia da PME.
3. Peculiaridades dos anos 2000

A despeito do baixo e instável crescimento econômico, a partir da desvalorização
cambial em 1999, a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro progressivamente se alterou, revertendo certas tendências dos anos 90. O emprego na indústria de transformação, que caiu 27% nos anos 90, deixando de representar os 15,9% da ocupação total no
início da década para representar apenas 11,6% em 1999, recuperou-se em parte, passando a representar 14% da ocupação total em 2004, com a criação de aproximadamente 3,3
milhões de novas ocupações no setor(12). Ao mesmo tempo, a partir de 1999, parte significativa das ocupações geradas entre 1999 e 2004 se concentraram em estabelecimentos
mais organizados, de maior porte, que tradicionalmente valem-se mais dos contratos de
trabalho formalizados(13).
Todavia, o fato concreto é que num quadro de elevação do emprego, sem aumento
dos investimentos e com baixo crescimento econômico, ganham importância empregos
com menor remuneração, estimulados inclusive pela alta rotatividade. Assim, em 63,7%
dos postos de trabalho abertos entre 1999 e 2004, a remuneração respondia por até 1
salário mínimo e o percentual de 34,2% dos ocupados que recebiam até 1 salário mínimo
em 1999, subiu para 38,2% em 2004(14).
(12) POCHMANN, Marcio. A qualidade das ocupações no Brasil. Campinas: CESIT/IE/UNICAMP, Carta Social e do Trabalho 3; jan./abr. 2006.
(13) BALTAR, Paulo; KREIN, José Dari e MORETTO, Amilton, idem.
(14) POCHMANN, idem.
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De toda maneira, segundo os dados da RAIS/MTE, entre 1999 e 2004 ocorreu uma
geração líquida de quase 7 milhões de empregos formais no Brasil. Somente entre janeiro
de 2003 e março de 2006, foram criados 3,8 milhões de empregos formais. Mas, como
compreender tal expansão numa economia que segue o padrão de lento crescimento econômico dos anos 90? E, além disso, o que isso significa em termos de melhorias expressivas das condições do mercado de trabalho brasileiro?
Anselmo Luis do Santos, em recente artigo “Recuperação do emprego formal e baixo
crescimento: impactos sobre o mercado de trabalho”, procura dar pistas sobre essas questões. Por um lado, assim como Pochmann, Baltar e outros, Santos indica como fator fundamental para o aumento do emprego pós-1999, entre outros, o novo regime cambial,
que alterou profundamente a elasticidade produto/emprego. Fazendo comparações com
os anos 80 e 90, observa que, com um crescimento do produto abaixo dos anos 80 e
próximo aos anos 90, o emprego cresceu muito mais entre 1999 e 2003. Entre 1985 e
1989, o emprego formal cresceu 4,6% ao ano, em média, com um crescimento médio do
PIB de 4,4% ao ano (relação emprego formal/PIB de 1,05). Entre 1994 e 1998, com a
abertura comercial e o câmbio valorizado, o emprego formal cresceu 1,1% ao ano em
média e o PIB, 3,2% (relação caindo para 0,34). Já entre 1999 e 2003, com o câmbio
desvalorizado e com o PIB crescendo apenas 1,8% ao ano, em média, o emprego formal
cresceu, também em média 3,8% ao ano, com uma relação emprego formal/PIB muito
superior, inclusive, à da segunda metade dos anos 80 (2,13). Com a nova valorização do
câmbio a partir de 2004, o crescimento médio do PIB de 3,6% no biênio 2004-2005
elevou o emprego formal em 5,7%, que, se foi maior do que em períodos anteriores, já
indicou uma importante redução da elasticidade produto/emprego para 1,58(15).
Por certo, vista, no conjunto, a dinâmica do emprego, dos rendimentos e do mercado de trabalho em desde o início dos anos 90, conclui-se que a recuperação pós-1999,
apesar de importante, não foi suficiente para avançar na melhoria de suas condições. No
conjunto, podemos dizer que, depois da forte desestruturação da década de 1990, não
ocorreram grandes transformações redentoras na década seguinte. A recuperação pós-1999
serviu para atenuar o ritmo de deterioração do mercado de trabalho ou para que as condições não piorassem no acelerado ritmo da década anterior. O desemprego é praticamente o mesmo da década passada; a renda é inferior aos anos 90; as ocupações precárias, a
despeito do crescimento do emprego formal, continuam se expandindo e os pequenos
negócios permanecem como alternativa para aqueles que não conseguem uma vaga como
assalariado. Basta ver que, numa economia que cresceu apenas 2,3% em 2005, o mercado
de trabalho brasileiro foi incapaz de absorver a ampliação da população voltada para a
atividade econômica. Mesmo com o crescimento de 2,9% da população ocupada (quase
2,5 milhões de pessoas), segundo dados da PNAD 2005, houve um incremento de 8,21%
da população desocupada, ou 678.161 novos desocupados, fazendo com que a taxa de
desocupação, que havia caído em 2004 para 8,8%, num ano de crescimento econômico
mais robusto, subisse para 9,3% da PEA, ou quase 9 milhões de desocupados.
(15) SANTOS, Anselmo Luis dos. Recuperação do emprego formal e baixo crescimento: impactos sobre o mercado de
trabalho. Campinas: CESIT/IE/UNICAMP, Carta Social e do Trabalho 3, jan./abr. 2006.
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Conforme destaca Alexandre Gori Maia, trata-se de um desemprego ainda elevado,
concentrado em termos absolutos e relativos nos pólos mais dinâmicos do país, que penaliza sobremaneira os jovens e aqueles menos escolarizados. Tomando como exemplo o
quadro regional, segundo os dados da PNAD, nas principais regiões metropolitanas brasileiras(16) estavam 42% dos 11,4 milhões de desempregados do país em 2006 (4,8 milhões) e a taxa de desemprego é 5 pontos percentuais superior às das demais localidades
do país (15% contra 10%). Tal fenômeno é mais concentrado ainda no estado de São
Paulo que, em 2006, abrigava 28% dos desempregados do país (2,9 milhões), mesmo
respondendo por 22% da população brasileira em 2006 (41,2 milhões de habitantes). Em
São Paulo, o desemprego é elevado tanto na sua principal região metropolitana (15%
em 2006) quanto nas demais localidades (11% em 2006). Entretanto, não menos importante é a situação nas regiões metropolitanas nordestinas, onde a taxa de desemprego
correspondia em 2006 a praticamente um quinto da população economicamente ativa(17).
A evolução dos rendimentos entre 2003 e 2007 sintetiza a situação e o caráter da
recuperação do mercado de trabalho brasileiro no período recente. Segundo os dados da
PED para a região metropolitana de São Paulo, a tímida recuperação recente da renda do
trabalho na Região Metropolitana de São Paulo, somente recolocou o rendimento médio
dos assalariados nos níveis de janeiro de 2003, abaixo do pior nível dos anos 90 (abril de
1992) e representando apenas 51,3% do que era em 1985.
Figura 5
Rendimento médio rreal
eal dos assalariados — trabalho principal na
Região Metr
opolitana de São Paulo (1985-2007)
Metropolitana

Fonte: PED — Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação Seade e Dieese.
(16) Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília.
(17) MAIA, Alexandre Gori. Perfil do desemprego no Brasil nos anos 2000. Campinas: CESIT/IE/UNICAMP, Carta Social
e do Trabalho 6 maio/out. 2007.
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Também é ilustrativo observar que apesar da ligeira e festejada recuperação da renda
desde 2004, os dados do IBGE/PME indicam que o rendimento médio real efetivo dos
ocupados, em julho de 2007, nas seis regiões metropolitanas pesquisadas (R$ 1.099,75)
era inferior a julho de 2002 (R$ 1.168,47) que já era baixo, depois de anos seguidos de
queda, como tratado anteriormente. Outrossim, o rendimento médio real efetivo dos
trabalhadores por conta própria que em dezembro de 2002 era de R$ 912,14, caiu para
R$ 745,05 em setembro de 2003, subiu em dezembro de 2006 para R$ 902,63, chegando
a julho de 2007 num patamar ainda inferior ao de 2002 (R$ 852,74). Movimento similar
pode ser visto também no comportamento dos rendimentos dos ocupados sem carteira
assinada.
3. Cr
escimento dos pequenos negócios e o “empr
eendedorismo” no Brasil
Crescimento
“empreendedorismo”
A condição crítica do mercado de trabalho brasileiro sob a ordem liberal, com elevado desemprego, regressão da estrutura ocupacional e estagnação/queda dos rendimentos, tem como componente especial o avanço da ocupação em pequenos negócios e a
difusão da idéia de que, em torno deles e do “espírito empreendedor”, estariam as melhores oportunidades para a superação das mazelas do mercado de trabalho.
Sem dúvida, nem a crise do mercado de trabalho nem a idéia do “empreendedorismo” como grande alternativa de geração de oportunidades são particularidades brasileiras. Tal ideologia é amplamente difundida pelos organismos internacionais, sendo muito
bem recebida no Brasil. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) aponta as pequenas e médias empresas como as principais fontes geradoras de
empregos nos países-membros na atualidade. Nos EUA, 75% dos empregos gerados nos
anos 90 o foram nesse segmento. Na Europa, o elevado desemprego e as dificuldades de
geração de novos postos de trabalho, em face do lento crescimento econômico, contrastaram, segundo a instituição, com o forte incremento do emprego nas pequenas e médias
empresas, especialmente nas microempresas e na expansão do auto-emprego e de pequenos negócios com até 4 empregados(18).
Na verdade, nas últimas décadas, as recomendações dos organismos internacionais
forneceram subsídios e/ou seguem os princípios da Carta de Bolonha(19). A partir do reconhecimento da importância das micro, pequenas e médias empresas nas diversas economias nacionais, particularmente no que se refere à geração de empregos, a Carta estabelece
alguns eixos básicos de fomento às atividades em pequenos negócios. De maneira geral,
as recomendações caminham: em favor da desburocratização, principalmente em relação
(18) Cf. OECD. Small and medium enterprise outlook, 2002.
(19) A Carta de Bolonha é o documento final da Conferência de Bolonha realizada em junho de 2000, que tratou das
políticas dirigidas às pequenas e médias empresas. A conferência contou com ministros e representantes dos governos
da África do Sul, Argélia, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, Egito, Espanha, EUA, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Islândia,
Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, Marrocos, México, Noruega, Nova Zelândia, Holanda, Filipinas, Polônia, Portugal, Eslováquia, Republica Tcheca, Romênia, Reino Unido, Eslovênia, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia e Vietnam. Além desses
países, o Brasil.
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à abertura de novos empreendimentos; de políticas específicas de financiamento; do tratamento fiscal diferenciado; da execução de programas específicos de fomento ao desenvolvimento tecnológico voltados para essas empresas, com especial atenção para políticas
de acesso a tecnologias da informação e ao comércio eletrônico, além daquelas relativas a
políticas de proteção ao meio ambiente. Tais recomendações expressam uma preocupação
central da conferência: a superação de “barreiras à entrada”, particularmente em termos
de acesso ao crédito e à tecnologia, tendo em vista a inserção competitiva das micro,
pequenas e médias empresas, num ambiente econômico de grande concorrência. Nesse
sentido, soma-se às recomendações anteriores a necessidade do desenvolvimento de políticas educacionais que favoreçam a “cultura do empreendedorismo”, encorajando a
mobilidade espacial e setorial dos recursos humanos, capazes de enfrentar as insuficiências de qualificação diante das demandas do mercado de trabalho(20).
A Política Européia em Matéria Social e de Emprego caminha no mesmo sentido(21). Fala
sobre o “espírito empresarial”, destacando a importância de tornar mais simples a vida das
empresas e, por conseguinte, facilitar a criação de novos pequenos negócios, assim como
o início de atividades por conta própria. A União Européia recomenda medidas no plano
institucional, como a retirada de obstáculos burocráticos à criação de pequenas e médias
empresas e a criação de empregos em áreas sociais, particularmente no chamado “terceiro
setor”. Ademais, recomenda a redução dos encargos fiscais, principalmente os contributivos sobre o trabalho, de forma especial aqueles que incidem sobre o emprego de baixa
remuneração(22).
Apesar da difusão da idéia do empreendedorismo e dos pequenos negócios como
grande alternativa de geração de oportunidades não ser particularidade brasileira, ela toma
contornos especificamente dramáticos numa economia periférica estagnada. Na expansão
dos pequenos negócios no Brasil dos últimos vinte e cinco anos, compatibiliza-se a sobreposição das heranças de um mercado de trabalho historicamente muito heterogêneo com
o “empreendedorismo” e os pequenos negócios que, nos quadros da estagnação econômica, reserva certas possibilidades, ainda que precárias, de inserção econômica a crescentes
segmentos sociais. Trata-se de possibilidades precárias, tanto do ponto de vista de grande
parte dos empreendedores que, com um mercado de trabalho dinâmico, tenderiam a se
transformar em assalariados e não “empresários de si mesmos”, como de seus empregados, trabalhadores, no geral, sem contrato formal de trabalho e despidos dos direitos
inscritos na legislação vigente.
Nos pequenos negócios está concentrada grande parcela da precariedade do mercado
de trabalho nacional. Em 1990, enquanto no conjunto da estrutura ocupacional do setor
privado não agrícola brasileiro 34,1% eram empregados sem carteira de trabalho assina(20) CESIT/IE/UNICAMP. Políticas em favor das MPME na visão dos organismos internacionais. Campinas: CESIT-SEBRAE (texto para discussão 8), dezembro de 2004. p. 2-3.
(21) Cf. Comissão Européia. Política européia em matéria social e de emprego: uma política para os cidadãos. Luxemburgo:
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Européias, 2000.
(22) OECD. Small and Medium Enterprise Outlook, 2002.
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da, no universo de estabelecimentos com até 10 ocupados, esse percentual era maior do
que o seu dobro (71,5%)(23).
Nos anos 80, simultaneamente, a redução do assalariamento, a expansão do assalariamento sem carteira de trabalho assinada e do trabalho por conta própria, teve nas
micro e pequenas empresas o seu grande espaço de proliferação. Já na década de 1980,
estima-se que a participação do conjunto de ocupados em MPEs no conjunto dos ocupados não agrícolas tenha aumentado de 50,9% para 55,3%, com a expansão de trabalhadores sem carteira de trabalho assinada e trabalhadores por conta própria(24).
Não obstante, nos anos 90 expandiu-se sobremaneira o número de ocupados em
pequenos negócios — entre os trabalhadores com vínculo formalizado, aqueles sem carteira de trabalho assinada e entre trabalhadores por conta própria — particularmente no
setor terciário, em comércio e serviços. Nesse processo, a queda do emprego em grandes
empresas e a expansão do emprego em micro e pequenas empresas (MPE)(25) foram campos férteis para a queda da renda do trabalho e para a proliferação de formas de contratação atípicas(26).
Tomando como exemplo o avanço do emprego formal em pequenos negócios no
setor terciário, que cresceu bastante no total do emprego formal, destaca-se um conjunto
de atividades características: comércio varejista de produtos diversos (alimentícios, bebidas e fumo, peças e acessórios para automóveis, postos de combustível); serviços de reparação e manutenção de automóveis; restaurantes e outros serviços de alimentação; seleção,
agenciamento e locação de mão-de-obra; atividades de investigação, vigilância e segurança; transportes terrestres (motociclistas entregadores, motoboys, condutores de transportes
alternativos); educação infantil, fundamental e profissionalizante privada; atividades associativas (ONG, OSCIP); atividades de concessão de crédito; planos de saúde e previdência
privada; serviços pessoais e sociais privados, entre outros. Crescem, também, segmentos
mais estruturados em pequenos negócios, como consultorias e serviços ligados à informática. Por outro lado, além da queda da participação da ocupação no setor agropecuário e
no secundário, observa-se que, no terciário em expansão, ocorre regressão do emprego
num conjunto de pequenos negócios tradicionais relativamente estruturados, pelo avanço
de grandes cadeias de hipermercados, lojas de departamentos e do grande comércio em
Shopping Centers(27).
Mesmo com a recuperação do emprego em médias e grandes empresas depois da
mudança do regime cambial em 1999, a participação do emprego em pequenos negócios
(23) SANTOS, Anselmo Luis dos. Trabalho e pequenos negócios no Brasil: impactos da crise no final do século XX. Campinas:
IE/UNICAMP, 2006 (Tese de Doutorado). p. 127.
(24) Idem, p. 133.
(25) Idem.
(26) Mesmo com resistência da Justiça do Trabalho como indicam GIMENEZ, Denis Maracci; BIAVASKI, Magda; KREIN,
José Dari. As cooperativas de mão-de-obra e os Tribunais Regionais do Trabalho. Revista Trabalhista (Anamatra). Rio de
Janeiro: Forense, v. II, p. 67-89, abr./maio/jun. 2002.
(27) No conjunto, a expansão do emprego formal no Brasil entre 1994 e 2004 é marcada pelo forte crescimento da participação dos pequenos negócios. Enquanto em 1994, micro e pequenas empresas eram responsáveis por 39,9% do total do
emprego formal não agrícola (32,1% no Secundário e 63,3% no Terciário), em 2004 passou a responder por cerca de 50%
desse universo (26,7% no Secundário e 69% no Terciário). Idem, p. 174.
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— particularmente em comércio e serviços — no total das ocupações nos anos 2000 é
superior aos anos 80 e próxima aos níveis do final dos anos 90, sem mudanças profundas.
Na verdade, o movimento geral que marca os últimos vinte e cinco anos é de ampliação dos pequenos negócios no Brasil, e com eles, uma legião de “empreendedores” e
trabalhadores sem nenhuma proteção social ou precariamente protegidos. Vemos a expansão do emprego nos pequenos negócios em serviços de alimentação, agenciamento e locação de mão-de-obra; atividades de investigação, vigilância e segurança, dos motociclistas
entregadores, motoboy, condutores de transportes alternativos, serviços pessoais, como
expressão de um processo regressivo no âmbito do mercado de trabalho nacional e da
própria sociedade brasileira. Regressivo sobre vários aspectos: na deterioração da qualidade dos postos de trabalho; na queda dos rendimentos em segmentos precários; na redução de
benefícios trabalhistas; nas dificuldades de organização dos já fragilizados sindicatos nessas empresas; no avanço rumo a uma “sociedade de serviçais”. Ao contrário das virtudes
do empreendedorismo de um povo criativo, “que não desiste nunca”, os pequenos negócios, nos quadros da estagnação econômica, num país com as características do Brasil,
são, em grande medida, empreendimentos da estratégia de sobrevivência cotidiana, num
mercado de trabalho em deterioração.
4. O mer
cado de trabalho como um entrave ao desenvolvimento do Brasil
mercado
Mesmo sob essas condições, pesquisa recente do Banco Mundial sobre vários países
periféricos mostra que são grandes as preocupações dos empresários brasileiros com a
legislação trabalhista, vista como entrave ao desenvolvimento do Brasil. Na verdade, no
universo pesquisado, o Brasil é o país com o maior percentual de administradores de
empresas que apontam o marco regulatório do mercado de trabalho como um severo
entrave aos investimentos e ao crescimento.
Tabela 3
Grau de constrangimento ao investimento causado pelas estr
uturas de rregulação
egulação do
estruturas
trabalho em países selecionados(1)

Fonte: World Bank. Development Indicators, 2005.
(1) Porcentagem de “administradores seniores” que consideram o aparato de regulação do trabalho em seus países, um
severo constrangimento aos investimentos.

Tal preocupação com o aparato de regulação do mercado de trabalho aparece nas
tratativas do governo brasileiro por ocasião dos acordos de cooperação com o Fundo
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Monetário Internacional a partir de 1998. No primeiro Memorando de Política Econômica (Ministério da Fazenda — 13.11.1998) elaborado em razão dessas tratativas, o governo
brasileiro manifestou sua perspectiva acerca do assunto:
“Embora o mercado de trabalho brasileiro não esteja envolvido por rigidez séria,
certos regulamentos e políticas do mercado de trabalho podem contribuir para uma
maior flexibilidade e para aumentar a produtividade de mão-de-obra e emprego formal. Face ao recente aumento do desemprego — que resulta tanto de fatores estruturais como cíclicos — a necessidade de reformar a legislação trabalhista e aperfeiçoar
as políticas de mercado de trabalho tornou-se mais urgente.”(28)
O Memorando aponta que o governo brasileiro já tomara medidas importantes desde o programa de estabilização em 1994, no sentido da modernização da legislação trabalhista e no aperfeiçoamento das políticas do mercado de trabalho, “visando proporcionar
uma rede de segurança mais abrangente para os desempregados, reduzindo a eliminação
de empregos, aumentando a proporção de contratos formais de trabalho e promovendo a
produtividade da mão-de-obra”. Entre essas medidas são citadas: (i) a adoção de um sistema de demissão temporária de forma a reduzir as dispensas finais; (ii) a regulamentação
de contratos em tempo parcial e temporário; (iii) a flexibilidade no expediente de trabalho de
forma a reduzir custos com horas extras; (iv) a ampliação de benefícios do seguro-desemprego para trabalhadores empregados em longo prazo; e (v) melhorias no sistema de treinamento e retreinamento. Ademais, o documento destaca que o objetivo do governo seria
avançar na redução das restrições para a organização de sindicatos e na criação de incentivos para negociação coletiva direta entre sindicatos e empregados por meio de projeto de
reforma constitucional.
O sentido dessas proposições e intenções da área econômica ao final dos anos 90 é
reforçado no início do governo do Presidente Lula. Em Política econômica e reformas estruturais, publicado em abril de 2003, o Ministério da Fazenda faz uma análise geral da
necessidade de reformas no Brasil. No que se refere ao mercado de trabalho, a Fazenda
afirma que a queda da participação dos trabalhadores formais (com carteira de trabalho
assinada) no conjunto dos ocupados e do crescimento da participação dos assalariados
sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria e autônomos tem relação próxima
com o “desenho tributário brasileiro”, que incentiva a informalização do mercado de trabalho. Imposto e contribuições sobre a folha de pagamento aumentam o custo relativo da
contratação formal, trazendo, por conseguinte, informalização ou a prática de expedientes
poupadores de mão-de-obra(29).
De forma complementar ao documento de 2003, o Ministério da Fazenda, em Reformas microeconômicas e crescimento de longo prazo, publicado em dezembro de 2004, enumera diversos fatores que incentivam a elevada fração de trabalhadores informais,
particularmente o grande peso das contribuições sociais sobre a folha de salários para o
(28) Brasil. Ministério da Fazenda. Memorando de Política Econômica. Brasília: Ministério da Fazenda, 13 de novembro de
1998.
(29) Brasil. Ministério da Fazenda. Política econômica e reformas estruturais. Brasília, abr. 2003. p. 33.
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financiamento da seguridade social. O documento da Fazenda enfatiza que os trabalhadores formais recebem, de forma líquida, em média, pouco mais de 2/3 dos gastos do empregador com folha de salários, sendo o restante apropriado, sobretudo, no financiamento
da seguridade social, que responde por despesas sem a correspondente fonte de receitas,
como aposentadoria rural e os benefícios previstos na LOAS(30).
No entorno desse diagnóstico e da percepção dos empresários, o ímpeto por reformas, no que se refere ao marco regulatório do mercado de trabalho brasileiro, esteve
presente desde os anos 90. Todavia, uma questão salta aos olhos do atento observador: de
maneira concreta, as reformas para o mercado de trabalho, relativamente, não têm a mesma centralidade e a mesma constância, por exemplo, da política social no debate sobre as
reformas estruturais(31).
Certamente distante da centralidade dispensada pelos reformistas liberais à “mãe de
todas as reformas”, a reforma da previdência — parte central das reformas da política
social brasileira e do encaminhamento da questão fiscal — alguns autores colocam as
reformas do mercado de trabalho brasileiro no rol de “outras reformas institucionais” relevantes em uma estratégia de desenvolvimento, junto com reformas do Poder Judiciário,
dos marcos regulatórios setoriais etc.(32). Nos seguidos acordos firmados com o Fundo
Monetário desde o final de 1998, nos diversos memorandos técnicos de entendimento,
nas cartas dirigidas às autoridades da instituição, raros são os compromissos com reformas para o mercado de trabalho, enquanto são abundantes e recorrentes os compromissos
com o ajuste fiscal e com reformas na área social.
Mas, como compreender essa menor importância relativa de reformas como a trabalhista e a sindical, apesar dos diagnósticos de empresários e de autoridades públicas desde
os anos 90? Vários elementos devem ser considerados para se chegar a algum entendimento razoável sobre essa questão.
Um deles, sem dúvida, pode ser sintetizado na complexidade e nas dificuldades
políticas em se alterar os marcos legais de regulação do mercado de trabalho brasileiro,
construído ao longo do período de industrialização. Marcos esses que, em linhas gerais,
sobreviveram ao tempo e a condições políticas muito diversas desde os anos 30 e 40 do
século passado e que, em larga medida, foram consagrados pela Constituição de 1988.
Contudo, as dificuldades ou a complexidade para alterar-se o Sistema de Relações de
Trabalho (SRT), a legislação trabalhista, o modelo de organização sindical, em si mesmas,
não explicam a relativa falta de centralidade das reformas do mercado de trabalho na
agenda de reformas estruturais no Brasil.
(30) Ministério da Fazenda. Reformas microeconômicas e crescimento de longo prazo. Brasília: Secretaria de Política Econômica, dez. 2004.
(31) É o que indica estudo da CEPAL quando aponta o Brasil como um dos “mais moderados reformadores” do mercado
de trabalho na América Latina. Cf. STALLINGS, Bárbara e PERES, Wilson. Crescimento, Emprego e Equidade: o impacto das
reformas econômicas na América Latina e Caribe. Rio de Janeiro: Campus, 2002 (1. ed. inglesa, 2000).
(32) Como aparece em PINHEIRO, Armando Castelar e GIAMBIAGI, Fábio. Rompendo o marasmo: a retomada do desenvolvimento no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
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Sob a ordem econômica liberal, apesar do mercado de trabalho obedecer à mesma
lógica do ajuste da política social, de adequação ao baixo crescimento e à política econômica conservadora, ela se concretiza por mecanismos, ritmo e necessidades distintas em
cada área. Não há dúvida que, para ajustar a política social à gestão econômica conservadora, às metas de superávits primários, aos enormes gastos financeiros e ao baixo crescimento, são necessárias reformas abrangentes que alterem o arcabouço institucional
construído na Carta de 1988, no que tange à concessão de benefícios, estrutura de financiamento, vinculações de receitas, entre outros. Na verdade, no que se refere à política
social, a questão do “equilíbrio” das finanças públicas e precisamente do ajuste fiscal é o
eixo norteador de reformas que visam ampliar o espaço do ajuste. Assim, sob a lógica
liberal-conservadora, é imperativo reformar a política social brasileira e, portanto, a própria Constituição, a fim de ampliar o espaço para cortes de gastos, melhorando a qualidade do ajuste das contas públicas.
Todavia, pelas características históricas do mercado de trabalho brasileiro, o seu ajuste
à gestão econômica liberal-conservadora e ao baixo crescimento produzido por ela não
depende necessariamente de amplas reformas institucionais. Num mercado de trabalho
extremamente flexível, com enorme excedente de mão-de-obra, em que se contrata e se
dispensa trabalhadores com grande facilidade e em que grande parte das relações de trabalho é estabelecida à margem da lei, um processo continuado de ajustamento a essa
ordem econômica e ao baixo crescimento avança silenciosamente. Mesmo sem grandes
reformas, mesmo sem estar no topo das prioridades das reformas estruturais e ao contrário do que se poderia pensar, o ajuste do mercado de trabalho avançou de maneira consistente nos últimos quinze anos, nos quadros do processo de deterioração do emprego,
da renda e das relações de trabalho.
Não obstante, parece que, diante da operação de mecanismos distintos de ajustamento do mercado de trabalho e da política social à ordem econômica e ao lento crescimento, em que um exige reformas institucionais e o outro não (necessariamente), observa-se
um movimento contraditório. No curso da gestão econômica ortodoxa, do ajustamento
da política social, com a centralidade na questão fiscal e, por conseguinte, na reforma
da previdência, o ajustamento do mercado de trabalho à gestão macroeconômica e aos
seus resultados, no limite, é contraditório com o ajuste das contas públicas, particularmente da previdência social. Vale dizer, o baixo crescimento e o caráter do ajuste do
mercado de trabalho a esse crescimento jogam especialmente contra o “equilíbrio” das
contas da previdência. Esse é um aspecto importante que ajuda a explicar que, contraditoriamente, justamente em momentos de maior tensionamento em torno da questão
fiscal, e da previdência em particular, como ocorre a partir da desvalorização cambial do
início de 1999 e ao longo do governo do presidente Lula, houve um endurecimento por
parte do aparato governamental no que se refere à fiscalização sobre a formalização dos
contratos de trabalho.
Trata-se, evidentemente, de um movimento mais geral para concretizar a obtenção
dos robustos superávits fiscais primários desde 1999, ainda com sérios limites para ra-
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dicalizar os cortes de gastos. Assim, a luta pela ampliação das receitas públicas tornou-se
peça-chave e deu-se não somente pelo substantivo aumento da carga tributária, mas pelo
maior rigor do aparato de fiscalização do governo e pela modernização da máquina arrecadadora. Isso vale também no que diz respeito ao mercado de trabalho, o que auxiliou,
mesmo com o lento crescimento da economia, a expansão do emprego formal. Levado ao
paroxismo, tal movimento impulsionou a reversão do “afrouxamento” das ações de fiscalização do Ministério do Trabalho, que caracterizou o primeiro mandato do presidente
Fernando Henrique Cardoso e incluiu a Justiça do Trabalho, antes ameaçada de extinção,
nos esforços em prol da elevação das receitas do governo.
As contradições entre os esforços fiscais e o ajustamento do mercado de trabalho ao
baixo crescimento representam aspecto importante para a compreensão da não linearidade do ímpeto reformador dirigido ao mercado de trabalho brasileiro. Todavia, temos que
avançar naquilo que é essencial para explicar tanto a falta de centralidade, como a não
linearidade temporal do ímpeto pelas reformas para o mercado de trabalho: a questão da
competitividade e do “custo do trabalho” no Brasil.
Sob a lógica do reformismo liberal-conservador, o debate sobre competitividade e o
custo do trabalho está para as reformas do mercado de trabalho como a questão fiscal está
para a política social. Esse é o eixo central do debate sobre as reformas do mercado de
trabalho no Brasil, relacionado de maneira direta com o debate sobre a inserção competitiva da economia brasileira na ordem global, numa perspectiva liberal. Dela — e não ao
contrário — desdobram-se temas discutidos à exaustão em meados dos anos 90, como a
rigidez e a flexibilização das relações de trabalho, a organização sindical, o poder normativo da Justiça do Trabalho, a formação profissional, entre outros.
5. Competitividade, custo do trabalho e rrefor
efor
mas do mer
cado de trabalho
eformas
mercado
Como demonstram os dados do Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA, que permitem comparações internacionais sobre o custo do trabalho, é evidente que o custo do
trabalho no Brasil é relativamente baixo(33). Com efeito, sabe-se que a competitividade de
uma economia não pode ser deduzida dos baixos salários. Todavia, o ideário liberal chega
ao paroxismo, defendendo reformas para flexibilizar as relações de trabalho e reduzir o
custo laboral, num mercado de trabalho como o brasileiro, historicamente flexível e de
baixos salários, como condição para a retomada do crescimento e de aumento da competitividade da economia brasileira.

(33) Tese reforçada e amplamente discutida pelo trabalho dos Professores-pesquisadores do CESIT/IE/UNICAMP. SANTOS, Anselmo Luis dos e POCHMANN, Marcio. O custo do trabalho e a competitividade internacional. In: OLIVEIRA,
Carlos Alonso Barbosa de; MATTOSO, Jorge (org.). Crise e trabalho no Brasil: modernidade ou volta ao passado. São
Paulo: Scritta, 1996.
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Tabela 4
Índice de rremuneração
emuneração horária dir
eta dos trabalhador
es ligados à pr
odução da indústria
direta
trabalhadores
produção
manufatur
eira em ár
eas e países selecionados (EUA = 100)
manufatureira
áreas

Fonte: US. Bureau of Labor Statistics, novembro de 2005.
(*) Agrega Hong Kong, Coréia, Singapura e Taiwan.
(1) Dado referente a 1996. Esse dado demonstra o efeito da valorização cambial em meados da década de 1990.
(2) Para efeito comparativo, em 2005 o custo horário da remuneração na indústria manufatureira era de US$ 23,65 nos
EUA, US$ 13,56 na Coréia do Sul, US$ 9,28 na Ásia (NIES) e de apenas US$ 4,09 no Brasil, incluindo todos os encargos.
Deve-se destacar o papel determinante da valorização cambial na elevação o custo horário da remuneração em dólar para
a indústria entre 2002 e 2005 (de US$ 2,57 para os US$ 4,09).

Distante de uma definição ampla de “competitividade sistêmica”(34), para José Pastore, a competitividade é o resultado da combinação entre inovação, qualidade, preço, diferenciação de produtos, além de outros fatores, que dependem sobremaneira, no geral, de
uma política eficiente de recursos humanos, e, de forma imediata, de contratos de trabalho flexíveis, que possibilitem às empresas a adaptação rápida aos imperativos da intensa
competição entre em mercados abertos(35). Noutras palavras, trabalho recente do IPEA
afirma que “em uma fase de transformações importantes como a que vivemos desde o
início dos anos 1990, em que as empresas estão expostas a maior concorrência e novas
tecnologias, sua necessidade de adaptação pode se chocar com as regras das relações de
trabalho”(36).
A flexibilidade do mercado de trabalho e um modelo de regulação das relações do
trabalho flexível, em termos de remuneração, jornada de trabalho, alocação do trabalho,
nessa ótica, é o mecanismo por excelência de ajustamento das empresas e de seus custos
a um ambiente econômico extremamente competitivo e instável. Assim, quanto mais ex(34) Como exposta em COUTINHO, Luciano. Estudo sobre a competitividade da indústria brasileira. Campinas: UNICAMP/Papirus, 1994. O conceito de “competitividade sistêmica” procura dar conta da complexidade do processo de concorrência e do padrão de competitividade, considerando que o desempenho empresarial depende e também é resultado de
fatores situados fora do âmbito das empresas, como aspectos macroeconômicos, sociais, regionais, entre outros.
(35) PASTORE, José. A flexibilidade do trabalho. São Paulo: LTr, 1994.
(36) IPEA. Instituições trabalhistas e desempenho do mercado de trabalho no Brasil. In: Brasil: o estado de uma nação. Rio
de Janeiro: IPEA, 2006. p. 234.
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postas à competição — saudável para a obtenção de ganhos de produtividade e para o
crescimento econômico, na visão liberal — mais as empresas precisam flexibilizar os seus
espaços de operação, inclusive o mercado de trabalho.
Como exposta por Edward Amadeo e José Marcio Camargo, outra posição reformista
que converge para a problemática dos custos, do ajustamento e da competitividade das
empresas diz que a questão das reformas não está colocada exatamente sobre o problema da
rigidez do mercado de trabalho que, no Brasil, admitem já ser flexível no que tange ao
salário real, à demissão e à admissão de trabalhadores. O problema central a ser enfrentado
está posto nas instituições que regulam o mercado de trabalho, particularmente naquelas
que expressam a grande intervenção do Estado nas relações de trabalho, que constrangem
sua arbitragem privada e, por isso, dificultam os ajustamentos necessários à ordem econômica competitiva. Falam da Justiça do Trabalho e de seu poder normativo; do modelo de
organização sindical, que impede a organização de sindicatos por empresa; da compulsoriedade de encargos trabalhistas, que inviabiliza a redução do custo do trabalho e incentiva a rotatividade da mão-de-obra que, por sua vez, reduz os ganhos de produtividade,
inibindo melhorias substanciais da qualificação profissional da mão-de-obra nacional(37).
É compreensível a “coincidência” de que os momentos de maior pressão para o encaminhamento de reformas laborais sejam exatamente aqueles em que combinaram-se a
abertura econômica e a sobrevalorização cambial. Tal combinação provocou a exposição
das empresas nacionais à competição externa, num ambiente extremamente desfavorável.
Figura 6

Fonte: Banco Central do Brasil — DEPEC. Séries Temporais.
(1) Calculado segundo a razão entre a folha de pagamento nominal e o índice de produção física industrial, ambos divulgados pelo IBGE, sendo esse último multiplicado pela taxa de câmbio nominal de venda de final de período. BCB — Notas
Metodológicas.
(37) AMADEO, Edward e CAMARGO, José Márcio. Instituições e o mercado de trabalho no Brasil. In: CAMARGO, José
Marcio (org.). Flexibilização do mercado de trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.
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A evolução do câmbio e os efeitos de sua apreciação se manifestam de forma evidente na evolução do custo do trabalho. Conforme indicam os dados apresentados na série do
Banco Central, a valorização cambial oriunda da política econômica implementada no
âmbito do Plano Real elevou sobremaneira o custo do trabalho no Brasil. A despeito de
outros fatores adversos para a competitividade das empresas brasileiras, como, por exemplo, os elevados juros internos, o câmbio valorizado fez com que o “custo unitário do
trabalho” (CUT) na indústria de transformação em dólar subisse quase 70% entre 1994 e
1997. Num ambiente de enorme pressão sobre as empresas nacionais, com crescimento
lento, elevado custo financeiro, abertura e câmbio valorizado, essa evolução do CUT é
importante para compreendermos a pressão por reformas do mercado de trabalho nesse
período, e entendermos que, mesmo sem o amplo avanço delas, as empresas foram se
ajustando, demitindo, enxugando seus quadros, otimizando processos, terceirizando, atuando numa linha de menor resistência para enfrentar a crescente competição.
Mesmo considerando que grande parte do ajuste do mercado de trabalho nacional
prescindiu de reformas do marco regulatório legal em face de suas características estruturais, essas não foram deixadas de lado. Tomando em conta, além de aspectos ideológicos,
as condições de competição dadas às empresas brasileiras, podemos compreender porque
entre 1994 e 1998 concentrou-se grande parte das formulações, balanços, propostas e da
efetivação de reformas para o mercado de trabalho.
As propostas para reformar as relações de trabalho no Brasil durante o primeiro
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso foram claramente no sentido da desregulamentação de direitos e da flexibilização das relações de trabalho. José Dari Krein,
num esforço de sistematização das reformas trabalhistas nos anos 90, delimitou em diversos
planos o processo de desregulamentação e flexibilização do mercado de trabalho brasileiro:
no plano da alocação da mão-de-obra, da remuneração, do tempo de trabalho, na forma de
solução de conflitos. Krein procura dar conta do complexo quadro de mudanças institucionais na área do trabalho que, se não se caracteriza por uma ampla reforma do marco regulatório do mercado de trabalho nacional, avança em partes, de forma truncada, aos poucos,
mas com um sentido claro: fortalecer a regulação privada das relações de trabalho no Brasil, ampliando o espaço para ajustamento das empresas à ordem econômica(38).
(38) Tendo em vista as características do mercado de trabalho no Brasil e o próprio movimento de ajuste das empresas à
abertura econômica e à valorização cambial, a efetividade das várias medidas de flexibilização foi bastante assimétrica.
Algumas delas, como por exemplo, o Contrato de Trabalho por Tempo Determinado ou a Suspensão do Contrato de
Trabalho, tiveram pouca efetividade. Em contrapartida, no contexto mais geral das reformas estruturais, com o processo
de reorganização econômica, produtiva e do mercado de trabalho, aquelas medidas diretamente vinculadas aos ganhos
de produtividade, redução de custos fixos e flexibilização do uso trabalho e da remuneração foram mais efetivas. Como
demonstra Krein, por exemplo, a PLR e o fim da política salarial, constituíram uma alternativa ao reajuste salarial, preparando as empresas para um contexto de maior exposição à concorrência internacional, contribuindo para a redução de
seus custos fixos e aumentando a parcela da remuneração variável. O Banco de Horas, além de reduzir os custos fixos,
passou a permitir uma grande liberdade para a empresa manejar o tempo de trabalho; as cooperativas de trabalho facilitaram também a redução dos custos fixos e o processo de terceirização. Cf. KREIN, José Dari. O aprofundamento da flexibilização das relações de trabalho no Brasil nos anos 90. Campinas: Instituto de Economia da UNICAMP, 2001 (Dissertação de
Mestrado). KREIN, José Dari. A reforma trabalhista de FHC: efetividade e conseqüências. Salvador: VII Encontro Nacional da ABET, 2001. Ver também NORONHA, Eduardo. O modelo legislado de relações de trabalho e seus espaços normativos.
São Paulo: FFLCH-USP, 1998 (Tese de Doutorado).

102

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

Com a desvalorização cambial, entre 1999 e 2002, o custo unitário do trabalho na
indústria manufatureira medido em dólar caiu aproximadamente 50%. Todavia, do final
de 2002 até o primeiro semestre de 2006, a progressiva valorização do Real levou a um
aumento acumulado do CUT de aproximadamente 48%, segundo dados da série do Banco Central. Com a posição do câmbio ao final de 2005, considerando apenas os 12 meses
entre março de 2005 e março de 2006, essa elevação foi de 27%, sendo que a forte valorização cambial entre 2006 e agosto de 2007, colocou o CUT acima dos níveis de junho
de 1994 pela primeira vez nos anos 2000(39).
A valorização cambial tem múltiplos efeitos deletérios sobre as empresas nacionais. No
que tange ao mercado de trabalho, o maior impacto da elevação do custo do trabalho em
dólar recai sobre o setor exportador. Como argumentara Júlio Sérgio Gomes de Almeida, diretor do IEDI: “quanto mais intensivo em mão-de-obra, maior o impacto dos salários sobre a
margem do exportador. As indústrias, têxtil, de vestuário e de calçados estão entre as mais
afetadas.” André Nassif, economista do BNDES, destaca ainda que “quando o setor é intensivo em tecnologia, mesmo que o salário médio dos seus funcionários seja mais elevado, o
setor tende a ter ganhos de produtividade que compensam as diferenças salariais”(40).
Com efeito, o novo movimento de valorização cambial não ocorre sobre as mesmas
condições dos anos 90. De um lado, por conta da política econômica e da gestão fiscal a
ela intrínseca, a carga tributária subiu continuamente entre 1994 e 2006, e dado os esforços fiscais para a ampliação de receitas, não existem indícios presentes de que cairá. Esses
mesmos esforços levaram a um significativo aperfeiçoamento da máquina pública de arrecadação, diminuindo sobremaneira as margens para a sonegação fiscal. Por outro lado,
os dados recentes sobre as negociações salariais de importantes categorias profissionais
demonstram que a maior parte delas obteve reajustes acima da inflação(41).
Sob essas condições, apesar dos indicadores demonstrarem que em importantes setores da economia a rentabilidade das empresas permanece elevada — com grande importância do componente financeiro e ainda das exportações, em face do crescimento do
comércio internacional — a pressão por reduções de custos, particularmente do custo
do trabalho, por meio do encaminhamento de reformas laborais, reaparece.
No entanto, como no passado, isso aparece de forma peculiar. Mesmo os reformadores liberais mais radicais não defendem a tese de que os trabalhadores brasileiros ganham
muito, prejudicando a competitividade das empresas e da economia brasileira. A despeito
do baixo custo do trabalho no Brasil, como exposto nos dados anteriores, que incluem
(39) Banco Central do Brasil. <www.bc.gov.br>.
(40) Ambos em entrevista ao Jornal Valor Econômico, em 20 de março de 2006.
(41) Como demonstra pesquisa do DIEESE. “Desde 2004, os resultados das negociações coletivas de trabalho seguem
trilhando uma linha progressivamente favorável à recuperação das perdas salariais. O exame dos reajustes salariais resultantes de 271 unidades de negociação de categorias profissionais com datas-base situadas entre janeiro e junho deste ano
vem confirmar essa tendência. Com comportamento muito próximo ao identificado no último semestre de 2005, o painel
analisado em 2006 indica um total de 96% de reajustes iguais ou superiores à variação da inflação acumulada em cada database, segundo o INPC-IBGE — Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística. Trata-se da maior marca já atingida num primeiro semestre desde 1996, quando se iniciou esta série de estudos”. DIEESE. Balanço das Negociações de Reajustes Salariais no primeiro semestre de 2006. São Paulo: Série Estudos &
Pesquisas, ano 3, n. 23. ago. 2006.
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salários e encargos, a peculiaridade na construção da agenda de reformas no Brasil está na
concentração do debate sobre os encargos sociais. Não por outro motivo, José Pastore
defende que, por força da CF/88 e da CLT, para o pagamento de cada trabalhador, a
empresa desembolsa mais 103,4% em encargos trabalhistas. Assim, um trabalhador que
recebe mensalmente R$ 1.000,00 e que, na realidade, acaba recebendo por volta de R$
850,00, em razão dos vários descontos (previdência social, imposto de renda, contribuição sindical e outros), custa para a empresa R$ 2.030,00. Assim, Pastore afirma que no
Brasil os salários são baixos e os encargos são altos(42).
Pastore solidariza-se com o Projeto de Lei Complementar n. 210 enviado ao Congresso Nacional pelo Presidente Lula em novembro de 2004, classificando-o como “um
passo importante em direção a um eventual Simples Trabalhista”(43). Pastore defende a
queda dos encargos sociais na composição do custo do trabalho, em larga medida, pela
diminuição do que denomina de “obrigações sociais”, concentradas na previdência. Nesse
caso, uma questão é evidente: como sustentar as coberturas estabelecidas pelo sistema de
seguridade social, particularmente o INSS? Pastore responde e esclarece o espírito de um
“Simples Trabalhista”.
“O mais importante no PL n. 210/2004 é a presença de dois conceitos novos. O
primeiro diz respeito à escolha que é dada ao trabalhador e à empresa de negociarem
o valor da alíquota do FGTS. O segundo se refere à criação de um regime previdenciário especial, com alíquota baseada no faturamento e com benefícios de aposentadoria restritos — evitando-se criar problemas atuariais para o INSS (...) Esses dois
conceitos são a alma dos programas de mudança utilizados em outros países. Se eles
forem incorporados na moldura institucional brasileira, poderão ser estendidos para
outros programas, abrindo-se um espaço importante para se aprovar um Simples
Trabalhista para os trabalhadores das micro e pequenas empresas. (...) O projeto
abriga uma série de proteções parciais. Cria-se um regime previdenciário especial
com alíquotas e benefícios reduzidos. A aposentadoria será apenas por idade e invalidez e não por tempo de contribuição (proteção parcial). O valor da aposentadoria
será baseado na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo (outra proteção parcial). Não ha(42) PASTORE, José. A tributação do trabalho no Brasil. In: <www.josepastore.com.br>. Esse quadro foi apresentado
inicialmente em FIESP/CIESP/DEPEA. Encargos sociais. São Paulo: FIESP, 1993; depois editado em PASTORE, José. Flexibilização do mercado de trabalho e contratação coletiva. São Paulo: LTr, 1994.
(43) PASTORE, José. Idem. O autor fala em “Simples Trabalhista”, expressão em alusão ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), implantado na área
tributária a partir de 1997, com a Lei n. 9.317/96. O Projeto de Lei n. 210 prevê a instituição de um regime tributário,
previdenciário e trabalhista especial à microempresa com receita bruta anual de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais),
isentando-as do IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, COFINS, IPI e simplificando a escrituração. No âmbito tributário ainda, o projeto permite que os Estados adotem valores fixos mensais de até R$ 45,00 para o ICMS e os Municípios adotem valores fixos
mensais de R$ 60,00 para o ISS. No âmbito previdenciário, o PLP n. 210/2004 prevê que a alíquota para o INSS será de
apenas 1,5% sobre o faturamento, sendo optativo ao microempresário, aos trabalhadores por conta própria e aos contribuintes facultativos (inclusive empregada doméstica) a filiação à Previdência Social, mediante contribuição de apenas 11%
sobre o salário mínimo. No âmbito trabalhista, o projeto prevê que será reduzida de 8% para 0,5% sobre o salário a
contribuição ao FGTS, desde que com a expressa concordância do empregado. Ademais, as empresas cobertas pela Lei
serão isentas das contribuições do salário-educação, das contribuições ao “Sistema S” e da contribuição sindical. Para a
previdência social, os empregados contribuirão com o percentual de 8% sobre o salário-de-contribuição referente à primeira faixa de renda. O Projeto de Lei procura ampliar as facilidades para a retomada do recolhimento à Previdência
Social, reduzindo os juros das prestações atrasadas e estabelece um prazo de carência de 12 meses para a proteção do INSS.
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verá cobertura para o desemprego involuntário. Como se vê, o programa está repleto
de proteções parciais. É melhor ter um conjunto de proteções parciais do que nenhuma
proteção.” (grifo meu)(44)
Numa outra linha de argumentação, Hélio Zylberstajn afirma que o caminho mais
adequado para eliminar o problema dos elevados encargos sociais seria incorporá-los diretamente no salário do trabalhador. Advoga o autor que, dessa forma, poderíamos aumentar a remuneração direta dos trabalhadores, sem onerar mais as empresas. Ademais —
observa Zylberstajn — num mercado de trabalho flexível, com intensa negociação entre
empregados e empregadores, todo o custo da mão-de-obra seria objeto de permanente
negociação, capaz de adequá-lo aos imperativos econômicos, o que hoje não acontece por
conta da rigidez imposta às partes por força da lei(45).
É interessante observar os pressupostos de ambos os reformadores. No caso de Zylberstajn, pressupõe que num ambiente de desregulamentação e livre negociação, as empresas sairiam ganhando, pois poderiam mais facilmente ajustar seus custos, e os
trabalhadores, por sua vez, além de ampliar as possibilidades de manutenção do emprego
(pelas vantagens de ajuste das empresas), aumentariam seus ganhos incorporando os recursos absorvidos pelos encargos sociais. No caso de Pastore, a queda dos elevados encargos é vista como passo decisivo para ampliar a capacidade de geração de vagas no mercado
de trabalho nacional.
Em entrevista publicada pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, o ministro Arnaldo Süssekind, um dos responsáveis pela elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho, outorgada em 1º de maio de 1943, lembra que a legislação trabalhista no Brasil “não
foi uma legislação conquistada de baixo para cima. Ela veio de cima para baixo, foi o que
se chamou de outorga da legislação”. O ministro Süssekind interpreta esse fenômeno considerando algumas questões fundamentais para a compreensão da construção do marco
regulatório do mercado de trabalho no Brasil:
“É simples. No Primeiro Mundo, que é mais industrializado, ou que é completamente
industrializado, a concentração industrial enseja o espírito sindical e os sindicatos fortes. E o sindicato forte tem possibilidade de neutralizar o poder econômico das empresas (...) nos países do Terceiro Mundo, desigualmente desenvolvidos, em via de
desenvolvimento ou subdesenvolvidos, há regiões onde os sindicatos não têm expressão para conseguir bons acordos. Imaginemos que não houvesse uma lei dando trinta
dias de férias no Brasil. Que acordo o sindicato dos empregados do comércio de um
município do interior de um estado do Nordeste conseguiria? O equilíbrio das condições de trabalho tem um efeito na macroeconomia muito maior do que se divulga. O
poder normativo torna-se então um fator de eqüidade social no conjunto das categorias, porque quando os sindicatos poderosos conseguem alguma coisa, os menores, no
dissídio coletivo, acabam obtendo a mesma vantagem da Justiça do Trabalho.”(46)
(44) PASTORE, José. Idem.
(45) ZYLBERSTAJN, Hélio. A reforma do mercado de trabalho e a Convenção n. 87. São Paulo: FEA/USP — FIPE, 1998.
(mímeo)
(46) Entrevista realizada por Ângela de Castro Gomes e Maria Celina D’Araujo, publicada em CPDOC/FGV. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, p. 113-127, 1993.
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O depoimento do ministro Süssekind expõe não somente a preocupação do homem
público com a equidade social a partir do exercício do poder normativo das instâncias do
Estado, mas uma visão ampla do país e da sociedade brasileira, caracterizada por uma
enorme assimetria de poder entre as classes sociais. Mesmo considerando a importância
de negociações (coletivas) entre trabalhadores e empregadores, ele vê como um equívoco
a percepção de que a regulação do mercado de trabalho, por meio de normas gerais inderrogáveis, que caracterizam o intervencionismo básico do Estado brasileiro, traçando uma
linha de proteção ao trabalhador, abaixo da qual não se concebe a dignidade humana,
seria inadequada ou prejudicial ao desenvolvimento do país.
Em grande medida, essa percepção do ministro é expressa na institucionalização de
direitos aos trabalhadores, que hoje os reformadores liberais denominam por “penduricalhos”, que aumentam os custos das empresas. São exatamente, férias, 13º salário, Descanso
Semanal Remunerado (DSR), entre outros. Na verdade, o que se pode dizer é que a garantia
legal desses benefícios foi uma estratégia dos legisladores e dos construtores do direito do
trabalho no Brasil, para elevarem a remuneração do trabalho, num país onde as classes
subalternas sempre tiveram enormes dificuldades em elevar sua remuneração por meio de
negociação direta com os empregadores(47). Nesse sentido, é necessário compreender que
parte importante do que é visto como encargo social ou dos chamados “penduricalhos” que
compõem o custo do trabalho são, na verdade, mecanismos de financiamento da proteção
social dos trabalhadores ou remunerações diferidas no tempo, relativas à remuneração efetiva por unidade de tempo de trabalho (13º salário, abono de férias, feriados, DSR, FGTS
etc.), que integram a remuneração do trabalhador e são protegidas por lei. Considerando a
questão dessa maneira, Anselmo Luis dos Santos, do CESIT/IE/UNICAMP, chega a dados bem
distintos daqueles apresentados por Pastore, a respeito dos encargos.
Quadr
o2
Quadro
Despesas incidentes sobr
sobree a folha de pagamento como
pr
oporção do salário contratual mensal
proporção

(47) Uma análise detalhada sobre as motivações, os pressupostos e as condições objetivas do país consideradas pelos construtores do Direito do Trabalho no Brasil, pode ser vista no trabalho de BIAVASCHI, Magda Barros. O direito do trabalho
— 1930/1942: a construção do sujeito de direitos trabalhistas. Campinas: Instituto de Economia da UNICAMP, 2005.
(Tese de Doutorado).
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Fonte: SANTOS, Anselmo Luis dos. Encargos sociais e custo do trabalho no Brasil. In: OLIVEIRA, Carlos Alonso Barbosa
de e MATTOSO, Jorge (org.). Crise e trabalho no Brasil: modernidade ou volta ao passado. São Paulo: Scritta, 1996. p. 231.
Notas: (1) Salário contratual mensal igual ao índice 100; (2) =100/12 meses; (3) = (1/3x100)/12 meses; (4) = 8% x 100; (5)
= 8% x 11,11; (6) dados estimados. a) A incidência do INSS e dos demais encargos dessa coluna ocorre sobre a base 111,11,
que corresponde ao salário contratual (100), 13º salário (8,33) e adicional de 1/3 de férias (2,78). Ou seja, a base de incidência dos encargos é o total de rendimentos monetários do trabalhador, excluindo os valores correspondentes à rescisão
contratual (3,04%) e ao FGTS, que não fazem parte da folha e, portanto, sobre eles não incidem encargos. b) Os dados
dessa coluna foram obtidos através da divisão da coluna do valor absoluto dos encargos pelo total de rendimentos monetários do trabalhador, que é igual a 123,04.

Não tratar todas as despesas incidentes sobre a folha de pagamento como encargos
não é apenas questão conceitual, embora sejam imprescindíveis essas observações para o
tratamento adequado da questão dos encargos em relação aos padrões de comparação
internacional(48). Trata-se da compreensão do caráter específico da natureza das relações
de trabalho num país como o Brasil, que, por um lado, demonstra que o país se coloca
numa posição intermediária entre vários países (com a participação de 25,1% dos encargos no custo do trabalho)(49) e, por outro, que a redução do custo do trabalho no Brasil,
via supressão de garantias legais, é um caminho para a redução da remuneração direta ou
diferida no tempo de um trabalhador que já é relativamente “barato”.
Por isso, o exemplo da proposta de Hélio Zylberstajn, de incorporação dos encargos
ao salário — e este, sujeito à permanente negociação — está na contramão de uma perspectiva realista sobre as relações numa sociedade tão assimétrica como a brasileira e pode
certamente significar a redução efetiva da remuneração do trabalhador. Por outro lado, a
redução de “encargos”, como defendida por Pastore, centrada no que denomina de “obrigações sociais”, pode até significar redução de custos para as empresas, mas é o caminho
(48) Como, por exemplo, faz o Bureau of Labor Statistics (BLS) norte-americano ou o Centre d´Études des Revenus et des
Côut (CERC) francês. Para a análise da metodologia utilizada, ver CERC. Salaires et côuts de la main-d´ouvre dans les
principaux pays industriels. Paris: Documents du CERC, n. 106, 4º trim., 1992. Considera-se o custo do trabalho como o
total das despesas realizadas com o trabalhador, por hora efetivamente trabalhada e, portanto, observando a realidade
brasileira, “os gastos realizados com a remuneração direta e regular (salários), com remunerações eventuais ou diferidas
(comissões, prêmios, bonificações, PLR, 13° salário, pagamento de horas extras, entre outros), com o cumprimento dos
direitos trabalhistas garantidos pela legislação ou por acordos e convenções coletivas (auxílios alimentação e transporte,
FGTS, abono de férias, seguro saúde, entre outros), e também as despesas relativas às contribuições sociais incidentes
sobre a folha de salários, geralmente denominadas de encargos sociais (INSS, seguro-acidentes de trabalho, INCRA, Sistema S, salário-educação)”. SANTOS, Anselmo Luis dos. Op. cit.
(49) Ao contrário do que diz Pastore, quando coloca o Brasil como “campeão dos encargos sociais” (PASTORE. Op. cit.,
1994 ). Cabe ressaltar que as comparações internacionais feitas por Santos e nos trabalhos do CESIT/IE/UNICAMP consideram a participação dos encargos sociais no custo total da força de trabalho da indústria manufatureira, como feito pelo
CERC, diferentemente de Pastore e outros que utilizam a participação dos encargos sobre a folha de pagamento.
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mais curto para a redução de direitos sociais e a construção de “proteções parciais” no
campo social, capazes de serem absorvidas por uma economia estagnada.
A despeito de todo esse debate, concretamente, houve um claro recrudescimento do
ímpeto por reformas do mercado de trabalho depois da desvalorização cambial no início
de 1999. Para além dos efeitos dinamizadores sobre a economia brasileira — promoção
das exportações, proteção do mercado interno etc. — entre 1999 e 2002, a desvalorização
cambial fez com que o custo do trabalho em dólar caísse vertiginosamente. Esse processo,
evidentemente, aliviou a pressão sobre as empresas no país e reduziu sobremaneira a
pressão por reformas, criando uma certa “calmaria” quanto às reformas laborais. Esse intervalo passou a ser paulatinamente interrompido desde 2003, em princípio pelo compromisso do governo do Partido dos Trabalhadores, eleito em 2002, de promover as reformas
trabalhista e na estrutura de organização sindical.
Sob iniciativa do Executivo Federal, foram encaminhadas as discussões sobre as
reformas trabalhista e sindical a partir da criação do Fórum Nacional do Trabalho, em
julho de 2003, cujo objetivo era adequar as legislações sindical e trabalhista às novas
exigências do desenvolvimento nacional e, assim, ampliar a geração de empregos(50). Em
meio a muitas questões divergentes e poucos pontos comuns entre os atores presentes
ao Fórum, a estratégia do governo foi concentrar as discussões no sistema de organização sindical. Contra essa estratégia do governo e pressionando para o avanço da reforma trabalhista, Armando Monteiro Neto, Presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) afirmara à época que “... o governo deu as costas para esses problemas ao dar
prioridade à reforma sindical. Os melhores talentos foram reunidos naquele fórum para
trabalhar apenas na modernização da organização sindical no Brasil. (...) Se as duas leis
estão fatigadas, [refere-se à CLT], com suas normas de organização sindical e trabalhista] por que priorizar uma em detrimento da outra? Penso que deveriam merecer, no
mínimo, a mesma prioridade”(51).
Na verdade, o que se observa ao longo do primeiro mandato do Presidente Lula é
que a reforma sindical e a reforma trabalhista tiveram a mesma prioridade: sem acordo
entre os atores sobre aspectos centrais e com certa resistência do governo em avançar uma
discussão que, pelo ambiente geral, poderia significar retrocesso em relação aos direitos
trabalhistas e à organização sindical vigentes, as reformas não aconteceram e o próprio
governo não se empenhou para que avançassem.
(50) O FNT foi organizado num sistema de representação tripartite (representantes do governo, dos trabalhadores e dos
empresários) e idealizado como um espaço de negociação entre os atores sociais e o governo visando à formulação de
proposições que nortearão as propostas de reformas sindical e trabalhista a serem encaminhadas ao Congresso Nacional.
Procurando dar capilaridade às discussões no âmbito do FNT foram realizadas 27 Conferências Estaduais do Trabalho
(CET) além da organização de diversos grupos temáticos de discussão. Para maiores informações sobre a criação do FNT
e seu funcionamento ver CESIT/IE/UNICAMP. A reforma sindical e trabalhista: as conclusões do FNT e as implicações
para as MPE. Campinas: Projeto Reforma trabalhista e políticas públicas para micro e pequenas empresas; CESIT/IE/UNICAMP — SEBRAE, texto para discussão n. 2, ago. 2004.
(51) MONTEIRO NETO, Armando. Ampliando o espaço de negociação. In: Jornal O Estado de São Paulo. São Paulo: 16 de
março de 2005, apud SILVA, Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da. A reforma sindical negociada no âmbito do Fórum
Nacional do Trabalho: deslocamentos normativos e impactos sobre os atores coletivos do trabalho. Caxambu: GT — Trabalho e Sindicato na Sociedade Contemporânea XXIX Encontro Anual da ANPOCS, 25 a 29 de out. 2005.
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De fato, as perspectivas de reformas de um mercado de trabalho altamente flexível e
desestruturado como o brasileiro, nos marcos do debate sobre competitividade da economia brasileira, centrado em redução de custos e na flexibilização das relações de trabalho,
entre outros, expõe as idiossincrasias do projeto liberal no país. Diante dos pífios resultados relativos ao desenvolvimento econômico do país, produzidos pelo modelo liberal de
inserção do Brasil na ordem internacional contemporânea, são indicadas reformas de tal
natureza como lenitivo para a situação de semi-estagnação, deterioração do mercado de
trabalho, alto desemprego, queda da renda, regressão da estrutura ocupacional e para o
agravamento da questão social, sem que se questione os limites impostos pela ordem
econômica e pelo permanente liberal-conservadorismo da política econômica.
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O DANO SOCIAL E SUA REPARAÇÃO

Jorge Luiz Souto Maior(*)
Importa compreender que os direitos sociais são o fruto do compromisso firmado
pela humanidade para que se pudesse produzir, concretamente, justiça social dentro de
uma sociedade capitalista. Esse compromisso em torno da eficácia dos Direitos Sociais se
institucionalizou em diversos documentos internacionais nos períodos pós-guerra, representando também, portanto, um pacto para a preservação da paz mundial. Sem justiça
social não há paz, preconiza o preâmbulo da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Quebrar esse pacto significa, portanto, um erro histórico, uma traição com nossos
antepassados e também assumir uma atitude de descompromisso com relação às gerações
futuras.
Os Direitos Sociais (Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social, com inserção nas Constituições) constituem a fórmula criada para desenvolver o que se convencionou chamar de capitalismo socialmente responsável.
Sob o ângulo exclusivo do positivismo jurídico pátrio, é possível, ademais, constatar
que o Direito Social, por via reflexa, atinge outras esferas da vida em sociedade: o meioambiente; a infância; a educação; a habitação; a alimentação; a saúde; a assistência aos
necessitados; o lazer (art. 6º, da Constituição Federal brasileira), como forma de fazer
valer o direito à vida na sua concepção mais ampla. Neste sentido, até mesmo valores que
são normalmente, indicados como direitos liberais por excelência, a liberdade, a igualdade, a propriedade, são atingidos pela formação de um Direito Social e o seu conseqüente
Estado Social. Prova disso são as diversas proposições contidas na Constituição brasileira.
A propósito, destaque-se que o valor social do trabalho e a proteção da dignidade humana
foram alçados a princípios fundamentais da República (art. 1º, incisos III, e IV), assim
como também se deu com o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária
(art. 3º, inciso I) e que o Brasil rege-se nas suas relações internacionais seguindo o princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, inciso II).
Além disso, vale lembrar que os direitos sociais, conforme definição do art. 6º e aos
quais se integrou a especificação dos direitos de natureza trabalhista (arts. 7º a 9º), foram
inseridos no título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, juntamente com os direitos
individuais (art. 5º), nos quais se prevê, ademais, expressamente, que a “propriedade
atenderá a sua função social” (inciso XXIII), tendo sido incorporados, portanto, à cláusula
(*) Juiz do trabalho, titular da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí. Professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP.
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pétrea da Constituição, conforme bem acentua Paulo Bonavides: “só uma hermenêutica
constitucional dos direitos fundamentais em harmonia com os postulados do Estado Social e democrático de direito pode iluminar e guiar a reflexão do jurista para a resposta
alternativa acima esboçada, que tem por si a base de legitimidade haurida na tábua dos
princípios gravados na própria Constituição (arts. 1º, 3º e 170) e que, conforme vimos,
fazem irrecusavelmente inconstitucional toda inteligência restritiva da locução jurídica
‘direitos e garantias individuais’ (art. 60, 4º, IV), a qual não pode, assim, servir de argumento nem de esteio à exclusão dos direitos sociais”(1).
O fato é que, como se pode ver, o Direito Social, não é apenas uma normatividade
específica. Trata-se, isto sim, de uma regra de caráter transcendental, que impõe valores à
sociedade e, conseqüentemente, a todo ordenamento jurídico. E que valores são estes? Os
valores são: a solidariedade (como responsabilidade social de caráter obrigacional), a justiça social (como conseqüência da necessária política de distribuição dos recursos econômicos e culturais produzidos pelo sistema), e a proteção da dignidade humana (como forma
de impedir que os interesses econômicos suplantem a necessária respeitabilidade à condição humana).
Importante, ademais, compreender que a imposição desses valores se dá tanto ao
Estado, como propulsor das políticas de promoção social e de garantidor das normas
jurídicas sociais, quanto a todos os cidadãos, nas suas correlações intersubjetivas.
O Direito Social, portanto, não apenas se apresenta como um regulador das relações
sociais, ele busca promover, em concreto, o bem-estar social, valendo-se do caráter obrigacional do direito e da força coercitiva do Estado. Para o Direito Social a regulação não
se dá apenas na perspectiva dos efeitos dos atos praticados, mas também e principalmente
no sentido de impor, obrigatoriamente, a realização de certos atos.
Esse capitalismo socialmente responsável perfaz-se tanto na perspectiva da produção
de bens e oferecimento de serviços quanto na ótica do consumo, como faces da mesma
moeda. Deve pautar-se, também, por um sentido ético, na medida em que o desrespeito
às normas de caráter social traz para o agressor uma vantagem econômica frente aos seus
concorrentes, mas que, ao final, conduz a todos ao grande risco da instabilidade social.
O desrespeito aos direitos trabalhistas representa, conseqüentemente, um crime contra
a ordem econômica, conforme definido no art. 20, inciso I, da Lei n. 8.884/94(2), punível
na forma do art. 23, inciso I, da mesma lei(3). Nos termos da lei em questão, “Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de grupo econômico, de
fato ou de direito, que praticarem infração da ordem econômica” (art. 17), o que elimina,
aliás, qualquer possibilidade de discussão quanto à responsabilidade de todas as empresas
(1) Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 597.
(2) “Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I — limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;”
(3) “Art. 23. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas:
I — no caso de empresa, multa de um a trinta por cento do valor do faturamento bruto no seu último exercício, excluídos
os impostos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando quantificável;”
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(tomadoras, prestadoras etc.) que, de algum modo, beneficiam-se economicamente da
exploração do trabalho humano sem respeito ao retorno social necessariamente conseqüente.
O art. 170 da Constituição brasileira é claro ao estipular que “a ordem econômica,
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, observados, dentre outros,
os princípios da função social da propriedade (inciso III) e da busca do pleno emprego
(inciso VIII). O próprio Código Civil não passou em branco a respeito, fixando a função
social do contrato (art. 421 e § 1º, do art. 1.228).
Todas essas normas, por óbvio, não podem ser tidas como sem qualquer significação. A sua relevância parte do reconhecimento de que uma sociedade, que se desenvolve
nos padrões do capitalismo, para sobreviver, depende da eficácia das normas do Direito
Social, pois esse é o seu projeto básico de desenvolvimento.
A eficácia das normas de natureza social depende, certamente, dos profissionais do
direito (advogados, juízes, procuradores, professores, juristas em geral), mas também de
um sentido ético desenvolvido em termos concorrenciais, para que reprimendas sejam
difundidas publicamente aos agressores da ordem jurídica social a fim de que a sociedade
tenha ciência da situação, desenvolvendo-se uma necessária reação até mesmo em termos
de um consumo socialmente responsável, com favorecimento às empresas que têm no
efetivo respeito aos direitos sociais o seu sentido ético.
A responsabilidade social, tão em moda, não pode ser vista apenas como uma “jogada” de marketing, como se a solidariedade fosse um favor, um ato de benevolência. Na
ordem jurídica do Estado Social as empresas têm obrigações de natureza social em razão
de o próprio sistema lhes permitir a busca de lucros mediante a exploração do trabalho
alheio. Os limites dessa exploração, para preservação da dignidade humana do trabalhador, respeito a outros valores humanos da vida em sociedade e favorecimento da melhoria
da condição econômica do trabalhador, com os custos sociais conseqüentes, fixam a essência do modelo de sociedade que a humanidade pós-guerra resolveu seguir e do qual a
Constituição brasileira de 1988 não se desvinculou, como visto.
O Direito Social foi incorporado às Constituições como valor essencial. Essa noção
axiológica faz com que o Direito Social, como os Direitos Humanos em geral, tenha incidência na realidade independente de uma lei que o prescreva expressamente e, se necessário, até contrariando alguma lei existente. A partir da verificação dos horrores da 2ª
Guerra Mundial, a humanidade entendeu que o desrespeito às normas ligadas aos direitos
humanos constitui um crime contra a humanidade (vide o julgamento de Nuremberg).
O que a humanidade espera dos juízes, conseqüentemente, é que não flexibilizem os
conceitos pertinentes aos direitos humanos (intimidade, privacidade, liberdade, não discriminação, dignidade), assim como os preceitos insertos no Direito Social (direito à vida,
à saúde, à educação, ao trabalho digno, à infância, à maternidade, ao descanso, ao lazer),
pois as conveniências políticas podem conduzir a criação de leis que satisfaçam interesses

114

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

espúrios (vide, neste sentido, o filme Sessão Especial de Justiça), flexibilidade esta da qual,
aliás, aproveitam-se para florescer os regimes ditatoriais.
Os Direitos Sociais, portanto, não podem ser reduzidos a uma questão de custo. Não
é próprio desse modelo de sociedade vislumbrar meramente saídas imediatistas de diminuição de custo da produção, pois que isso significa quebrar o projeto de sociedade sem
pôr outro em seu lugar. É o caos das próprias razões. Afinal, há muito se base: a soma da
satisfação dos interesses particulares não é capaz de criar um projeto de sociedade.
Em nossa realidade, no entanto, várias têm sido as situações de desrespeito pleno
aos direitos trabalhistas e, conseqüentemente, à pessoa do trabalhador. Pode-se pensar
que isso se dá involuntariamente em razão de uma questão de dificuldade econômica,
mas não é bem assim. Claro, a dificuldade econômica também existe, mas o que preocupa
mais são as atitudes deliberadas de grandes empresas (que não têm problemas econômicos) de descumprir seu papel social (ao mesmo tempo em que se anunciam para o público em geral como “socialmente responsáveis”). As terceirizações, subcontratações, falências
fraudulentas, táticas de fragilização do empregado (como falta de registro, transformação
do trabalhador em pessoa jurídica, dispensas sem pagamento de verbas rescisórias, justas
causas fabricadas) têm imposto a milhões de cidadãos brasileiros um enorme sacrifício
quanto a seus direitos constitucionalmente consagrados, sendo que tal situação tem, como
visto, enorme repercussão no custo social (principalmente no que tange à seguridade
social, à saúde e à educação)(4) e no desenvolvimento econômico (diminuição do mercado
interno), favorecendo, portanto, apenas às empresas multinacionais, ou seja, as que possuem capital estrangeiro, que produzem para o exterior, atendendo a propósitos monopolistas e com isso levando à falência as pequenas e médias empresas nacionais, e que irão
embora quando sentirem que nossa sociedade não deu certo. Interessante perceber, também, que a lógica da precarização é mais facilmente implementada em grandes conglomerados empresariais, marcados pela impessoalidade, do que em pequenos empreendimentos
nos quais o contato humano entre o patrão e o empregado é muito maior, assumindo, às
vezes, aspectos até de certo modo familiares. Dentro desse contexto as pequenas e médias
empresas são, igualmente, vítimas (apenas estão identificando de forma equivocada o seu
algoz).
Em muitas outras situações assiste-se a participação do próprio Estado nesta exploração, utilizando-se das táticas de redução de custo: contratação de pessoas sem concurso
público; utilização da “terceirização” para prestação de serviços; e licitações pelo menor
custo para construção de obras. Como resultado, o Estado reduz seu custo, as empresas
ganhadoras das licitações adquirem seus ganhos e os trabalhadores executam os seus serviços, mas não recebem, integralmente, seus direitos. As pontes, as ruas, as estradas, os
túneis, são construídos à custa do sacrifício dos direitos sociais. Como cidadão, é possível
dizer: “isso é uma vergonha!”
(4) Nós, da elite, não sentimos o efeito dessa situação, mas isso porque pagamos segurança, escola e planos de previdência
e saúde, todos de natureza privada.

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

115

O desrespeito deliberado e inescusável da ordem jurídica trabalhista, portanto, representa inegável dano à sociedade.
Cumpre verificar que o próprio Direito Civil avançou no reconhecimento da situação
de que vivemos em uma “sociedade de produção em massa”(5). Atualmente, nos termos dos
arts. 186(6) e 187(7) do Código Civil, aquele que, ultrapassando os limites impostos pelo fim
econômico ou social, gera dano ou mesmo expõe o direito de outrem a um risco(8) comete
ato ilícito. O ilícito, portanto, tanto se perfaz pela provocação de um dano a outrem, individualmente identificado, quanto pela desconsideração dos interesses sociais e econômicos,
coletivamente considerados. Na ocorrência de dano de natureza social, surge, por óbvio, a
necessidade de se apenar o autor do ilícito, para recuperar a eficácia do ordenamento, pois
um ilícito não é mero inadimplemento contratual e o valor da indenização, conforme prevê
o art. 944, do CC, mede-se pela extensão do dano, ou seja, considerando o seu aspecto
individual ou social. Como já advertira Paulo Eduardo Vieira de Oliveira(9), o efeito do ato
ilícito é medido, igualmente, sob o prisma da integridade social.
Rompidas foram, pois, em termos de definição do ilícito e de sua reparação, as fronteiras do individualismo.
No aspecto da reparação, o tema em questão atrai a aplicação do provimento jurisdicional denominado na experiência americana de fluid recovery ou ressarcimento fluído
ou global, quando o juiz condena o réu de forma que também o dano coletivo seja reparado, ainda que não se saiba quantos e quais foram os prejudicados e mesmo tendo sido
a ação intentada por um único indivíduo que alegue o próprio prejuízo.
O renomado autor italiano, Mauro Cappelletti, desde a década de 70 já preconiza essa
necessária avaliação da realidade. Como diz o referido autor, “Atividades e relações se referem sempre mais freqüentemente a categorias inteiras de indivíduos, e não a qualquer
indivíduo, sobretudo. Os direitos e os deveres não se apresentam mais, como nos Códigos
tradicionais, de inspiração individualista-liberal, como direitos e deveres essencialmente
individuais, mas meta-individuais e coletivos”(10). “Continuar, segundo a tradição individualista do modelo oitocentista, a atribuir direitos exclusivamente a pessoas individuais (....) significaria tornar impossível uma efetiva proteção jurídica daqueles direitos, exatamente
na ocasião em que surgem como elementos cada vez mais essenciais para a vida civil.”(11)
Na perspectiva da reparação dos interesses e direitos coletivos (sociais), esse autor
demonstra a insuficiência das soluções jurídicas que mantêm a legitimidade da correção
(5) Cf. expressão de CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Tradução de
Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos. In: Revista de Processo. São Paulo: RT, jan./mar. 1977. p. 130.
(6) “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.”
(7) “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.”
(8) Art. 927, parágrafo único: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
(9) O dano pessoal no direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002. p. 26.
(10) Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos. In:
Revista de Processo. São Paulo: RT, jan./mar. 1977. p. 131.
(11) Idem, p. 131.
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no âmbito das ações individuais dos lesados, nos limites estritos de seu dano, e mesmo de
outras que conferem, de forma hegemônica, ao Ministério Público a legitimidade para
essa defesa.
No aspecto da legitimidade individual esclarece Mauro Cappelletti:
“O indivíduo ‘pessoalmente lesado’, legitimado a agir exclusivamente para a reparação do dano a ele advindo, não está em posição de assegurar nem a si mesmo nem
à coletividade uma adequada tutela contra violações de interesses coletivos.”(12)
“...a eventual demanda, limitando-se ao dano advindo a apenas um entre milhares
ou milhões de prejudicados, será privada de uma eficaz conseqüência, preventiva ou
repressiva, nos cotejos do prejudicado e a vantagem da coletividade.”(13)
Sobre a exclusividade de ação ao Ministério Público, repetindo outros autores, posiciona-se o autor no sentido de que o Ministério Público é “inclinado a não agir”, em razão
de diversas limitações estruturais(14).
Esse autor preconiza, portanto, que se ampliem os sujeitos legitimados para agir na
perspectiva coletiva, incluindo entidades privadas. Esclarece, no entanto, que isso não é
suficiente, demonstrando a essencialidade da “extensão dos poderes do juiz”, que não
deve mais limitar-se “a determinar o ressarcimento do ‘dano sofrido’ pela parte agente,
nem, em geral, a decidir questões com eficácia limitada às partes presentes em juízo. Ao
contrário, o juiz é legitimado a estender o âmbito da própria decisão, de modo a compreender a totalidade do dano produzido pelo réu, e, em geral, a decidir eficazmente mesmo
às absent parties ou precisamente erga omnes. É a revolução dos conceitos tradicionais de
responsabilidade civil e de ressarcimento dos danos, como também daqueles de coisa
julgada e do princípio do contraditório”(15).
Mais adiante em seu texto reafirma:
“... os efeitos das decisões devam estender-se também aos sujeitos não presentes na
causa.”
“... no campo mais tradicional do ressarcimento do dano, não se deve mais reparar
só o dano sofrido (pelo autor presente em Juízo), mas o dano globalmente produzido
(pelo réu à coletividade inteira). Se de fato o juiz devesse, por exemplo, limitar-se a
condenar a indústria poluente a ressarcir só o dano advindo a qualquer autor, uma
tal demanda teria raramente um efeito determinante: normalmente, o comportamento poluente continuaria imperturbado, porque o dano a compensar ao autor esporádico seria sempre mais inferior aos custos necessários para evitar qualquer
comportamento.”
Além disso, adverte o autor em questão para algo extremamente importante, qual
seja, o fato de que apenas o ressarcimento dos danos individuais, ainda que coletivamente
defendidos, não atinge a esfera da necessária reparação do ilícito cometido na perspectiva
(12) Ibidem, p. 136.
(13) Ibidem, p. 137.
(14) Ibidem, p. 137-140.
(15) Ibidem, p. 141.
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social. Como explica Cappelletti, “Se (...) o juiz condenar o réu a ressarcir o dando causado a centenas, milhares ou, até, milhões de membros de uma coletividade idealmente
representada por aquele autor, surgirão os grandes problemas de identificação daquelas
centenas, milhares ou milhões de pessoas; de distribuição de arrecadação entre eles; do
uso, enfim, ou a quem destinar o eventual resíduo não reclamado dos membros da coletividade”(16), surgindo daí a necessidade do já mencionado provimento jurisdicional do
fluid recovery (ressarcimento fluído) para que o ilícito seja reprimido integralmente, não se
restringindo, pois, apenas ao aspecto dos interesses individuais.
É fácil compreender o que disse o mestre italiano quando vislumbramos a realidade
atual das agressões aos direitos trabalhistas no Brasil.
A legitimidade estrita ao lesado, individualmente considerado, é insuficiente e a legitimidade coletiva, conferida ao Ministério Público do Trabalho e aos sindicatos, não tem
sido, reconhecidamente, satisfatória para a correção da realidade, nem mesmo contanto
com a atuação fiscalizatória do Ministério do Trabalho e Emprego, tanto que ela está aí
consagrada, como é de conhecimento de todos.
Muitas vezes as lesões não têm uma repercussão econômica muito grande e os lesados, individualmente, não se sentem estimulados a ingressar com ações em juízo e nem
mesmo os entes coletivos dão a tais lesões a devida importância. Outras vezes, mesmo
tendo repercussão econômica palpável, muitos trabalhadores deixam de ingressar em juízo com medo de não conseguirem novo emprego, pois impera em nossa realidade a
cultura de que mover ação na Justiça é ato de rebeldia. O agressor da ordem jurídica
trabalhista conta, portanto, com o fato conhecido de que nem todos os trabalhadores lhe
acionam na Justiça (na verdade os que o fazem sequer são a maioria). Conta, ainda, com:
o prazo prescrional de 5 (cinco) anos; a possibilidade de acordo (pelo qual acaba pagando
bem menos do que devia); e a demora processual. Assim, mesmo considerando os juros
trabalhistas de 1% ao mês não capitalizados e a correção monetária, não cumprir, adequadamente, os direitos trabalhistas, tornou-se entre nós uma espécie de “bom negócio”,
como já advertira o ex-Presidente do TST, o saudoso Orlando Teixeria da Costa.
As agressões ao Direito do Trabalho acabam atingindo uma grande quantidade de
pessoas, sendo que destas agressões o empregador muitas vezes se vale para obter vantagem na concorrência econômica com relação a vários outros empregadores. Isto implica,
portanto, dano a outros empregadores não identificados que, inadvertidamente, cumprem
a legislação trabalhista, ou que, de certo modo, se vêem forçados a agir da mesma forma.
Resultado: precarização completa das relações sociais, que se baseiam na lógica do capitalismo de produção.
Óbvio que esta prática traduz-se como “dumping social”, que prejudica a toda a
sociedade e óbvio, igualmente, que o aparato judiciário não será nunca suficiente para dar
vazão às inúmeras demandas em que se busca, meramente, a recomposição da ordem
jurídica na perspectiva individual, o que representa um desestímulo para o acesso à justiça e um incentivo ao descumprimento da ordem jurídica.
(16) Ibidem, p. 153.
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Nunca é demais recordar, que descumprir, deliberada e reincidentemente, a legislação trabalhista, ou mesmo pôr em risco sua efetividade, representa até mesmo um descomprometimento histórico com a humanidade, haja vista que a formação do direito do
trabalho está ligada diretamente com o advento dos direitos humanos que foram consagrados, fora do âmbito da perspectiva meramente liberal do Século XIX, a partir do final
da 2ª Guerra Mundial, pelo reconhecimento de que a concorrência desregrada entre as
potências econômicas conduziu os países à conflagração.
Já passou, portanto, da hora do Judiciário trabalhista brasileiro tomar pulso da situação e reverter esse quadro, que não tem similar no mundo. Há algum tempo atrás,
mesmo que indevidamente, porque alheio a uma análise jurídica mais profunda, até se
poderia sustentar que a culpa pela situação vivida nas relações de trabalho, quanto ao descumprimento da legislação trabalhista, não seria dos juízes, mas de uma legislação frágil,
que não fornecia instrumentos para correção da realidade. Hoje, no entanto, essa alegação
alienada não se justifica sob nenhum aspecto. Como visto, o próprio Código Civil, com
respaldo constitucional, apresenta-se como instrumento de uma necessária atitude contrária
aos atos que negligenciam, deliberadamente, o direito social e, portanto, aplicando-se normas e preceitos extraídos da teoria geral do direito, a atuação dos juízes para reparação do
dano social sequer pode ser reprimida retoricamente com o argumento de que se trata da
aplicação de um direito retrógrado originário da “mente fascista de Vargas”.
Como critério objetivo para apuração da repercussão social das agressões ao Direito
do Trabalho, pode se valer da noção jurídica da reincidência, trazida, expressamente, no
art. 59, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e que, no Direito Penal,
constitui circunstância agravante da pena (art. 61, I, CP) e impede a concessão de fiança
(art. 323, III, CPP). Outro critério é da avaliação quanto a ter sido uma atitude deliberada
e assumida de desrespeito à ordem jurídica, como, por exemplo, a contratação sem anotação
da Carteira de Trabalho ou a utilização de mecanismos para fraudar a aplicação da ordem
jurídica trabalhista, valendo lembrar que o ato voluntário e inescusável é, igualmente, um
valor com representação jurídica, haja vista o disposto no inciso LXVII, do art. 5º, da CF.
É de suma importância compreender que com relação às empresas que habitam o
cotidiano das Varas, valendo-se da prática inescrupulosa de agressões aos direitos dos
trabalhadores, para ampliarem seus lucros, a mera aplicação do direito do trabalho, recompondo-se a ordem jurídica individual, com pagamento de juros e correção monetária,
por óbvio, não compensa o dano experimentado pela sociedade.
Portanto, nas reclamações trabalhistas em que tais condutas forem constatadas (agressões reincidentes ou ação deliberada, consciente e economicamente inescusável de não
respeitar a ordem jurídica trabalhista), tais como: salários em atraso; pagamento de salários “por fora”; trabalho em horas extras de forma habitual, sem anotação de cartão de
ponto de forma fidedigna e o pagamento do adicional correspondente; não recolhimento
de FGTS; não pagamento das verbas rescisórias; ausência de anotação da CTPS (muitas
vezes com utilização fraudulenta de terceirização, cooperativas de trabalho, estagiários,
temporários etc.); não concessão de férias; não concessão de intervalo para refeição e descanso; trabalho em condições insalubres ou perigosas, sem eliminação concreta dos riscos à
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saúde etc., deve-se proferir condenação que vise a reparação específica pertinente ao dano
social perpetrado, fixada ex officio pelo juiz da causa, pois a perspectiva não é a da mera
proteção do patrimônio individual. Da mesma forma, a atitude deliberada, consciente e
economicamente inescusável de se agredir a ordem jurídica, com utilização de tática.
O fato concreto é que as agressões deliberadas aos Direitos Sociais, muitas vezes com
avaliação de vantagem pelo próprio trabalhador, que aceita trabalhar sem registro, mediante forjada formalização de uma pessoa jurídica fantasma, para não recolher contribuição previdenciária e pagar menos imposto, ocorrem de forma cada vez mais crescente,
gerando a lógica destrutiva de uma espécie de “pacto antisocial”.
Está claro, então, que as práticas reiteradas de agressões deliberadas e inescusáveis
(ou seja, sem o possível perdão de uma carência econômica) aos direitos trabalhistas constituem grave dano de natureza social, uma ilegalidade que precisa de correção específica,
que, claro, se deve fazer da forma mais eficaz possível, qual seja, por intermédio do reconhecimento da extensão dos poderes do juiz no que se refere ao provimento jurisdicional
nas lides individuais em que se reconhece a ocorrência do dano em questão.
A esta necessária ação do juiz, em defesa da autoridade da ordem jurídica, sequer se
poderia opor com o argumento de que não há lei que o permita agir desse modo, pois
seria o mesmo que dizer que o direito nega-se a si mesmo, na medida em que o juiz,
responsável pela sua defesa, não tem poderes para fazê-lo. Os poderes do juiz neste sentido, portanto, são o pressuposto da razão de sua própria existência.
De todo modo, essa objeção traz consigo o germe de sua própria destruição na medida
em que o ordenamento jurídico pátrio, em diversas passagens, atribui esse poder ao juiz.
Como fundamentos positivistas da reparação do dano social é possível citar, por
exemplo, o art. 404, parágrafo único(17), do Código Civil, e os arts. 832, § 1º(18) e 652,
d(19), da CLT, todos inseridos, aliás, no âmbito das contendas individuais.
Lembre-se, ademais, que o art. 81, do Código de Defesa do Consumidor, deixou
claro que a “defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas” pode ser
exercida em juízo individualmente, buscando-se uma tutela plena para o respeito à ordem
jurídica, afinal, como dito logo em seguida, no art. 83, para “a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela” (art. 83).
Além disso, o art. 84, do mesmo Código, garante ao juiz a possibilidade de proferir
decisão alheia ao pedido formulado, visando a assegurar o resultado equivalente ao do
(17) “Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da
pena convencional.
Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz
conceder ao credor indenização suplementar.”
(18) “Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento.”
(19) “Art. 652 — Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento:
(...)
d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência”.
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adimplemento: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de
fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.” Permitelhe, ainda, “impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for
suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do
preceito” (§ 4º). Acrescenta o § 5º que “Para a tutela específica ou para a obtenção do
resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como
busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de
atividade nociva, além de requisição de força policial”.
Como se vê, a possibilidade do juiz agir de ofício para preservar a autoridade do
ordenamento jurídico foi agasalhada pelo direito processual e no que se refere ao respeito
à regulamentação do Direito do Trabalho constituiu um dever, pois o não cumprimento
convicto e inescusável dos preceitos trabalhistas fere o próprio pacto que se estabeleceu
na formação do nosso Estado Democrático de Direito Social, para fins de desenvolvimento do modelo capitalista em bases sustentáveis e com verdadeira responsabilidade social.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não foi alheia ao fenômeno, atribuindo ao juiz
amplos poderes instrutórios (art. 765(20)) e liberdade para solução justa do caso na perspectiva da eqüidade, conforme previsão dos arts. 8º(21) e 766(22), não se esquecendo da
perspectiva dos efeitos sociais, conforme regra do já citado art. 652, d.
A incidência dos preceitos do Código do Consumidor, para correção das práticas
ilegais nas relações de trabalho, é inteiramente pertinente eis que o consumo se insere na
mesma lógica do capitalismo de produção que o Direito do Trabalho regula e organiza.
A respeito das relações de consumo, compete, ainda, verificar que vários segmentos
empresariais têm se valido da retórica da “responsabilidade social”, para vender a sua
marca. Mas, ao participarem de negócios jurídicos, que põem em risco a eficácia dos
direitos sociais, contrariam o seu próprio compromisso, fazendo com que sua propaganda, em torno da responsabilidade social, seja catalogada juridicamente como uma publicidade enganosa, nos termos do art. 37, da Lei n. 8.078/90(23), definida como crime no
art. 66 da mesma Lei(24), punível com “detenção de três meses a um ano e multa”.
Destaque-se que “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impos(20) “Art. 765. Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento
rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas.”
(21) “Art. 8º As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito,
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de
maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.”
(22) “Art. 766. Nos dissídios sobre estipulação de salários, serão estabelecidas condições que, assegurando justos salários
aos trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas interessadas.”
(23) “Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.” (grifou-se)
(24) “Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços.”
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tas no fornecimento de produtos e serviços” é um direito dos consumidores, conforme art.
6º, inciso IV, da Lei n. 8.078/90.
No aspecto da punição ao agressor da ordem jurídica com repercussão social, dispõe
o art. 78, da Lei n. 8.078/90, que “Além das penas privativas de liberdade e de multa,
podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado odisposto nos arts. 44 a
47, do Código Penal: I — a interdição temporária de direitos; II — a publicação em
órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de
notícia sobre os fatos e a condenação; III — a prestação de serviços à comunidade.”
Grande relevo tem a providência do inciso II, já que o consumo socialmente responsável é um dever jurídico no Estado Social, mas para que seja exercido é essencial que a
sociedade tenha conhecimento dos atos ilícitos praticados. O direito à informação, ademais, é expressamente catalogado como direito básicos do consumidor (art. 6º, inciso III:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem”
Aliás, faz parte da Da Política Nacional de Relações de Consumo a necessária “educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres,
com vistas à melhoria do mercado de consumo”, nos termos do inciso IV, do art. 4º, da Lei
n. 8.078/90, sendo relevante recordar que o direito à informação é preceito fundamental
do respeito ao princípio da boa-fé objetiva, essencial no desenvolvimento de uma sociedade sadia.
Nem se diga que faltaria à Justiça do Trabalho competência para aplicar todas essas
regras, afinal a política econômica, o consumo e as relações de trabalho estão ligadas de
forma indissolúvel à mesma lógica. Além disso, os efeitos jurídicos dos ilícitos constados
fazem parte da competência derivada. Lembre-se, a propósito, que a Emenda Constitucional n. 45 de 2004 atribuiu à Justiça do Trabalho competência para todas as repercussões jurídicas relativas à exploração do trabalho humano no contexto produtivo,
conferindo-lhe, inclusive, a tarefa de executar as contribuições previdenciárias decorrentes das suas decisões. Há quem diga, com razão, que mesmo a competência penal relativa
às questões trabalhistas foi conduzida à Justiça do Trabalho, sendo relevante destacar que
também o direito penal preocupou-se com o desrespeito à ordem jurídica trabalhista,
definindo como crime a conduta de “Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho” (art. 203), com pena de “detenção de um ano a dois
anos, e multa, além da pena correspondente à violência”.
Diante de tudo isso, o que se espera do Judiciário é que faça valer todo o aparato
jurídico para manter a autoridade do ordenamento jurídico no aspecto da eficácia das
normas do Direito Social, não fazendo vistas grossas para a realidade, não fingindo que
desconhece a realidade em que vive, e não permitindo que as fraudes à legislação trabalhista tenham êxito. Sobretudo, exige-se do Judiciário que reconheça ser sua a obrigação
de tentar mudar a realidade quando em descordo com o Direito.
Vale repisar que a tentativa de inibir as ações corretivas, pondo em discussão qual
seria o ente legítimo para receber a reparação de cunho social, não tem a menor razão de
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ser, como acima delineado. Concretamente, a forma de se fixarem a reparação e o beneficiário da obrigação determinada não são o mais importante. Não se podem pôr como
obstáculos à ação concreta para reparação do dano social, que visa revitalizar a autoridade
da ordem jurídica, as discussões processuais em torno da legitimidade e dos limites da
ação do juiz ao pedido formulado. O que se exige do juiz é que, diante do fato demonstrado, que repercute no interesse social, penalize o agressor para desestimulá-lo na repetição da prática e para compensar o benefício econômico já obtido. A medida corretiva,
assim, vai desde a condenação ao pagamento de uma indenização adicional (ou suplementar), destinada ao autor da ação individual, em virtude da facilidade de implementação da medida, até a determinação de obrigações de fazer, voltadas a práticas de atos em
benefício da comunidade.
Poder-se-ia, então, condenar o agressor do interesse social a pagar uma multa (com
caráter indenizatório), com reversão para algum ente estatal, ou mesmo para alguma ONG
(que atue na área social). Mas, isso, sinceramente, não me parece aceitável. Com relação
ao Estado, porque destinar a ele o dinheiro é uma incoerência, na medida em que a
situação só se concretizou por ter ele descumprido o seu papel no que tange à fiscalização.
Com relação às ONGs, porque não há controle efetivo sobre a destinação da verba. De
todo modo, como dito, não é esta a questão que interessa. Quem achar que a reparação
do dano social, reconhecido nas ações individuais, deva ter essa destinação que o faça,
pois o que importa é o efeito prático de recomposição da autoridade do ordenamento. O
que não se pode, de jeito algum, é deixar que o dano social, reconhecido perante um ou
vários processos judiciais, reste impune.
Sem eliminar outros possíveis efeitos, especialmente no que tange à determinação da
prática de obrigações de fazer para informação aos consumidores do ilícito cometido ou
para resgatar a autoridade do preceito fundamental da dignidade humana, a fixação de
uma pena pecuniária ao agressor contumaz e convicto da ordem jurídica trabalhista, com
destinação para o autor da ação individual, parece-me o modo mais adequado de reparar
o dano social, por ser uma decisão mais facilmente executável. Não se trata de uma atitude que visa enriquecer indevidamente o autor. Seu propósito é inibir a repetição do ilícito;
anular o lucro obtido pelo réu com a atitude de agressão ao ordenamento; e fazer crer a
todos os demais empregadores, concorrentes do réu, que o respeito à ordem jurídica não
lhes representa um prejuízo concorrencial.
São Paulo, 13 de outubro de 2007.

ASSÉDIO MORAL E STRAINING

Márcia Novaes Guedes
Faz escuro, mas eu canto.
Thiago de Melo
1. Intr
odução
Introdução
Ao publicar a 1ª edição do livro “Terror Psicológico no Trabalho” [LTr, 2003], ainda
sob o impacto da revelação do assédio moral ao mundo jurídico, eis que recebi a seguinte
mensagem de um internauta leitor:
Cara Márcia,
Eu li um artigo seu sobre assédio moral. Pois bem, há uma situação que está ocorrendo aqui na
empresa em que trabalho que para mim se caracteriza como um verdadeiro terrorismo contra os
trabalhadores.
Trabalho numa empresa de telemarketing. Para começar, a empresa já não dá condições favoráveis ao trabalho, como proteções contra a LER, ajustes de cadeiras e coisas do gênero. Algumas
pessoas ainda tiveram que assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a fazer
ginástica para a empresa não ser responsabilizada em caso de LER.
Mas outras coisas foram implantadas. Agora é cobrada a produtividade de 75%, ou seja, das seis
horas que trabalhamos, em quatro devemos falar. Só que as ligações são manuais ou semimanuais. E muitas vezes, mesmo ligando o tempo todo, essa produtividade não é atingida.
Telefonemas ocupados, por exemplo, não contam como tempo falado. Somente ligações em que
foram contatadas e faladas com o cliente são contadas.
Só que quem não cumprir a produtividade levará suspensão. Ou seja, se alguém não falar durante quatro horas perderá dias de trabalho obrigatoriamente. Para mim, isso é terrorismo. E
esse tipo de atitude é legal? Seria isso uma espécie de assédio moral?
Fico muito grato com qualquer dúvida que possa ter me tirado.
Atenciosamente,
Carlos Roberto

Respondi sem pestanejar: isso, ainda, não é assédio moral [!]. E sugeri que procurasse o sindicato e a Procuradoria do Trabalho do seu Estado. Certo, o caso não se enquadrava na definição de assédio moral, mas, como intuiu o leitor, se trata de uma pressão
psicológica insuportável que reclamava tutela jurídica. A carta me deixou intrigada, seu
texto deixava entrever que modernos locais de trabalho poderiam estar sendo transformados em “laboratórios” para práticas moralmente reprováveis, e que a descoberta do assé-
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dio moral não esgotava o tema da violência psicológica no trabalho, e que estava a merecer especial atenção de juristas, médicos e psicólogos.
Com a evolução da pesquisa, fui observando que os casos julgados pelos tribunais
brasileiros e definidos como de assédio moral tinham muita semelhança com a hipótese
descrita pelo leitor Carlos Roberto. Constatei, então, que a descrição dos casos de violência psicológica definidos pela jurisprudência brasileira como sendo de assédio moral não
guardavam semelhança com os contornos traçados, pioneiramente, pelos psicólogos e
estudiosos do fenômeno, Heinz Leymann [Suécia, 1984], Harald Ege [Itália, 1996] e MarieFrance Hirigoyen [França, 2000], que contribuíram decisivamente para a definição dogmático-jurídica [Suécia e França], e se distanciavam, igualmente, da casuística e da
concepção avançada tanto pela jurisprudência de mérito quanto de legitimidade daqueles
países, particularmente, a Itália.
2. Identificando o assédio moral
Vejamos uma coisa de cada vez. Quem descobriu o assédio moral, definindo-o como
psicoterror no trabalho, foi Heinz Leymann [psicólogo alemão, naturalizado sueco]. Leymann teve a primazia de despertar o mundo científico para o fenômeno, definindo-o a
partir de estudos de casos em seu consultório de psicologia. Sua bagagem teórica e experiência clínica lhe permitiram inventar um método de identificação do assédio moral, o
LIPT [Leymann Inventory Phsycological terrorism].
Posteriormente, na Itália, o psicólogo alemão, naturalizado italiano, Harald Ege passa
a publicar suas pesquisas, adotando o mesmo conceito de Leymann e, inclusive, a mesma
denominação do termo inglês, mobbing. Ege enriquece e inova a pesquisa sobre o fenômeno, ampliando o LIPT de Leymann de 4 fases para 6 [seis] fases, e percebe uma outra
faceta do assédio moral, que ele denominou de doppio mobbing, isto é, a vítima de mobbing,
além do sofrimento no trabalho, termina sendo maltratada também no recesso do lar. A
família, por ignorar as razões do seu comportamento irritadiço, estressado, depressivo,
acaba por lhe infligir um outro sofrimento, muitas vezes, evitando-a e abandonando-a à
própria sorte, o que contribui sobremaneira para sua demolição moral.
O LIPT consiste num guia que auxilia o intérprete a identificar o assédio moral e se
condensa em cinco categorias nas quais se enumeram exemplificativamente os tipos de
ataques. Na primeira fase, os ataques começam pela dificuldade e corte na comunicação
da vítima, o que implica limitar suas possibilidades de expressão: o sujeito perverso dificulta a comunicação da vítima, que é tratada com gritos, xingamentos, indiretas e reprovações freqüentes, de forma mal-educada e agressiva; os colegas ajudam o perverso,
cortando a comunicação com a vítima; dela se fala pelas costas, é ameaçada verbalmente
ou por gestos. Na segunda fase, os ataques evoluem para atingir as relações sociais da
vítima
vítima: a comunicação é cortada totalmente; a vítima é transferida de setor, passando a
trabalhar só, e é privada do convívio dos demais colegas. Na terceira fase, a vítima
é atingida na sua imagem social
social: difundem-se comentários desairosos sobre sua pessoa;
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é ridicularizada com gozações do seu modo de ser, de falar, de caminhar, de um defeito
físico; difunde-se a falsa idéia de que é doente mental; debocha-se da sua vida privada, de
sua identidade cultural, étnica, de sua nacionalidade, ou origem social; é constrangida a
realizar trabalhos humildes; despreza-se o seu trabalho e suas habilidades profissionais; é
humilhada com palavras de duplo sentido, palavras e gestos obscenos, que incluem passada de mão pelo corpo, enfim, é assediada sexualmente, se mulher; perde vantagens e
prerrogativas que lhe conferiam status social por força do cargo ou da função que ocupava
ofissionalidade
na hierarquia da organização. Ataques à pr
profissionalidade
ofissionalidade: é condenada à mais terrível
ociosidade, perde o telefone, o password, a secretária, a mesa de trabalho, e até mesmo o
local de trabalho; a vítima permanece dentro do ambiente de trabalho como um “fantasma”, sem qualquer possibilidade de inventar-se algo para fazer; outras vezes, lhe dão
trabalho sem sentido, ou trabalho muito acima da sua capacidade profissional, para desacreditá-la. Ataques à saúde
saúde: o assédio moral se caracteriza pela violência psicológica. No
assédio moral entre crianças e adolescentes [bullying], é comum a violência física. Todavia,
os estudiosos comprovaram casos em que a vítima de assédio moral no trabalho é ameaçada de violência física, sofre pequenas agressões físicas [encontrão, empurrões, tabefes],
outras vezes, contra ela são preparadas armadilhas para que se machuque.
Para a identificação do assédio moral, julgamos de suma importância a observação
desse guia, muito embora nem sempre os ataques se sucedam nessa ordem. O que é certo,
ogr
essiva com
porém, é que a violência psicológica no assédio moral segue uma linha pr
progr
ogressiva
certa duração no tempo e repetição sistemática. Importante chamar a atenção do leitor
para o fato de que terror no assédio moral é uma violência silenciosa, portanto o que
denominamos de ataque, é um conjunto de atos, gestos e comportamentos ardilosamente
tramados contra a vítima e que vão sendo desferidos lentamente, sem pressa, porque o
alvo é a sua demolição moral, destruição da auto-estima pela degradação das condições de
trabalho.
No assédio moral estratégico, o sujeito perverso está no pleno controle da situação
e pode avaliar o estrago emocional causado pelos golpes aplicados. Paulatinamente, retirar da vítima as condições de trabalho, até reduzi-la à total inatividade, ou rebaixá-la de
função, ou, ainda, “transferi-la” de setor com prejuízo econômico ou social, e nessa situação deixá-la por um longo tempo sem que nada mais lhe aconteça, mantendo-a sob
vigilância, são algumas das táticas freqüentemente empregadas no assédio moral. Podemos dizer que os ataques no assédio moral culminam invariavelmente para o rebaixamento de função, a inatividade forçada e o isolamento da vítima. Na Itália, normalmente, os
casos de mobbing culminam com a inatividade forçada, por isso mesmo, a jurisprudência,
naquele país, avançou um conceito para essa espécie de ataque, denominado demansionamento. Em italiano, mansione
mansione, quer dizer atribuição, ofício, cargo. Assim, o demansionamento é julgado como violação do direito fundamental de expressão da personalidade e da
honra profissional.
Não está dito que a vítima tenha que passar por todas as fases do LIPT, a ponto de
contrair uma doença. No assédio moral, a doença psicossomática é uma probabilidade.
Isso não quer dizer que, pelo fato de a vítima não ter desenvolvido uma doença, não tenha
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sofrido mobbing. Os psicólogos advertem: a vítima pode quebrar na terceira. Também não
é preciso adoecer para reivindicar a tutela jurídica. Isso porque a redação do art. 12 do
Código Civil brasileiro não deixa dúvidas quanto ao direito da vítima de pedir ao juiz que
faça cessar a violação a direito fundamental, sem prejuízo da reparação civil e penal.
2.1. Conceito dogmático jurídico
Hoje, a dogmática já conta com um conceito jurídico de assédio moral que tende a
se universalizar. Atendendo ao convite do Parlamento Europeu, emanado através da Resolução A-00283/2001, em janeiro de 2002, a França aprovou a Lei de Modernização
Social do Trabalho, que introduziu o art. 122-49 no Código do Trabalho e no Código
Penal o art. 222-33-2. Essa lei não apenas criou uma nova fattispecie penal, como também
enriqueceu significativamente o universo jurídico com uma ampla noção do fenômeno,
abarcando seu inteiro quadro morfológico: mobbing vertical, estratégico, horizontal e ascendente (1) .
A lei francesa tem alcance extraordinário, pois vai muito além das definições de
natureza psicológica, afasta definitivamente o elemento anímico da conceituação do
mobbing, e o define objetivamente, pela repetição dos atos molestadores. É na reiteração
da conduta que se encontra o elemento determinante do psicoterror no trabalho. Além
disso, para a configuração do assédio moral, a lei não exige a subsistência de um dano
atual e pr
esente
esente, é suficiente a objetiva conseqüência do pioramento das condições de
presente
trabalho, a ponto de colocar em risco a dignidade, a saúde e as perspectivas profissionais
do trabalhador.
Essa lei inova também na esfera processual. Embora não tenha criado uma verdadeira inversão do ônus da prova, aliviou sobremaneira a carga probatória da vítima, permitindo-lhe apresentar em juízo uma prova indiciária, isto é, indícios dos fatos narrados. O
juiz, segundo o id quod plerumque accidit, quer dizer, com base no que ordinariamente
acontece na vida [veja-se também a disposição do nosso CPC, art. 335], poderá inferir a
existência do assédio, e assim devolver ao agressor a obrigação de provar que não praticou
os atos indicados.
Entre nós, leis estaduais como, por exemplo, a Lei n. 3.921/02 do Estado do Rio de
Janeiro, e as leis de cidades como São Paulo, Campinas, Cascavel [PR] e Itumbiara [GO],
de eficácia limitada à esfera da administração pública do estado ou do município visam a
coibir o assédio moral. A redação dessas leis segue um modelo com pequenas variações,
e define o fenômeno pela reiteração sistemática da conduta contra uma determinada pessoa. Para essas leis, considera-se assédio moral todo tipo de ação, gesto ou palavra que
atinja, pela repetição
epetição, a auto-estima e a segurança de um indivíduo
indivíduo, fazendo-o duvidar
de si e de sua competência, implicando dano ao ambiente de trabalho, à evolução profissional ou à estabilidade física, emocional e funcional do servidor.
(1) Veja-se a definição e comentário de cada um desses tipos in Terror Psicológico no Trabalho, p. 37-41.

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

127

Exemplificativamente, essas leis descrevem os comportamentos que podem ser considerados assédio moral, como: marcar tarefas com prazos impossíveis; passar alguém de
uma área de responsabilidade para funções triviais; tomar crédito de idéias de outros;
ignorar ou excluir um servidor, só se dirigindo a ele por intermédio de terceiros; sonegar
informações necessárias à elaboração de trabalhos, de forma insistente; espalhar rumores
mali-ciosos; criticar com persistência; segregar fisicamente o servidor, confinando-o em
local inadequado, isolado ou insalubre; atribuir erros imaginários; fazer críticas em público; forçar a demissão; retirar instrumentos de trabalho [telefone, fax, computador, mesa];
e subestimar esforços. Além disso, no Congresso Nacional tramitam Projetos de Leis para
alterar a Lei n. 8.112/90 [Estatuto do Servidor Público Federal] e introduzir também
coibição ao assédio moral, bem como para introduzir essa fattispecie no Código Penal
brasileiro.
Não obstante a superioridade do conceito dogmático jurídico, o intérprete não deve
desprezar a contribuição das ciências afins como a Psicodinâmica do Trabalho, a Psicologia do Trabalho, a Vitimologia, até porque, na França, o psicoterror passou a ser conhecido somente depois da publicação do livro de Marie-France Hirigoyen [Assédio Moral —
a violência perversa do cotidiano], publicado em 2000. Portanto, para que um quadro de
violência psicológica venha a se caracterizar como assédio moral, necessário que se verifique a existência de um ou mais sujeitos perversos [ainda que ocultos], e a individualização da vítima
vítima, que é atacada sistematicamente por certo tempo e com certa freqüência
e transformada no bode expiatório e “imobilizada” por um conjunto de golpes que a
inventividade perversa é capaz de produzir com graves danos para a vida profissional e
relações sociais e riscos para a saúde [veja-se acima a descrição do LIPT]. A individualização da vítima e a reiteração dos ataques são as chaves para a identificação do assédio
moral.
2.2. Um exemplo pedagógico
Para ilustrar nossa teoria e auxiliar na distinção do assédio moral, escolhemos, por
seu profundo conteúdo pedagógico, um caso verídico, extraído da obra Cattivi Capi,
Cattivi Colleghi [Mondadori, 2002]. Um dos autores, Renato Giglioli, é neuropsiquiatra e
dirige o Centro de Desadaptamento Trabalhista da Clínica do Trabalho de Milão e colabora com a OMS. Segundo ele, os casos descritos no livro são testemunhos das vítimas,
contados no seu consultório de neuropsiquiatria, ocorridos em empresas grandes e pequenas, avançadas ou atrasadas e têm um valor estatístico relativo, mas revelam, melhor
do que uma pesquisa sociológica, o drama submerso constituído do assédio moral.
2.2.1. Um homem no freezer
Alberto Costa é diretor químico de um grande laboratório. Conhece a empresa como
a palma da mão, pois nela fez carreira iniciando como office-boy. O edifício de vidro e
cimento onde trabalha, agora, tem nova direção, resultado de uma bem-sucedida fusão.
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Em uma ensolarada manhã de outubro chegou à empresa com seu jeito bonachão e bemhumorado e encontrou um conversível vermelho estacionado na sua vaga na garagem.
Deixou as chaves do carro com a moça da recepção para que providenciasse o estacionamento assim que sua vaga fosse liberada.
Quando retornou à noite, seu carro continuava no meio da garagem e o conversível
vermelho no mesmo lugar. No dia seguinte, foi avisado, por uma nova recepcionista, que
houve uma nova redistribuição das vagas no estacionamento privativo e ele deveria devolver o seu badge à direção de pessoal. Alberto ficou mudo por alguns instantes, depois saiu
com as mãos suadas. Ao diabo com o estacionamento privado, a rua estava cheia de vagas,
pensou. Na rua, estacionou um pouco distante na esperança de não ser visto.
Certa tarde de primavera, retornando a sua sala, experimentou ligar o computador
para conectar-se com o servidor interno, digitou a senha, mas o computador respondeu
que a senha estava errada. Provou por mais duas vezes, em vão. Chamou o técnico que
assistia os computadores da empresa, este lhe perguntou que senha usava e, ao ouvir a
resposta, ficou impassivo. Passados alguns segundos, meneou a cabeça e lhe explicou,
procurando não ofendê-lo, que a senha de acesso havia sido modificada há quatro dias
por ordem da direção geral. Insone e angustiado, Alberto foi percebendo que a cada dia
tinha menos trabalho para realizar.
Um belo dia descobriu que seu nome não figurava mais no organograma da empresa. Seu nome não constava mais no elenco de dirigentes do grupo nem mesmo naquele
dos técnicos. Sumiu, desapareceu no nada! Dois dias depois, recebeu uma carta de advertência acusando-o de uma grave infração. O circuito interno de segurança o havia flagrado
entrando numa das salas dos diretores ausentes, exigiam-lhes uma justificativa e ajuntavam que uma cópia da carta seria anexada à sua ficha pessoal.
Dessa data em diante começou a sentir fortes dores de barriga. Emagreceu 4 [quatro]
quilos e uma noite sofreu uma hemorragia. Depois de uma série de exames, recebeu o
diagnóstico de “morbo de Chron” — uma doença do intestino. No final, teve que ser
operado, duas semanas de hospital, quarenta dias de cama com dores no corpo e na alma,
e o terror de receber uma humilhante visita do médico fiscal. Quando, finalmente, retornou ao trabalho, não encontrou Alice sua secretária, que havia sido transferida ao setor de
pagamento. Assim, se encontrou sozinho, isolado e sem trabalho para fazer. Em casa fazia
de tudo para parecer normal à família, ocultando tudo dos filhos e da esposa. Sua esposa,
porém, percebendo a gravidade do caso, inclusive porque já fazia tempo que não mantinham relações íntimas, silenciava e não fazia perguntas.
Uma noite, acossado pela insônia, cometeu seu erro fatal. Escreveu uma longa carta
ao diretor geral contando toda sua história, ressaltando o prejuízo que sofria sem o
password. Alberto hoje reconhece que escrever aquela súplica foi uma grande bobeira,
pois tudo que o grupo desejava era tirar-lhe os instrumentos de atualização, mantê-lo
afastado de todos os estudos e pesquisas dos novos projetos. Fechar a torneira das informações era uma estratégia decidida em mesa para jogá-lo nas cordas e torná-lo inofensivo.
Isso Alberto ainda não sabia. Veio a saber, algumas semanas depois, quando encontrou
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um velho diretor que se aposentara antes da fusão das empresas. Foi ele quem lhe explicou que, quando ocorre uma aquisição, a nova gestão quer impor os seus homens, mas os
dirigentes da velha direção não são dispensados de pé, porque possuem muitos segredos
da empresa. Se despedidos imediatamente, podem encontrar um outro emprego numa
empresa concorrente, abrir uma consultoria; portanto, antes de destituí-los, eles são colocados por um tempo no freezer.
Da leitura do caso ilustrado, é possível a identificação de todas as fases do LIPT de
Leymann. Trata-se de um caso típico de assédio moral estratégico no qual o objetivo é não
apenas afastar a vítima do emprego, mas retirá-la definitivamente do mercado de trabalho,
uma vez que poderia criar dificuldades na competitividade da organização.
A era em que vivemos se caracteriza pelo corte do elo entre o passado e o futuro, a
nota típica da mentalidade a breve termo é a descontinuidade; por isso mesmo, a experiência se torna um fardo a se desembaraçar. Prova disso é que os trabalhadores com mais
de 40 anos se tornaram as vítimas preferenciais do assédio moral: ele ou ela guarda não
apenas a memória do modus faciendi passado, mas, sobretudo, da história dos direitos e
garantias sociais e não estão dispostos, muito menos disponíveis, a aceitar a desregulamentação dos contratos, o que se configura numa verdadeira regulamentação perversa. O
cancelamento da memória consiste precisamente em afastar as provas e testemunhas de
um tempo em que os direitos humanos eram sinais de evolução.
3. Assédio moral e straining
A essa altura, o arguto leitor já percebeu que o caso de Carlos Roberto e o de Alberto
Costa são bem distintos: se o primeiro se caracteriza pela pressão exagerada para trabalhar
e produzir — a ponto de ele definir como terror psicológico —, no segundo, a vítima é
condenada à inatividade, ao ócio humilhante, que solapa sua auto-estima e destrói sua
honra profissional, elemento decisivo na formação da identidade e do caráter. Sem dúvida, estamos de frente de dois fenômenos bem distintos que reclamam a atenção dos juristas, inclusive porque, na esfera processual, essa distinção é decisiva também para efeito da
tutela reclamada.
Durante a nossa pesquisa, quis o acaso que enfrentássemos, no afogadilho da pauta
de audiência, uma situação similar àquela descrita pelo leitor Carlos Alberto, e tivemos a
oportunidade ímpar de nos debruçar sobre a distinção entre duas espécies diferentes de
psicoterror no trabalho. No caso JOYCE x BRADESCO S/A. [Processo n. 00237-2006641-05-00-1RT], distinguimos assédio moral de outra espécie de violência psicológica;
mas, por nos faltar à época uma nomenclatura apropriada, empregamos o termo administração por estresse:
“A autora alega que sofreu ‘inúmeras pressões psicológicas’ no desempenho de suas
funções, e que por diversas vezes fora ameaçada de ‘demissão’ sob a justificativa de
falta de cumprimento das metas de venda e falta de dedicação ao trabalho”. Em
seguida, transcreve passagens de textos publicados acerca do assédio moral e pes-
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quisas da OIT, que concluem por cognominar as próximas décadas como as do “MalEstar na Globalização”. A defesa nega a existência de fatos capazes de provocar dano
à autora, afirma que o pedido tem a “pura intenção do enriquecimento ilícito”, traz
aos autos uma definição de assédio moral para concluir que a demandante não sofreu assédio de qualquer natureza.
Contratada como escriturária, no último período da relação trabalhava como caixa.
Acontece que o Bradesco é também um “supermercado de papéis” e os empregados, sem
exceção, são obrigados a acumular a dupla função de bancário propriamente dita e de
vendedor de papéis e serviços. O banco não contrata vendedores, contrata escriturários.
Basta verificar como é feito o processo de seleção do pessoal, cuja exigência é formação
geral [2o grau completo e conhecimento de digitação]. Não obstante, todos os contratados, com ou sem talento e vocação para vendas, são obrigados a vender. Para ampliar
ainda mais o volume das vendas e o já extraordinário lucro [...], o banco emprega a
pressão psicológica e a ameaça da dispensa. Não obstante, a prova inequívoca do esforço
e dedicação da autora no trabalho, o que se demonstra no cumprimento de jornadas
exaustivas e nas solicitações feitas aos colegas mais experientes de ajuda nas vendas, a
prova testemunhal não deixa dúvidas quanto à existência de pressão psicológica para
obrigar o pessoal a vender e o temor de todos decorrente das constantes ameaças de perda
do emprego [v. fl. 288].
Em “Mobbing — o assédio moral no trabalho” [LTr, março/2003], tivemos a preocupação de precisar a distinção entre o que é e o que não é mobbing. Segundo H. Leymann,
para que uma situação de violência se caracterize como de mobbing, necessário que os
ataques se repitam por um período de 6 [seis] meses com uma freqüência de 2 [duas]
vezes na semana. Muito embora, hoje, já se possa rechaçar com segurança o requisito
emprestado por Leymann, de vez que este estudioso não considera as situações recorrentes
no ambiente de trabalho de quick mobbing, não se pode caracterizar toda e qualquer espécie de pressão psicológica como sendo mobbing. O mobbing ou Terror Psicológico no Trabalho se caracteriza pelo assédio psicológico moral e contínuo, o que o distingue é a
reiteração de condutas abusivas, humilhantes e vexatórias, ou seja, a reiteração do próprio assédio.
Embora, na identificação do fenômeno, o intérprete deva contar com a inestimável
contribuição das ciências afins como a Psicologia, a Psicodinâmica e a Sociologia Jurídica,
não deve, contudo, distanciar-se do conceito jurídico, em face da sua superior precisão.
Assim, para que um quadro de violência psicológica venha a se caracterizar como mobbing, é indispensável a existência de um sujeito perverso e a individuação da vítima, que
será transformada no bode expiatório e reiteradamente atacada e “imobilizada” pelo emprego de métodos que a imaginação perversa é capaz de inventar, mas, de modo geral,
pode-se resumir em: recusar a comunicação, desqualificar como pessoa e como profissional, destruir a auto-estima, cortar as relações sociais, vexar e constranger.
Essa estratégia, centrada na pressão psicológica para o cumprimento de metas cada
vez mais rigorosas, aliada às jornadas exaustivas e sob a constante ameaça da perda do
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emprego, revela a face perversa do poder das organizações, conhecida como administração por estresse, e é causa do profundo mal-estar daqueles que trabalham nessas condições. Com razão, a autora se sentia humilhada ante a ausência de reconhecimento do seu
esforço diário no trabalho. Importantes estudos na área da Psicodinâmica do Trabalho
demonstram que não há neutralidade do trabalho em relação às doenças mentais, pois o
trabalho participa do processo de formação da identidade do ser humano; harmonia,
equilíbrio e auto-estima dependem do reconhecimento do esforço desempenhado. A presente ação é o manifesto inconformismo de uma jovem contra o que o psicanalista Christophe Dejours conceituou de “normalidade sofrente”, ou seja, o consentimento de uns em
padecer no trabalho e de outros em infligir sofrimento. Há muito tempo essa singular
condição humana, modelada pela racionalidade perversa do capital, é suportada em silêncio pela maioria dos trabalhadores.
esse integra, portanto, a lógica da racionalidade estratégiA administração por estr
estresse
co-instrumental do trabalho produtivo capitalista. Essa racionalidade capitaneia todas as
dimensões da vida humana, mercantilizando tudo e todos. Todavia, essa coisificação do
ser humano choca-se com a concepção de dignidade formulada por Kant e que se pode ler
nos Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Esse filósofo, co-criador da modernidade,
num movimento dialógico com a tradição filosófica, tem no ser humano um fim em si
mesmo e nunca um objeto. Para Kant, o homem não pode ser objeto nem de si mesmo!
A conseqüência imediata dessa lógica perversa é a banalização da injustiça social, que se
caracteriza pela suspensão do pensamento e dá origem ao comportamento normopático
de que nos fala o citado psicanalista Christophe Dejours. Subsumidas dentro do poderoso
sistema, pessoas de bem praticam o mal sem se darem conta. Com gestos polidos e palavras medidas, chefes e gerentes pressionam e ameaçam os subordinados para produzirem
esse é a banalização de opções moraldesenfreadamente. [...] A administração por estr
estresse
mente rrepr
epr
ováveis
eprováveis
ováveis. O uso intensivo do trabalho, confirmado pela violação institucional
do sistema de cartão magnético, e o cumprimento de jornada extraordinária habitual,
combinado com a pressão sem trégua para cumprir as metas de vendas, sob a contínua
ameaça de perda do emprego, configuram a administração por estresse. Acontece que trabalhar nessas condições implica violação da intimidade e da vida privada [Const. Federal,
art. 5º, X].
Mais tarde, pesquisando para nossa tese de doutorado na Universidade de Roma,
descobrimos uma decisão proferida pela Juíza Mônica Bertoncini do Tribunal de 1º grau
de Bergamo [Itália] no caso P. I. x A.T. SRL [711/02], em cujo processo atuou como perito
do Juízo ninguém menos do que o professor Harald Ege. Nesse caso, o expert realiza, pela
primeira vez, a distinção entre assédio moral e straining. A hipótese fática cuida do pedido de reparação de danos em virtude de deterioramento das condições de trabalho, seguido de rebaixamento de função de uma profissional supervisora de uma empresa
especializada na recuperação do crédito de grandes empresas. Segundo o professor Ege,
nesse caso, o rebaixamento de função foi aplicado como um castigo, [ato único] à reclamante, pelo fato de ter questionado o recém-empossado diretor sobre qual seria a nova
estratégia empresarial do negócio. A distinção apresentada pelo perito, maior expert em
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mobbing reconhecido naquele país, é aceita judicialmente e eis que vem a lume a primeira
sentença tratando dessa nova fattispecie: straining.
Muito embora discordando do enquadramento dado ao caso — a nosso ver estão
presentes os requisitos do assédio moral, pois o rebaixamento de função foi o último lance
de um conjunto de atos com vistas à degradação das condições de trabalho da reclamante
—, observamos que o termo straining, empregado pelo professor Ege, é mais apropriado
para definir aquilo que a jurisprudência brasileira, com freqüência, vem designando de
assédio moral, e que, pioneiramente, no caso JOYCE X BRADESCO S/A. [acima transcrito], tivemos a ousadia de tentar distinguir do assédio moral.
Revisando nosso entendimento, cremos que a gestão por estresse é o gênero que produz especificamente duas espécies de psicoterror no trabalho, ambas de natureza estratégica,
mas distintas: o assédio moral e o straining. Assédio moral é a expressão em língua portuguesa para traduzir o termo inglês mobbing. Leymann esclarece que a definição científica
do significado do termo mobbing se refere a uma interação social por meio da qual um
indivíduo [raramente mais de um] é atacado individualmente por um ou mais de
um [raramente mais de quatro indivíduos], quase que diariamente e por um período de
muitos meses, que leva a pessoa a uma posição de quase impotência diante do potencial
e alto risco de expulsão do trabalho.
Precisamente por seu objetivo final, que é expulsar a vítima do mundo do trabalho,
no assédio moral estratégico, esta não é escolhida ao acaso, mas previamente designada.
Antes de iniciar os ataques, o sujeito perverso abebera-se da vida profissional e privada da
vítima, o que torna fácil manipular sua subjetividade e infligir-lhe sofrimentos. Por isso
mesmo, a vítima do assédio moral é única, individualizada, podendo, todavia, ocorrer que
várias pessoas estejam sendo vítimas de assédio moral numa mesma organização e ao
mesmo tempo, mas os ataques serão sempre desferidos individualmente e nunca coletivamente.
O assédio moral “aparentemente” é uma violência sem sentido. Como num processo
kafkiano, a vítima escolhida é “impedida” de executar suas tarefas, de exercer sua profissionalidade, é rebaixada de função, segregada, confinada e, por fim, forçada a uma inatividade moralmente destrutiva. Esse tratamento discriminatório é reservado exclusivamente
a essa pessoa. A falta de comunicação, o silêncio, a indiferença dos colegas, contribuem
para adensar o clima de terror. No straining, ao contrário, várias são as vítimas, o grupo é
pressionado psicologicamente, “peneirado”, “coado”, “espremido”, “triturado” para trabalhar exaustivamente, produzir e obter resultados. E, se não consegue obter tais resultados,
cada integrante, individualmente, é castigado. O jogo é aberto, as vítimas sabem o porquê
da punição: “não conseguiram realizar a meta estabelecida”, “não obtiveram o nível desejado de produtividade”, não ganharam o concurso, a competição. Enquanto no assédio
moral, a violência é silenciosa, quase invisível, os “golpes” são desferidos contra uma
vítima isolada e marginalizada, ante a indiferença dos demais colegas. Ao contrário do
assédio moral, o straining requer platéia e colaboração explícita.
É possível, portanto, que do straining se passe ao assédio moral, isso pode ocorrer no
caso que uma pessoa do grupo tente questionar ou coloque em xeque o modelo de admi-
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nistração por estresse. Em Mal-Estar no Trabalho, Marie-France Hirigoyen, assinala a gestão
injuriosa como aspecto da administração por estresse, consistente no tipo de comportamento despótico de certos gestores, despreparados, que submetem os empregados a uma pressão terrível ou os tratam com violência, injuriando-os, insultando-os, dentro da mais absoluta
falta de respeito. Na Inglaterra, esse comportamento tirânico — fruto do despreparo e insegurança do chefe — é conhecido como bossing. O que, porém, diferencia a gestão injuriosa
ou bossing do psicoterror, do tipo assédio moral e do straining, é a ausência de estratégia para
obter um resultado previamente planejado em prol do lucro.
3.1. O que é straining
De modo geral, o termo strain significa puxar, esticar, cansar, peneirar, coar, forçar,
pôr à prova, tensionar, distensão muscular. No Longman Active Study Dictionary. London,
2000, p. 658, dentre os sentidos registrados para o termo straining, encontramos o seguinte: grave preocupação decorrente de ter sempre uma grande quantidade de trabalho,
ou sempre estar às voltas com problemas nos negócios; grave preocupação decorrente da
falta de tempo, de dinheiro ou de alguma outra coisa; dor causada por forte tensão muscular ou emprego excessivo de certas partes do corpo; dor provocada pelo esforço físico
excessivo de uma parte do corpo para enxergar ou ouvir alguém: she moved closer, straining
to hear what they said. Indicar uma situação ou relacionamento muito difícil e tenso: it is
one of the issues that are straining relations between the countries.
esse forçado
No trabalho, straining é uma situação de estr
estresse
forçado, na qual a vítima é um
grupo de trabalhadores de um determinado setor ou repartição, que é obrigado a trabalhar, sob grave pressão psicológica e ameaça iminente de sofrer castigos humilhantes.
Nessa espécie de psicoterror, parte-se do pressuposto de que os vestígios da memória [da
era dos direitos] já foram apagados, e o ambiente de trabalho é um campo aberto, onde
tudo é possível. No straining, o nível da pressão vai aumentando à medida que os trabalhadores, sem se darem conta, vão “colaborando”.
No straining, todo o grupo, indistintamente, é pressionado psicologicamente e apertado para aumentar a taxa de produtividade, atingir metas, bater recordes nas vendas de
serviços e de produtos, debaixo de reprovações constrangedoras, como a acusação
de “falta de interesse pelo trabalho”, “falta de zelo” e “colaboração” para com a empresa,
der o empr
ego,
e a ameaça permanente e subjacente, lançada de modo vexatório, de per
perder
emprego,
ou, ainda, sofrer uma punição ainda mais dura e humilhante. As punições variam bastante: e vão desde o constrangimento de endossar camisas com dizeres depreciativos da própria pessoa; aceitar apelidos abjetos e preconceituosos; e praticar atos, gestos e
comportamentos repugnantes e degradantes diante da assistência dos demais colegas.
Diferentemente do assédio moral, no straining a vexação é coletiva e o jogo é aberto:
gritos, xingamentos, alaridos, músicas depreciativas, ameaças, emprego de apelidos e o
“castigo final” são praticados à luz do dia contra todo o grupo, fato, aliás, utilizado na
defesa das organizações nos tribunais, que alegam que “tudo” não passava de “brincadeiras” combinadas entre as próprias vítimas.
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Um caso real colhido num contundente depoimento de uma testemunha em Juízo
nos ajuda a compreender melhor o que vem a ser straining: “(...) que em 2000, a primeira
ré passou a vender PEPSI e GUARANÁ ANTÁRTICA e por isso, foi colocada numa jaula, durante cerca de 6 meses, para incentivar a venda desses produtos; que se a pessoa não vendesse era
obrigada a entrar na jaula, abraçar a macaca e assistir à reunião lá dentro; que isto nunca
aconteceu com o depoente, mas aconteceu com o autor uma vez; que isto aconteceu com o FERNANDO, que era negro e se sentiu humilhado e pediu demissão; que o supervisor incentivava
aqueles que estavam fora da jaula a jogar papel e cutucar dizendo que amanhã a pessoa poderia
estar dentro da jaula e ele faria o mesmo com ela; que a macaca era um boneco e ficava o dia
inteiro na jaula, e a empresa passou a pedir que usassem peruca ou um chapéu tipo um cone
onde estava escrito ‘Eu sou fraquinho’.”
A íntegra da decisão pode ser obtida consultando o Processo n. 00405-2005-00517-00-0, cuja relatora é a Juíza Sonia Dionizio, no site <www.trt17.gov.br>. Conforme
esclarecemos linhas acima, o straining vem sendo reconhecido pelos tribunais trabalhistas
pátrios como assédio moral.
O straining marca a substituição da ética do trabalho pela recompensa premial, instituída pelos “novos” modelos de produção americano e japonês e que também se apóiam
na tolerância do mal. O ambiente de trabalho é tomado como um campo aberto onde
“tudo é possível” em nome da competitividade. Várias são as vítimas e a nova “cultura
gerencial” se expande em discursos, reuniões, palestras, em que o grupo é, inicialmente,
admoestado a produzir e atingir as metas. Aos poucos, a brandura das advertências vai
cedendo lugar à pressão psicológica explícita e o grupo passa a sofrer ameaças, que vão
desde os castigos do tipo “pagar prenda”, consistente em praticar gestos, usar indumentárias [tipo chapéus, camisetas de modelagens ridículas e contendo frases depreciativas da
pessoa], ou reproduzir comportamentos vexatórios, humilhantes e degradantes da condição humana —, seguida da severa ameaça de dispensa com ou sem justa causa! As
ameaças se realizam, e os castigos são praticados, muitas vezes, diante de uma platéia
estimulada a vaiar os “perdedores”.
A natureza dos castigos e a densidade da pressão e do baixo grau de moralidade
variam de acordo com a liberdade que o sujeito perverso ND [narcisista destrutivo] goza
junto à direção da empresa. Em certas empresas, as punições e castigos vão desde a imitação do trotear da “egüinha pocotó”, à simulação de uma relação homossexual coletiva
no estilo da pirâmide humana de “Abu Ghraib”, ante o alarido dos sujeitos ativos que
gritam: fuma, fuma, fuma[!]. Diante de um quadro de straining, a situação dos trabalhadores brasileiros é agravada, dada sua premente vulnerabilidade, decorrente da legislação
aplicada, que permite o empregador dispensar sem justa causa e discutir o caso na Justiça
do Trabalho.
4. Evitar a banalização do mal na JJustiça
ustiça
Hoje, além da obstinada perseguição pelo lucro, um outro objetivo fundamental das
organizações é a gestão e seu gerenciamento. Assim, a negação do real no trabalho e, por
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conseguinte, do sofrimento, é ocultada por todos os que acreditam no domínio total da
tecnociência. Nelson Thall, principal discípulo de Marshall MacLuhan, advertiu que estamos vivendo uma ‘renascença holográfica’, um ‘anti-renascimento’, porque existe a aparência do saber, mas não sua substância. Convém ressaltar, aliás, como o faz Milton Santos,
que, diferentemente da revolução industrial, a qual se fez acompanhar por uma resposta
política, a partir dos enciclopedistas, da Independência americana [Bill of Rights, 1789], da
Revolução Francesa com a Declaração dos Direitos do Homem, originadas em idéias filosóficas e que também são idéias morais, o neoliberalismo avança como ruptura nesse
processo de evolução social e moral que se vinha fazendo nos séculos precedentes.
O mal se banaliza na medida em que se suspende o pensamento, ensina Hannah
Arendt. Embora chocante, a banalização do mal no trabalho não tem nada de excepcional
dado que é subjacente ao próprio sistema capitalista e está igualmente implícito nas vertentes totalitárias [nazismo e stalinismo], mas durante a era industrial permanecia oculta
diante dos níveis de ocupação e dos amortizadores sociais existentes. É a noção de injustiça que desencadeia uma reação ao sofrimento. O neoliberalismo conseguiu operar uma
clivagem entre sofrimento e injustiça. Se por um lado, essa clivagem se operou ante a
incapacidade dos sindicatos de reagir à brutalidade dos ataques endereçados à subjetividade dos trabalhadores, por outro lado foi favorecida por uma “anomalia do Direito do
Trabalho”.
Essa anomalia decorre da adesão quase maciça dos juslaboristas à racionalização
econômica e social, que consiste em chancelar uma profunda transformação nas técnicas
legislativas do sistema de fontes e da forma de legitimação do direito do trabalho com
abandono da noção tradicional de que a norma trabalhista é a única responsável pela
formação do consenso, indispensável à sobrevivência da democracia. Sem dúvida, a
precarização das relações de trabalho não teria acontecido com a mesma densidade não
fosse a adesão de uma significativa parcela de juízes à racionalização econômica. O pensamento único estendeu-se sobre a idéia de que o desemprego era inexorável e que a
única forma de amainar seus efeitos era aceitar a flexibilização das relações de trabalho.
Longe de evitar o desemprego em massa, porém, esse apanágio da razão cínica criou um
regime de trabalho precário que não pára de evoluir e, dado seu alto poder de instrumentalização das pessoas, favorece a banalização do mal.
Na nossa tese doutoral [Mobbing e Totalitarismo — Roma/2007], tentamos demonstrar que o assédio moral no trabalho é resultado da ruptura totalitária com a tradição
filosófica e religiosa que tinha no ser humano o paradigma histórico axiológico. Daí o
emprego do psicoterror na modernização das empresas. O psicoterror é uma das mais
graves violações da intimidade, a mais elementar manifestação da espontaneidade. Interessante recordar o motivo pelo qual Hannah Arendt, no início do século XX, lutava para
fazer com que a intimidade integrasse o catálogo dos direitos humanos. Segundo ela, uma
das características da ruptura totalitária é a promoção da desolação, que impede a vida
privada, exacerba o desenraizamento e torna difícil o pensamento, e é precisamente isso
que acontece com a vítima do psicoterror no trabalho.
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Na Resolução de 20 de setembro de 2001, o Parlamento Europeu já havia reconhecido e advertia os países-membros para a estreita conexão entre as patologias do comportamento trabalhista e os novos contextos produzidos pela evolução do mercado de trabalho
e as transformações no modo de organização da produção, destacando seu aspecto de
fenômeno laboral. Até mesmo a Diretiva n. 2.000/78, que trata do combate às formas
de discriminação no trabalho e luta pela igualdade das relações sociais, ainda que indiretamente, se referia ao mobbing nos seguintes termos: “quando se produz um comportamento não desejado [...] que tenha como objetivo ou conseqüência atentar contra a
dignidade da pessoa e criar um entorno social intimidatório, hostil, degradante, humilhante e ofensivo”. Sem dúvida, o psicoterror no trabalho prospera na new economy, o
assédio moral e a gestão por estresse são empregados como solução fisiológica de profilaxia e ajuste de condutas no ambiente de trabalho, em nome de uma razão instrumental,
antiética e antimetafísica.
Assédio moral e straining se manifestam como discriminação e por meio de uma
ampla variedade de condutas, surgindo daí a dificuldade dos juristas em construir
uma tutela satisfatória. Ainda que não explicitem, os juízes normalmente se valem da
teoria da vinculação dos entes privados aos direitos fundamentais para coibirem o assédio
moral, a exemplo da jurisprudência italiana, que definiu a inatividade forçada [demansionamento] no trabalho como violação do direito fundamental de expressar a personalidade
e dano à profissionalidade, conforme vimos linhas acima.
Partindo, porém, de uma revisão dos fundamentos do direito constitucional, ensina
o constitucionalista espanhol Maestro Buelga que é perfeitamente possível uma compreensão do fenômeno, tomando-o como ‘categoria unitária’. Essa proposição, em tudo aplicável ao straining, considera não a forma de manifestação, mas, sobretudo, o objetivo [destruir
a auto-estima da vítima pela degradação das condições de trabalho], o que se prova objetivamente com os próprios fatos e os efeitos produzidos [o sofrimento físico, mental e
espiritual]. Por isso mesmo, a única resposta eficaz, em nível jurídico, seria transformar a
consciência social em norma capaz de tornar o imperativo constitucional de proteção à
eito ao trabalho como fundamento de
dignidade uma realidade. Isso se faz tomando o dir
direito
esposta unitária ao assédio moral.
uma rresposta
Tanto assédio moral quanto straining são duas graves violações do direito fundamental ao trabalho. Estudos demonstram [Leymann; 1996] que as vítimas de assédio moral
desenvolveram distúrbios psíquicos semelhantes aos encontrados em vítimas de tortura e
prisioneiros dos campos de concentração. O terror decorrente do assédio moral leva facilmente à loucura, pois o que se pretende é a “morte”, o desaparecimento simbólico da
pessoa. O exercício de um mister, de uma profissão contribui decisivamente na construção de nossa identidade. Na medida em que a pessoa não vê o seu esforço reconhecido,
ou, o que é mais grave, é impedida de expressar sua profissionalidade, sua personalidade,
seu próprio ser, surge uma crise de identidade. Ora, a identidade é o edifício que nos
mantém de pé, eretos diante do mundo e de nós mesmos; se ela entra em crise, o resultado inevitavelmente é a doença mental e o suicídio.
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Não temos dúvida, porém, que tudo quanto é dito para o assédio moral se aplica ao
straining, pois, a depender do grau de pressão a que o grupo é submetido, a reação de
cada membro varia de acordo com a estrutura emocional de cada indivíduo, do entorno
social que desfruta fora do ambiente de trabalho e da história pessoal de cada um. A lei
é genérica, e existe para todos, independentemente do grau de resistência de cada um.
Tanto o assédio moral quanto o straining se desenvolvem como uma forma particularmente perversa de discriminação, onde predomina a ausência de reconhecimento do trabalho
do outro.
Nosso principal objetivo com o presente artigo é chamar a atenção dos operadores
do direito para o risco da banalização do assédio moral e do straining dentro dos tribunais
que os enfrenta como mais um conflito que se resolve em perdas e danos! Bem sabemos que
a procedimentação do direito tendencialmente devora a dimensão ético-política da norma. Não obstante o sentimento de justiça ser um aspecto essencial do logus jurídico, o
objeto do direito é o processo e este não tem como escopo a verdade e a justiça, mas tãosomente o acertamento, a composição do conflito de interesses em jogo. Tanto isso é
verdade que a sentença injusta faz coisa julgada.
Essa tendência à procedimentação decisionista, que esvazia a norma de seu conteúdo ético-político, acabou, no passado, por fazer com que o mundo se esquecesse de Auschwitz por mais de 50 anos. Afinal, com os julgamentos de Nuremberg e de Eichmann em
Jerusalém, parecia que tudo havia sido acertado! Iniludivelmente, existe uma forte tendência na apreciação processual do assédio moral e do straining em direção à sua banalização procedimental; coisa, aliás, que já se nota na priorização dos aspectos indenizatórios
pecuniários, associados à distorção estrutural da advocacia trabalhista. Por outro lado,
percebe-se uma má vontade dos magistrados, que, na apreciação dos casos, tendem a
tomá-los como a busca mesquinha por mais “dinheiro” da parte do trabalhador. Nota-se,
por fim, a depreciação das indenizações: concedem-se valores simbólicos, irrisórios, que
mais parecem voltados a desestimular novas ações do que coibir práticas perversas. Essa
tendência pode piorar com a sofisticação dos recursos técnicos disponíveis nos fóruns
trabalhistas padronizando decisões e favorecendo a suspensão do pensamento. Por maior
que seja a pressão sobre os juízes no cumprimento de prazos, é preciso não esquecer que
a arte de julgar continua invocando a exigência de realizar justiça.
5. Conclusão
Em conclusão, não podemos deixar de lembrar que o direito não admite termos
inúteis. Em direito, o supérfluo é errôneo. Então, poderia ser errônea uma distinção entre
assédio moral e straining? Ao longo de mais de 5 [cinco] anos de pesquisa, convencemonos do contrário. A distinção entre assédio moral e straining é de fundamental importância
porque: 1. Não é razoável que fiquemos à margem da evolução do conhecimento científico e jurídico acumulado por outros povos que, pioneiramente, identificaram e estudaram o assédio moral. 2. Reconhecer e identificar o straining como uma nova fattispecie,
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oriunda da gestão por estresse, implica a redução da distância entre a ciência jurídica e o
real do trabalho e a produção do sofrimento, o que resultará no enriquecimento da doutrina trabalhista dos direitos fundamentais. 3. A distinção tem alcance prático indiscutível, tanto no que toca à produção da prova, quanto na avaliação e mensuração do dano
produzido. Da distinção entre assédio moral e straining vai depender a fixação do montante da indenização, orientada tanto pela gravidade do dano, quanto por seu efeito pedagógico. 4. Sob o aspecto processual, a importância da distinção entre uma e outra fattispecie
reside no fato de que no straining, além do dano patrimonial e moral individual, há o dano
moral coletivo, que resulta da violação da dimensão transindividual dos direitos da personalidade. Nesse sentido, a jurisprudência pátria já decidiu [veja-se ACP n. 1.034/05, sentença da lavra da Juíza Simone Jalil Anchieta da 21ª Região]. Portanto, na hipótese de
straining, há interesse transindividual homogêneo trabalhista, cuja titularidade da ação
tanto pode ser exercida pelos sindicatos, quanto pelo Ministério Público do Trabalho na
ação civil pública, e cujo resultado econômico deve ser destinado ao FAT — Fundo de
Amparo ao Trabalhador. Na hipótese de assédio moral, essa possibilidade é menos provável. A crença popular de que o mal seduz não é irrefletida. No assédio moral, normalmente, acontece uma aliança entre o sujeito perverso e os demais trabalhadores.
Por último, ainda que a vaidade do ato de escrever possa parecer o contrário, longe
está a pretensão de dizer a palavra final sobre o tema. Muito pelo contrário, o interesse é
contribuir com a pesquisa, até porque, muito embora a origem do assédio moral remonte
aos tempos bíblicos [veja-se Gênese, cap. 39, v. 7-20], esse fenômeno somente se tornou
objeto de interesse dos juristas nos últimos 15 anos, por isso mesmo o aprofundamento
da pesquisa muito vai contribuir para a reconstrução do direito do trabalho.
Bahia, 22 de agosto de 2007.

A SAÚDE DO TRABALHADOR COMO
UM DIREITO HUMANO

José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva
1. Intr
odução
Introdução
Dentre os direitos sociais que foram reconhecidos à pessoa humana e há quase um
século estão catalogados nas Constituições contemporâneas como direitos fundamentais(1),
o direito à saúde assume especial relevância, porquanto de pouca valia os direitos de
liberdade se a pessoa não tem uma vida saudável que lhe permita fazer suas escolhas.
Basta lembrar que, estando doente, a pessoa não pode trabalhar e, se desempregada, não
terá forças para exercer o seu direito ao trabalho, outro direito humano fundamental.
Demais, conforme a doença que lhe tenha acometido, não poderá exercer determinadas
atividades profissionais, diminuindo o seu leque de escolha quando da procura de trabalho, pouca valia tendo nesses casos a liberdade preconizada no inciso XIII do art. 5º da
Constituição Federal.
Destas breves considerações se pode dessumir que a saúde do trabalhador, como espécie da saúde em geral, é um direito humano e, como tal, é inviolável, devendo ser observado rigorosamente tanto pelo empregador quanto pelo Estado em sua atividade regulatória
e de fiscalização. E que quaisquer violações a esse direito fundamental, principalmente se
resultado de acidente do trabalho, devem encontrar uma resposta satisfatória do sistema
jurídico, pela voz interpretativa da doutrina e da jurisprudência.
Neste pequeno artigo, pretende-se desenvolver um estudo dessa temática, apresentando, primeiro, uma noção de direitos humanos, entendidos como os valores fundamentais de todo e qualquer sistema jurídico, com alicerce no princípio da dignidade da pessoa
humana. Buscar os seus fundamentos também é preciso, para se encontrar, ao lado de seu
fundamento ético-político, um de ordem moral — a idéia de dignidade do ser humano.
Com base nestas reflexões, será possível sustentar que a saúde do trabalhador também se
trata de um direito humano, compreendida no catálogo de necessidades básicas das pessoas, na teoria do mínimo existencial, em respeito à sua dignidade ontológica.
(1) Os direitos sociais foram erigidos em norma constitucional pela primeira vez em 1917, com a Constituição do
México, e logo em seguida com a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. A Constituição brasileira de 1988
traz um rol de direitos sociais em seu art. 6º, destacando-se ali os direitos à educação, à saúde, ao trabalho e à previdência social.

140

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

Posteriormente, pretende-se fornecer uma noção do direito à saúde, em geral, bem
como do direito à saúde do trabalhador, como espécie, a fim de se ter caminho seguro na
busca do conteúdo essencial deste direito, na prevenção e na recuperação da saúde. E no
campo da saúde do trabalhador, há dois aspectos essenciais que devem ser analisados: o
direito à abstenção e o direito a inúmeras prestações, da parte do Estado e do empregador,
consubstanciando o direito de prevenção, no seu conteúdo essencial.
Por fim, serão estudadas algumas das violações mais graves à saúde do trabalhador,
para que se tenha a possibilidade de construção de uma nova forma de interpretação do
manancial de normas e princípios a respeito da matéria, à luz do princípio ontológico da
dignidade da pessoa humana, com o objetivo de se fornecer a adequada proteção a esse
bem tão valioso: a saúde do trabalhador.
O que importa é que haja efetividade na proteção à saúde do trabalhador, em respeito ao direito fundamental a uma vida digna, fundamento último de qualquer sistema
jurídico. Esta é a grande preocupação que permeia o artigo que segue.
2. Noção de dir
eitos humanos
direitos
Observa Antônio Augusto Cançado Trindade que a idéia de direitos humanos é tão
antiga como a própria história das civilizações, tendo se manifestado em culturas distintas
e em momentos históricos sucessivos, na afirmação da dignidade da pessoa humana, na
luta contra todas as formas de dominação, exclusão e opressão, na luta contra o despotismo e a arbitrariedade, na asserção da participação na vida comunitária e do princípio da
legitimidade(2). Demais, o avanço do reconhecimento e respeito aos direitos da humanidade não foi simétrico, porquanto alguns países os incorporaram a seus estatutos básicos
antes de outros, havendo muito ainda a se conquistar em inúmeros países. Com efeito,
pode-se mesmo afirmar que os direitos humanos são uma conquista histórica. Por isso,
Celso Lafer preconiza que esses direitos tiveram reconhecimento em cada época, representando, assim, uma conquista histórica e política(3). São uma construção, uma invenção da
humanidade, ligada à organização da comunidade política(4).
O postulado ético de Immanuel Kant está no princípio de toda explanação sobre os
direitos humanos, no momento em que aquele filósofo enunciou que o homem não pode
ser empregado como um meio para a realização de um fim, pois é um fim em si mesmo, haja
vista que, apesar do caráter profano de cada indivíduo, ele é sagrado, porquanto na sua
pessoa pulsa a humanidade. Este postulado conduz à dignidade da pessoa humana(5). Daí
decorre que toda pessoa:
(2) CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos, v. I. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. p. 17.
(3) LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo:
Companhia das Letras, p. 124.
(4) Ibidem, p. 134.
(5) O postulado ético de Kant foi exposto em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, uma introdução à
Crítica da Razão Prática. Para Immanuel Kant, “o homem — e, de uma maneira geral, todo o ser racional — existe como
fim em si mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. [...] Os seres, cuja existência não
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[...] tem dignidade e não um preço, como as coisas. A humanidade como espécie, e
cada ser humano em sua individualidade, é propriamente insubstituível: não tem
equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma.(6) (destaques no original)
Por isso, Miguel Reale, o maior jusfilósofo brasileiro, afirmou que o valor da pessoa
humana é mesmo um valor-fonte, o fundamento último da ordem jurídica, na medida em
que o ser humano é o valor fundamental, algo que vale por si mesmo, identificando-se seu
ser com sua valia(7).
Os direitos humanos são, portanto, valores fundamentais de todo e qualquer sistema
jurídico, pelo menos num Estado Democrático de Direito. Repousam sobre o valor maior
da dignidade da pessoa humana, um princípio praticamente absoluto para o mundo do
direito.
José Afonso da Silva anota que a dignidade da pessoa humana é um valor supremo,
que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à
vida(8).
Norberto Bobbio sustenta que os direitos humanos são direitos históricos, nascidos
em certas circunstâncias, na luta em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e
nascidos de modo gradual. Afirma que os direitos não nascem todos de uma vez e nem de
uma vez por todas, tendo em vista que surgem como proteção diante das ameaças à liberdade da pessoa ou como remédios para suprir as indigências humanas, ou seja, como
exigências, sendo que estas só nascem quando surgem determinados carecimentos. As
exigências dos direitos são apenas estas duas: impedir os malefícios do poder ou dele obter
benefícios(9).
Segundo Pérez Luño, jusfilósofo espanhol, os direitos humanos são verdades demonstradas através dos ditames da reta razão, expressando um conjunto de faculdades jurídicas
e políticas próprias de todos os seres humanos e em todos os tempos(10).
Não é a positivação, tampouco sua constitucionalização, que os torna dignos dessa
adjetivação: humanos. São direitos humanos porque indissociáveis da pessoa humana, ou
de sua dignidade. Vale dizer, a dignidade da pessoa somente estará assegurada quando respeitados esses direitos. Até porque ainda existem Estados que não os reconhecem, ao menos
em sua totalidade, nas ordenações internas. Por outro lado, mesmo que determinado Estado
promova, na ordem interna, a despositivação desses direitos, eles não deixarão de ser imassenta em nossa vontade, mas na natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, um valor meramente relativo, como
meios, e por isso denominam-se coisas, ao passo que os seres racionais denominam-se pessoas, porque a sua natureza os
distingue já como fins em si mesmos, ou seja, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, portanto,
nessa medida, limita todo o arbítrio (e é um objeto de respeito)”. KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos
costumes. Tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 58-59.
(6) COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003.
p. 21-22.
(7) REALE, Miguel. Filosofia do direito. 14. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 210.
(8) SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 27. ed., rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 52, de
8.3.2006. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 105.
(9) BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 5-7.
(10) PÉREZ LUÑO, A. E. La tercera generación de derechos humanos. Navarra: Editorial Aranzadi, 2006. p. 13.
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prescindíveis aos seus nacionais. De tal modo que a positivação, conquanto valiosíssima
para a exigibilidade dos direitos humanos, não tem o condão de lhes conferir esse rótulo,
ainda que se mude a nomenclatura para direitos fundamentais.
Os direitos humanos são direitos naturais, que pertencem ao indivíduo — que não
pode ser dividido — e precedem a qualquer sociedade política. Não se pode olvidar,
ainda, que inúmeros direitos encontram-se positivados nas Constituições atuais, mas sem
que haja a eles respeito efetivo, mormente quanto aos direitos humanos denominados de
sociais.
Entretanto, de se reconhecer que a expressão direitos fundamentais é a preferida pelos
constitucionalistas e até mesmo pelos doutrinadores de direito do trabalho. Demais, quando
se está a falar de direitos humanos positivados na Constituição, nada obsta que a eles se
dê a adjetivação de direitos fundamentais. Tem-se que a distinção essencial entre direitos
humanos e direitos fundamentais assenta na idéia de que aqueles têm como titulares apenas a pessoa humana, obra de Deus, ao passo que os direitos fundamentais também têm
como titulares as pessoas jurídicas, criação do homem.
De tal modo que, a título de conclusão e sem qualquer pretensão de esgotar tão
ampla matéria, pode-se fornecer (apenas) uma noção geral de direitos humanos. Tem-se que
direitos humanos são um conjunto de direitos, garantias, faculdades, positivados ou não no
sistema jurídico, sem os quais a dignidade da pessoa humana estará seriamente ameaçada,
açambarcando toda uma gama de liberdades essenciais, bem como direitos mínimos à afirmação da pessoa para a concretização do ideal de igualdade. Sem os direitos sociais mínimos, a igualdade será meramente retórica. Sem as liberdades, a igualdade não se justifica.
3. Fundamento dos dir
eitos humanos
direitos
Conquanto Norberto Bobbio enuncie que o fundamento dos direitos humanos é um
problema mal formulado, afirmando ser ilusória a busca de um fundamento absoluto
desse direitos(11), o problema da fundamentação dos tais direitos é ainda atual. É tão atual
que em recente obra, publicada na Espanha no ano de 2006, apontou-se o equívoco de
Bobbio, ao afirmar que o problema dos fundamentos dos direitos humanos teve sua solução na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia-Geral das
Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Em primeiro lugar, a referida Declaração
não deixa claro que os direitos humanos são reconhecidos e não criados pelos textos positivos. De outra parte, a locução “direitos humanos” revela certa ambigüidade, encontrando-se referência a direitos naturais, direitos fundamentais, direitos subjetivos, direitos
morais, liberdades públicas etc. “Não parece possível implementar eficazmente os direitos
humanos se não sabemos previamente em que consistem”(12), de tal modo que se deve buscar
o seu fundamento.
(11) BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 5.
(12) PUERTO, Manuel J. Rodríguez. ¿Qué son los derechos humanos? In: QUIRÓS, José Justo Megías (Coord.). Manual
de derechos humanos: los derechos humanos en el siglo XXI. Navarra: Editorial Aranzadi, 2006. p. 14-15.
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Gregório Robles também critica o posicionamento de Bobbio, asseverando que seu
argumento “esconde um sofisma que um filósofo não pode permitir-se”. E pondera que é
importante saber por que os representantes dos mais diversos países e ideologias proclamaram que todos estavam de acordo com a declaração dos direitos humanos. “Não se
pode separar o fundamento do fundamentado, já que o primeiro determina o conteúdo
do segundo”. Prossegue afirmando que o consenso geral que permitiu esta declaração
representa o fundamento relativo dos direitos numa sociedade plural e heterogênea (ética
política), mas que, além do fundamento político (ou de ética política), que é justamente
o tal consenso, “está o fundamento moral, que é o fundamento absoluto dos direitos. Este
fundamento é, em minha opinião, a idéia de dignidade da pessoa humana. Ou, para ser
mais exato, a idéia de dignidade do ser humano” (destaque no original), haja vista que o
ser humano “é um fim em si mesmo. É um valor em si mesmo, e não uma ‘coisa’ ou uma
‘utilidade’ ao serviço de outras realidades. O conceito de dignidade do ser humano supõe
uma tradução laica da idéia cristã de que todos os seres humanos são filhos de Deus”(13).
Ángela Aparisi, ainda na obra coletiva objeto de análise, após refutar a tese de Bobbio,
aponta que várias são as razões pelas quais se pode afirmar que o estudo do fundamento
dos direitos humanos não é uma questão meramente supérflua ou inútil, destacando-se
seu aporte de que é precisamente a constante violação de tais direitos que põe a descoberto a falta de fundamentos sólidos e a ausência de convicções geralmente compartilhadas.
A diversidade de pressupostos ideológicos subjacentes aos distintos sistemas políticos desfaz
a ilusão de uma aceitação internacional ou de um amplo consenso social, o que demonstra a necessidade da justificação e fundamentação dos direitos humanos(14).
A justificação última dos direitos humanos é, pois, a dignidade da pessoa, em tudo
aquilo que se mostra imprescindível à sua existência.
O objeto dos direitos humanos é possibilitar o pleno desenvolvimento da personalidade
pelas pessoas, ou, de outro modo, oferecer-lhes as condições materiais e morais para que
possam alcançar o máximo desenvolvimento possível, de acordo com sua vontade. Falase, então, em “bens humanos básicos”, como a vida, a saúde, a segurança social, o trabalho, a alimentação, a habitação, o vestuário, a liberdade de consciência, a educação.
Daí se verifica que a referência a alguns valores é constante, como a vida, a liberdade,
a igualdade, bem como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a segurança, a alimentação e o vestuário, direitos preconizados nos arts. 5º, 6º e 7º da Constituição Federal
brasileira.
Viera de Andrade foi o primeiro a procurar estabelecer a estreita correlação entre os
direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele distingue os direitos
fundamentais, em seu conjunto, dos demais, por terem uma estrutura, uma função e uma
intenção próprias. Assevera que a consagração de um conjunto de direitos fundamentais
tem uma intenção específica:
(13) ROBLES, Gregório. La olvidada complementariedad entre deberes y derechos. Manual de derechos humanos: los derechos humanos en el siglo XXI. p. 39-41.
(14) APARISI, Ángela. Fundamento y justificación de los derechos humanos. Manual de derechos humanos: los derechos
humanos en el siglo XXI. p. 163-164.
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[...] explicitar uma idéia de Homem, decantada pela consciência universal ao longo
dos tempos, enraizada na cultura dos homens que formam cada sociedade e recebida, por essa via, na constituição de cada Estado concreto. Idéia de Homem que no
âmbito da nossa cultura se manifesta juridicamente num princípio de valor, que é o
primeiro da Constituição portuguesa: o princípio da dignidade da pessoa humana.(15)
(destaque no original)
Percebe-se, assim, a referência constante ao princípio-guia: o da dignidade da pessoa
humana — o fundamento dos direitos humanos. Nesse princípio se pode identificar,
portanto, todos os direitos, onde quer que estejam previstos, ou ainda que não positivados — normalmente nascidos da criação jurisprudencial —, merecedores da adjetivação
humanos ou fundamentais. Na definição do conteúdo essencial dos direitos humanos está
a preocupação com a esfera de liberdades e de direitos materiais sem a qual não há asserção da pessoa humana enquanto tal. Por isso, a referência constante, conforme a ideologia
de cada doutrinador, a alguns valores humanos básicos, como a vida (princípio de tudo), a
liberdade (toda a gama de liberdades difundida na disciplina dos direitos individuais) e
a igualdade, aqui entendida como igualdade real, para cuja realização se torna imprescindível a satisfação de direitos sociais básicos, como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a segurança social, a alimentação e o vestuário.
4. As gerações de dir
eitos humanos
direitos
Os valores humanos básicos identificam a categoria de direitos humanos da época
contemporânea, cujo reconhecimento foi gradativo, numa evolução histórica que acompanhou o evoluir da própria humanidade. Assim é que houve primeiramente a positivação dos direitos de liberdade, posteriormente dos direitos sociais e no estágio atual
estão sendo positivados os direitos de solidariedade. A doutrina clássica concebe, para
explicar didaticamente essa evolução, as denominadas gerações de direitos humanos(16),
falando em direitos de primeira geração, dentre os quais as liberdades de religião e de
pensamento, ao lado do direito à vida e à propriedade; de segunda geração, compreendendo os direitos sociais dos trabalhadores e alguns direitos de ordem econômica e
cultural, como o direito à saúde e à educação; por fim, os de terceira geração, a partir
da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como o direito à paz, ao meio
ambiente, ao desenvolvimento etc.
Atribui-se a Karel Vasak, Diretor do Departamento Jurídico da UNESCO, a concepção generacional dos direitos humanos, quando ministrou, em 2 de julho de 1979, a Aula
Inaugural da Décima Sessão do Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo, defendendo a idéia de “direitos humanos de terceira geração”. Ele colocou ênfase nos
(15) ANDRADE, J. C. Vieira de. Os Direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1983.
p. 84-85.
(16) A referência às gerações de direitos humanos tem aqui a exclusiva finalidade de explicar didaticamente a evolução
história dos mencionados direitos, a única serventia que pode ter a tal teoria.
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direitos humanos de terceira geração, que completaram as liberdades civis e políticas da
primeira, bem como os direitos econômicos, sociais e culturais da segunda(17).
Quanto aos direitos humanos de primeira geração, também chamados de direitos de
liberdade, praticamente todos os doutrinadores enfatizam que foram os grandes movimentos revolucionários do séc. XVIII que resultaram no reconhecimento em caráter mais
abrangente (dito universal) dos direitos humanos denominados de liberdades públicas. A
Declaração de Direitos da Virgínia, de 12 de junho de 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América do Norte, de 4 de julho de 1776, e a Revolução
Francesa, com sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de
1789, foram o marco histórico da afirmação dos direitos de liberdade, de igualdade formal e
de propriedade (um direito inviolável e sagrado — art. 17 da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão — exigência dos revolucionários burgueses).
Era o movimento pelo reconhecimento de direitos inatos à pessoa humana, a fim de
que a eles fosse dada maior garantia e proteção, mormente diante dos poderes públicos.
Essa luta foi primeiro para que os direitos humanos naturais fossem declarados de forma
solene, assumindo-se um compromisso em relação a eles, e logo em seguida pela sua
positivação nas Constituições que se seguiram, dando origem ao constitucionalismo moderno. A positivação, portanto, não cria os direitos humanos, somente os reconhece, nesse
movimento de asserção do final do séc. XVIII.
Os direitos de primeira geração são de duas categorias: a primeira de direitos humanos naturais ou liberdades, e a segunda de direitos do cidadão ou direitos políticos. Dentre
as liberdades em geral, como direitos humanos, incluem-se as liberdades de crença religiosa, de pensamento, de expressão, de locomoção, bem como o direito à segurança e à
propriedade. Logicamente, também o direito à vida, razão de ser do próprio direito. Em
suma, os direitos à vida, à liberdade e à propriedade constituem a essência dos direitos denominados de primeira geração, ou a clássica tríade do pensamento individualista, cujo
desenvolvimento levou ao reconhecimento de inúmeros direitos civis e políticos nos séc.
XIX e XX, culminando no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, “não
havendo Constituição digna desse nome que os não reconheça em toda a extensão”(18) no
estágio atual da civilização, neste terceiro milênio.
Quanto aos direitos sociais, enquanto direitos de igualdade material, passaram à ordem
do dia apenas no final do segundo quartel do séc. XIX, surgindo posteriormente a chamada
segunda geração de direitos humanos.
A liberdade de mercado, maior aspiração da ascendente burguesia, propiciou o desenvolvimento do regime capitalista de produção nos séc. XVIII e XIX. Porém, na busca
frenética por produtividade e majoração do lucro, deu-se a exploração desumana dos seres
humanos trabalhadores, espoliados em seus direitos mais fundamentais, dentre os quais a
saúde e a própria vida, em muitos casos.
(17) LUÑO, A. E. Pérez La tercera generación de derechos humanos. p. 15.
(18) BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 563.
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As péssimas condições de trabalho a que foram submetidos os trabalhadores, incluindo mulheres e crianças, deixavam expostas as chagas do sistema capitalista. Por isso, se
conta somente a “primeira história” da época das revoluções, de sucesso e progresso fantástico, advindo da revolução científica e tecnológica, que propiciou o aumento da produção e da produtividade, ao lado da consolidação da democracia moderna e da abolição
dos privilégios nobiliárquicos(19). Não a “segunda história”, do pauperismo da classe trabalhadora, de sua absoluta miséria(20).
Foi essa situação de miséria, de aviltamento da condição humana dos trabalhadores
pelos capitalistas, que levou às lutas por direitos sociais. As duríssimas e muitas vezes
desumanas condições de vida e de trabalho do proletariado, resultantes da Revolução
Industrial, fez com que se tomasse consciência de que a salvaguarda da dignidade humana exige libertar o ser humano não só do medo, da opressão e da tirania, mas também da
necessidade econômica, da fome, da miséria, da falta de cultura(21). Passou-se, então, a
exigir a intervenção do Estado nas relações jurídico-privadas, a fim de restabelecer o ideal
de igualdade, princípio de justiça imanente ao Direito Natural. Não a igualdade formal, expressa nas declarações de direitos e nas constituições dos Estados Democráticos de Direito, que serve apenas para mascarar as diferenças sociais, mas a igualdade material, que por
sua vez leva à liberdade real, no lugar da liberdade meramente abstrata do individualismo
burguês.
Paulo Bonavides pontifica que os direitos de segunda geração “nasceram abraçados ao
princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula”(22).
A segunda geração de direitos humanos surge, assim, em decorrência da deplorável
situação da população pobre das cidades industrializadas da Europa Ocidental, que era
constituída, basicamente, por trabalhadores expulsos do campo, processo que teve origem nos cercamentos levados a efeito naquele continente, com o objetivo de criar mãode-obra disponível para a indústria, pois os camponeses, expulsos do campo, tornaram-se
muitas vezes mendigos nas cidades(23).
Por outro lado, a exploração da classe trabalhadora, decorrente da industrialização,
propiciou a conscientização dos operários e as lutas por melhores condições de trabalho. Os
trabalhadores e suas organizações passaram a reagir às relações desumanas e precárias das
grandes indústrias. Os intelectuais, alguns políticos e, mais tarde, a Igreja Católica, passa(19) MEDEIROS, João Leonardo Gomes. A economia diante do horror econômico. 2004. 204 f. Tese (Doutorado em Economia). Rio de Janeiro: Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2004. p. 23.
(20) O Capítulo VIII da obra O Capital, de Marx, é consulta obrigatória para quem pretende compreender a situação de
miséria e doenças que levaram às lutas pelo reconhecimento dos direitos sociais e por que devem ser assegurados de fato.
São estarrecedores os relatórios oficiais de saúde pública inglesa, destacando-se o de 1863. MARX, Karl. O Capital: crítica
da economia política. Livro I. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 22. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
(21) FERNANDEZ, Maria Encarnación. Los derechos económicos, sociales y culturales. In: Manual de Derechos Humanos:
los derechos humanos en el siglo XXI, p. 103-104.
(22) BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 564.
(23) Cf. Karl Marx sobre a forma de acumulação primitiva, o ponto de partida do modo de produção capitalista. O Capital:
crítica da economia política. Vol. I, Livro Primeiro, Tomo 2, Capítulo XXIV. Apresentação de Jacob Gorender; coord. e
rev. de Paul Singer; tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural, 1984. p. 261-275.
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ram a lutar por uma regulação do mercado de trabalho. Essa luta se deu no campo político
e sindical, tendo sido o Manifesto Comunista (1848), de Marx e Engels, um marco nesse
processo.
O resultado dessa ação coletiva dos trabalhadores foi a resposta dada pelo Estado,
ainda no séc. XIX, seja mediante políticas sociais, seja pela edição de leis protetivas dos
trabalhadores, dando início ao intervencionismo estatal nas relações jurídicas entre empregados e empregadores. Esse intervencionismo deu origem ao Estado Social de Direito,
assim como ao denominado constitucionalismo social. Primeiro, exigiram-se prestações
positivas por parte do Estado (serviços públicos), para a satisfação das necessidades
imediatas da população, sobremodo as relacionadas à seguridade social, à saúde, à educação e à proteção dos direitos trabalhistas; posteriormente, houve a positivação dos
direitos sociais, incluindo-se os direitos específicos dos trabalhadores, nas Cartas políticas
do séc. XX.
Dessa explanação se percebe que somente no séc. XX, em 5 de fevereiro de 1917,
com a promulgação da (nova) Constituição do México, mais de 127 anos após a Revolução Francesa, é que verdadeiramente se deu reconhecimento histórico aos direitos sociais, como o direito ao trabalho, à saúde, à educação e à previdência social, na Lei
Fundamental de um país. E por isso são denominados direitos humanos de segunda
geração. Foi a Constituição mexicana de 1917 “a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais
e os direitos políticos”(24), nos seus arts. 5º e 123, contendo um rol de direitos mínimos do
trabalhador (art. 123). E mais, foi a primeira a instituir a função social da propriedade
(art. 27), bem como a criar a responsabilidade dos empregadores por acidentes do trabalho, lançando, “de modo geral, as bases para a construção do moderno Estado Social
de Direito”(25).
Entretanto, a Constituição de Weimar — aprovada em 31 de julho de 1919, pouco
depois da ratificação do Tratado de Versalhes pela Alemanha, ocorrida em 9 de julho
daquele ano — é, com certeza, a fonte mais conhecida de reconhecimento dos direitos sociais,
sobretudo do direito ao trabalho, à educação e à seguridade social.
Destarte, estavam reconhecidos os direitos sociais mais importantes, quais sejam: os direitos ao trabalho, à saúde, à educação e à previdência social. Inaugurava-se, assim, o
chamado Estado Social de Direito, o Welfare State.
Sem embargo, a turbulência socioeconômica iniciada no final da década de 1960 fez
com que a partir daí ganhasse novamente força o laissez faire, culminando no triunfo do
capitalismo liberal no final do século XX, colocando em xeque o Estado Social de Direito e,
por via de conseqüência, os próprios direitos sociais, cujo reconhecimento foi fruto de
árduas lutas iniciadas ainda no séc. XIX(26).
(24) COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, p. 174.
(25) Ibidem, p. 177.
(26) Em virtude de se tratar apenas de um artigo sobre a saúde do trabalhador, não serão analisados aqui os chamados
direitos humanos de terceira geração.
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5. A saúde do trabalhador como um dir
eito humano
direito
Por tudo o que já visto, é possível afirmar que a saúde do trabalhador trata-se de um
direito humano. Como tal é inalienável, imprescritível e irrenunciável. E é um direito natural de todos os trabalhadores, em todos os tempos e lugares, ainda que sua positivação
tenha ocorrido tardiamente, como se viu. Se a saúde do trabalhador é algo a ele inerente,
imanente, em respeito à sua dignidade essencial e até mesmo para uma boa prestação de
serviços ao empregador, trata-se de um direito natural, no sentido de intrínseco à conformação de sua personalidade e de seu desenvolvimento enquanto pessoa. É um direito
imprescindível para o ser humano. De tal forma que assim se insere no continente maior
dos direitos humanos, como conteúdo destes, vale dizer, como um dos valores fundamentais do sistema jurídico, sem o qual a dignidade da pessoa humana estará seriamente
ameaçada.
Esse direito é dotado de um conteúdo essencial, identificado nas condições mínimas
que devem ser atendidas para a sua satisfação, já que componente do rol de necessidades
básicas do ser humano. O direito à saúde do trabalhador tem um conteúdo essencial
bastante extenso, configurando um direito individual subjetivo à sua proteção. Na complementaridade entre os direitos à vida (com suas projeções exteriores — a integridade físico-funcional e moral), à saúde em sentido estrito e ao meio ambiente equilibrado, é que
se identifica o conteúdo essencial do direito em questão. Nessa conformação teve papel
decisivo a Organização Internacional do Trabalho, adotando convenções e recomendações
para a proteção à saúde do trabalhador, muito antes da Aliança das Nações e da Organização das Nações Unidas.
Demais, as normas de proteção à saúde do trabalhador são de ordem pública. De
maneira que a saúde do trabalhador, como direito básico, fundamental, tem de ser atendida em quaisquer circunstâncias, em nome do princípio-guia do sistema jurídico brasileiro, qual seja, o da dignidade da pessoa humana, indissociável do próprio direito à vida, o
fundamento último de todo Estado de Direito, social ou não. Essa complementaridade
entre os direitos à vida (integridade físico-funcional e moral), à saúde do trabalhador e ao
meio ambiente do trabalho também pode ser extraída de uma interpretação sistemática
da Constituição Federal (arts. 1º, 5º, 6º, 7º, 200 e 225), na qual se encontra, portanto,
um fundamento máximo àquele direito. Nestes dispositivos se encontra, então, a nítida
interdependência entre os tais direitos — vida, saúde do trabalhador e meio ambiente
do trabalho equilibrado —, interpretação levada a efeito com base no princípio ontológico da dignidade da pessoa humana, um valor praticamente absoluto no sistema jurídico
indígena.
O princípio da dignidade da pessoa humana é o ápice da construção jusfilosófica na
evolução cultural da humanidade, encontrando-se bem conformado na doutrina atual, havendo inclusive monografias sobre o tema, merecendo destaque a obra de Ingo W. Sarlet.
Nesta obra o insigne constitucionalista observa que a ordem constitucional em vigor, que
consagra a idéia da dignidade da pessoa humana, parte do pressuposto de que a pessoa,
tão-somente em virtude de sua condição humana, é titular de direitos que devem ser
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reconhecidos e respeitados pelos outros e pelo Estado, remanescendo aí uma fundamentação metafísica da mencionada dignidade, derivada do pensamento cristão e humanista. Adverte
que não há como fornecer um conceito fixo e acabado de dignidade, pois se trata de uma
noção em permanente processo de construção e desenvolvimento, dado o pluralismo e a
diversidade de valores presentes nas sociedades democráticas contemporâneas(27).
O referido princípio significa, em uma síntese muito apertada, que a pessoa humana
é dotada de direitos essenciais sem cuja realização não terá forças suficientes para a conformação de sua personalidade e o seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa. Vale dizer, não será
respeitada como pessoa, enquanto tal. Há direitos inatos, indissociáveis da condição de
pessoa humana, pessoa que merece o maior respeito possível, simplesmente por ser, por existir.
Esses direitos consubstanciam o que se tem convencionado chamar de mínimo existencial.
Isso significa que o Estado passa a reduzir seu tamanho como prestador de serviços
públicos, dedicando-se apenas ao mínimo que dele se pode exigir — a doutrina neoliberal
do Estado mínimo. Por isso, agora a doutrina jurídica se põe a encontrar qual é o catálogo
mínimo de direitos fundamentais que compõe o conteúdo essencial da dignidade da pessoa
humana, na perspectiva de que os demais podem esperar por satisfação.
Conquanto não se possa concordar com essa tarefa reducionista de direitos, mormente na área dos direitos sociais, a nova dogmática pode ser utilizada no sentido inverso,
para se conferir efetividade material aos chamados direitos sociais mínimos, situação longe de
ser alcançada em países periféricos como o Brasil, no qual nunca houve, de fato, a implantação de um verdadeiro Estado Social de Direito. E pode a Justiça do Trabalho desenvolver
uma jurisprudência criativa muito importante nesse contexto.
Quanto ao mínimo existencial social, os doutrinadores procuram identificá-lo, havendo referências também às necessidades básicas do ser humano. Agora, o que se entende
por necessidades básicas? O mais importante é definir, concretamente, quais as necessidades
básicas, inadiáveis, que compõem o mínimo existencial proposto pela doutrina, pois há
teorias para todos os gostos e credos, mas que não resolvem o problema concreto dos
necessitados, os quais não têm sequer condição de acesso à discussão acadêmica que se
trava, longe das áreas de ocupação humana em que a teoria deveria descer à prática.
A satisfação dos direitos sociais, na implantação de um autêntico Estado Social de
Direito, é o caminho mais seguro para a concretude da teoria do mínimo existencial. Pelo
menos a satisfação dos direitos básicos dos trabalhadores, empregados ou não — aí incluídos os benefícios previdenciários, o direito à saúde e o direito à educação gratuita, pelo
menos no nível fundamental. Sem a realização dos direitos sociais que configuram o chamado patamar civilizatório mínimo, na feliz expressão de Mauricio Godinho Delgado(28), não
há falar em direitos humanos “sociais” ou de “segunda geração”, os quais desempenham
dupla função, de limitar a autonomia do mercado e, em conseqüência disso, de materia(27) SARLET, Ingo. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 4. ed. rev. e atual.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 38-41.
(28) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho, p. 1.321.
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lizar a justiça distributiva, especialmente através de um sistema de prestações e serviços
públicos, para a satisfação das necessidades básicas da população.
Em suma, pode-se afirmar que a Constituição Federal brasileira definiu muito bem o tal
mínimo existencial social, quando no seu art. 6º consagrou os direitos sociais à educação,
à saúde, ao trabalho, à moradia(29), ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção
da maternidade e da infância, e à assistência social aos desamparados. Mais rigorosa, ainda,
quando elencou as necessidades vitais básicas dos trabalhadores, urbanos e rurais, e de sua
família, no inciso IV do seu art. 7º, as quais são identificadas como sendo a moradia, a
alimentação, a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, a higiene, o transporte e a previdência social, razão pela qual o salário mínimo fixado por lei deveria atender todas estas
necessidades, simplesmente porque vitais.
De tal modo que a saúde do trabalhador, como espécie do gênero, compõe, ineludivelmente, o chamado conteúdo essencial da dignidade da pessoa humana, não podendo, jamais, ser postergada sua proteção e, em caso de doença, o tratamento mais adequado deve
ser o mais breve possível.
6. O dir
eito à saúde do trabalhador
direito
Não há como dissertar sobre o direito à saúde do trabalhador sem antes colacionar
uma noção do que é o direito à saúde, enquanto gênero.
Por longo espaço de tempo, a saúde foi entendida simplesmente como o estado de
quem se encontra sadio, sem doença(30). Todavia, a partir de 1946, com a criação da OMS
(Organização Mundial da Saúde) — cuja existência oficial começou em 7 de abril de
1948, quando da ratificação de sua constituição por vinte e seis países(31) —, houve um
passo à frente na definição da saúde, haja vista que aquela agência especializada da ONU
forneceu um conceito positivo do direito, em sua carta de fundação, qual seja: “a saúde é
um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de
afecções ou enfermidades.”(32)
Em seguida, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, assegurou como um direito
humano a saúde e o bem-estar, em seu art. XXV, n. 1, sendo que o Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado na XXI Sessão da Assembléia Geral
das Nações Unidas, em Nova York, no dia 19 de dezembro de 1966, reconheceu em seu
(29) O direito à moradia foi introduzido no catálogo do art. 6º pela Emenda Constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 2000.
(30) Segundo os léxicos, a expressão saúde provém do latim salute, que significa salvação, conservação da vida. Por isso,
sempre foi tida como o estado da pessoa cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal, ou como
o estado do que é sadio ou são. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed., rev.
e aum., 23ª impr. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 1.556.
(31) ROSEN, George. Uma história da saúde pública. Tradução de Marcos Fernandes da Silva Moreira, com a colaboração
de José Ruben de Alcântara Bonfim. São Paulo: Hucitec, Ed. da Universidade Estadual Paulista, 1994. p. 344-345. A OMS
assumiu os poderes e os deveres da Organização de Saúde da Liga das Nações, que havia sido criada em 1923.
(32) Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Disponível em: <http://www.who.int/gb/bd/S/S_documents.htm>.
Acesso em: 16 mar. 2007.
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art. 12, n. 1, o direito de toda pessoa a desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física
e mental.
A saúde, portanto, é o mais completo bem-estar físico e funcional da pessoa, sendo
que, dentre as diversas funções do organismo, encontram-se as do encéfalo, ou do cérebro, se se preferir. Pois bem, a função mental ou psíquica do organismo humano é apenas
uma dentre tantas funções, razão pela qual a menção constante à saúde física e mental na
área jurídica, na psicologia e em outras áreas do conhecimento humano mostra-se incompleta. A anatomia do corpo humano diz respeito ao seu aspecto físico: cabeça, tronco,
membros (superiores e inferiores), órgãos (olhos, ouvidos, nariz, boca, coração, cérebro
etc.), aparelhos (digestivo, respiratório, circulatório, reprodutor, encéfalo etc.), sistemas
(nervoso, muscular, arterial, ósseo, dentário etc.). E a fisiologia é o estudo da funcionalidade do corpo humano, ou seja, de suas funções, do funcionamento dos órgãos. Quem
diz órgão diz função e vice-versa.
O órgão é a parte do corpo que serve para sensações e funções do homem, por
exemplo, os olhos, ouvidos, pele, etc. Por meio dos órgãos, no organismo, operam-se as
funções especiais e distintas, e, ao contrário, vários órgãos podem destinar-se a uma só
função(33).
A saúde ou incolumidade do corpo humano abrange todos os seus tecidos, órgãos e
também as infinitas funções destes órgãos, pois função “é o mecanismo de atuação de
órgãos, aparelhos e sistemas”. Dentre as funções podem ser citadas as seguintes: respiratória, circulatória, digestiva, excretora, reprodutora, locomotora, sensitiva (visão, audição,
olfato, paladar e tato), psíquica, mastigatória, de preensão etc. E a saúde mental, ligada à
atividade funcional do encéfalo, abrange a consciência, a atenção, a concentração, a
orientação, a percepção, a memória, a afetividade, a inteligência, a vontade, a linguagem,
nas palavras do prof. João Bosco Penna(34). Destarte, o mais adequado seria sempre mencionar saúde física e funcional (inclusive mental ou psíquica).
Enfim, é pacífico que o conceito atual de saúde compreende os seus aspectos negativo
e positivo. Por isso, Canotilho e Vital Moreira afirmam que o direito à proteção da saúde,
como os direitos sociais em geral, comporta duas vertentes:
[...] uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de
terceiros) que se abstenham de qualquer acto que prejudique a saúde; outra,
de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações estaduais visando à prevenção das doenças e o tratamento delas.(35)
Afirma-se que a função negativa identifica a saúde como um direito de defesa, ao
passo que a função positiva do direito o qualifica como um direito prestacional.
No sistema jurídico brasileiro, observa-se que somente na Constituição Federal de
1988 é que a saúde foi positivada como um direito fundamental. Numa análise das Cons(33) PENNA, João Bosco. Lesões corporais: caracterização clínica e médico legal. Leme: LED Editora de Direito, 1996. p.
148-149.
(34) Ibidem, p. 124 e 169.
(35) CANOTILHO; J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da república portuguesa anotada. p. 342-343.
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tituições mais recentes, nem a Constituição de 1946 nem a de 1967, tampouco as Emendas Constitucionais que se inauguraram a partir de 1969 (primeira Emenda) trataram do
tema saúde como um direito fundamental. A atual Constituição inovou em matéria de direitos fundamentais, e, dentre os direitos sociais assegurados pelo art. 6º, pela primeira vez
se positivou a saúde como um direito fundamental.
Demais, ela criou um título específico para a Ordem Social (Título VIII). Neste,
assegurou o direito à saúde como um direito de seguridade social, mais precisamente como
um “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, nos termos de seu art. 196.
Cuidou como de relevância pública as ações e serviços de saúde (art. 197), que, segundo
o art. 198, constituem um sistema único (SUS). Dentre as atribuições do SUS, arroladas
no art. 200, destaca-se a de colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho (inciso VIII).
Quanto às leis infraconstitucionais, a mais importante é a Lei n. 8.080, de 19.9.90
— Lei Orgânica da Saúde —, que regulamenta o Serviço Único de Saúde, dispondo seu
art. 3º que:
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam
a organização social e econômica do País.

Há, induvidosamente, uma estreita ligação entre o direito à saúde e o direito à vida.
O que se protege na tutela da saúde é, em última instância, o direito humano à vida e à
incolumidade física e funcional (inclusive mental ou psíquica). A interpretação sistemática da Constituição Federal brasileira isso revela, encontrando-se nela, pois, um fundamento máximo à mencionada proteção, como já se afirmou.
É importante ter a consciência de que o direito à vida digna é a matriz de todos os
demais direitos fundamentais da pessoa humana. O direito à vida
[...] é um fator preponderante, que há de estar acima de quaisquer outras considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade,
como as da iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto constitucional,
mas, a toda evidência, não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que
está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É que a
tutela da qualidade do meio ambiente é instrumental no sentido de que, através
dela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da vida.(36)
Em suma, pode-se afirmar que o direito à vida e suas projeções exteriores, as referidas integridade física e moral, convergem com o direito à saúde, para se tornar um só.
Pois bem, se a saúde é o mais completo bem-estar físico, mental e social que o
Estado deve proporcionar às pessoas, porquanto o ser humano tem um direito fundamen(36) SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 70.
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tal ao gozo do grau máximo de saúde que se pode alcançar em determinado tempo e
lugar; se o direito à proteção da saúde comporta duas vertentes, uma de natureza negativa
e outra de natureza positiva, também o direito à saúde do trabalhador deve ser examinado
nessa perspectiva, por ser uma espécie daquela.
A assertiva de que a saúde do trabalhador é espécie da saúde geral, ou que se trata de
conteúdo deste continente, pode ser extraída da interpretação das normas destinadas à disciplina da matéria, em nível constitucional e principalmente na legislação infraconstitucional.
A Constituição de 1988, de forma inédita, positivou a saúde como um direito fundamental, posto como um direito social (arts. 6º e 196 a 200). Relativamente à saúde do
trabalhador, além da disciplina mais avançada do que nas Constituições anteriores (art.
7º, incisos XXII e XXVIII(37)), as quais se referiam apenas à higiene e segurança do trabalho, a Constituição atual contém um capítulo específico sobre a proteção do meio ambiente (art.
225), um dos fatores fundamentais à garantia da saúde, quiçá o mais importante, preconizando que no meio ambiente geral está compreendido o meio ambiente do trabalho (art. 200,
inciso VIII — artigo que versa sobre o Sistema Único de Saúde).
Na Espanha, há uma nítida inter-relação entre os direitos à vida, à saúde em geral e
à saúde do trabalhador, porque a proteção à saúde somente se concretiza no binômio prevenção-reparação, sendo o direito à vida e o direito à integridade física os fundamentos
constitucionais desse binômio porque “Todos têm direito à vida e à integridade física e
moral” (art. 15 da Constituição espanhola), devendo os poderes públicos velar pela segurança e higiene no trabalho, garantindo o descanso necessário, mediante a limitação da jornada laboral e as férias periódicas remuneradas, e promovendo centros de atendimento
adequados (art. 40.2), reconhecendo-se no art. 43.1 o direito à proteção da saúde. Demais, “Todos têm o direito a desfrutar de um meio ambiente adequado para o desenvolvimento da personalidade, assim como o dever de conservá-lo” (art. 45.1).
Também na legislação infraconstitucional brasileira verifica-se a confluência do direito à saúde do trabalhador com o direito à saúde em geral, pelo exame da Lei Orgânica
da Saúde (Lei n. 8.080/90). O art. 3º da indigitada lei é de extrema relevância, ao conformar o núcleo essencial do direito, positivando os fatores determinantes e condicionantes
do direito à saúde, dentre os quais o meio ambiente e o trabalho.
A saúde do trabalhador é, assim, uma espécie da saúde geral, tanto que o SUS tem
de prover, dentre suas atividades, as predispostas à proteção e recuperação dessa saúde
(art. 6º, I, c, e § 3º — o qual elenca tais atividades).
7. O meio ambiente do trabalho — O princípio da pr
evenção
prevenção
A internacionalização da luta por um meio ambiente equilibrado entrou em cena apenas na década de 1970. No ano de 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
(37) Estes dispositivos asseguram o direito social dos trabalhadores urbanos e rurais à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII), bem como o direito ao seguro contra acidentes do
trabalho e à reparação dos danos por parte do empregador (inciso XXVIII).
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Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 de junho daquele ano, proclamou
relevantíssima Declaração, com vistas à proteção e ao melhoramento do meio ambiente humano.
José Afonso da Silva anota que a Declaração de Estocolmo abriu caminho para que as
Constituições posteriores reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como
um direito fundamental, dentre os direitos sociais, com sua característica de “direitos a
serem realizados e direitos a não serem perturbados”(38) (destaques no original).
Quanto ao meio ambiente geral, foi promulgada no Brasil, em 1981, a Lei n. 6.938,
de 31 de agosto daquele ano, cujo art. 3º, inciso I, define o meio ambiente como “o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica,
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
Raimundo Simão de Melo observa que o legislador fez opção por um conceito jurídico
aberto, a fim de criar um espaço positivo de incidência da norma legal, lembrando que essa
lei está em plena harmonia com a Constituição Federal de 1988, cujo art. 225, caput, buscou tutelar todos os aspectos do meio ambiente (natural, artificial, cultural e do trabalho)(39).
Quanto ao meio ambiente do trabalho, Celso Antônio Pacheco Fiorillo o define como
[...] o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de
agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos etc.).(40)
A preocupação com o ambiente de trabalho é antiga no direito laboral. Por certo que
não havia a compreensão completa e genérica que hoje se tem sobre o meio ambiente em
geral e, em particular, o do trabalho, o que se alcançou na década de 1970, como já
referido.
A evolução das legislações nacionais e da normatização internacional pela OIT revelam a crescente preocupação com o ambiente de trabalho, culminando nas Convenções ns.
148, 155 e 161, nas quais se acentuou o campo de proteção à saúde do trabalhador e se lhe
conferiu um caráter abrangente, para todos os trabalhadores, de todos os setores da atividade econômica. E recentemente foi aprovada a Convenção n. 187, que ainda não foi
objeto de estudo no Brasil.
Procedendo-se ao estudo das citadas Convenções, nota-se que a Conferência Internacional do Trabalho, preocupada com as conseqüências danosas à saúde do trabalhador
provocadas pela contaminação do ar, pelo ruído e pelas vibrações, aprovou, na reunião de
1977, a Convenção n. 148, relativa à matéria. Esta Convenção foi aprovada no Brasil pelo
Decreto Legislativo n. 56, de 9.10.81, ratificada em 14.1.82, promulgada em 15.10.86
pelo Decreto n. 93.413, passando a vigorar no dia 14.1.83.
(38) SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, p. 69-70.
(39) MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades legais, dano
material, dano moral, dano estético. São Paulo: LTr, 2004. p. 27.
(40) FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 21.
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Ela disciplina que a legislação nacional do Estado-membro que ratificar a Convenção deve dispor sobre a adoção de medidas preventivas e limitativas dos riscos profissionais no local de trabalho devidos àqueles agentes (art. 4º). Tratando das medidas de
prevenção e de proteção, disciplina o art. 8º que a autoridade competente deve fixar os
limites de exposição àqueles agentes, o que foi cumprido pelo Brasil, através da NR-15,
norma que fixa os limites de exposição a todos os agentes insalubres. No art. 9º, se prescreveu que, “na medida do possível, dever-se-á eliminar todo o risco devido à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho”. Apenas quando as medidas referidas
no art. 9º não forem suficientes para reduzir os agentes agressivos a limites de exposição
aceitáveis, é que “o empregador deverá proporcionar e conservar em bom estado o equipamento de proteção pessoal apropriado” (art. 10). De tal modo que, em primeiro lugar se
deve buscar a eliminação do risco e, somente quando isso não seja possível, num segundo
momento se deve providenciar a neutralização do agente agressivo, mediante o fornecimento de equipamento de proteção.
E, de acordo com o art. 11 da Convenção n. 148, deve haver um controle permanente do estado de saúde dos trabalhadores expostos ou que possam estar expostos aos riscos
profissionais derivados da contaminação do ar, do ruído e das vibrações no local de trabalho. “Este controle deverá compreender um exame médico anterior ao emprego e exames periódicos, conforme determine a autoridade competente”, sem qualquer despesa
para o trabalhador.
Entrementes, foi a Convenção n. 155 da OIT o grande marco internacional na proteção
à saúde dos trabalhadores, tendo em vista que a referida Convenção, conforme seu art. 1º,
“aplica-se a todas as áreas de atividade econômica”.
A mencionada Convenção, de 1981, foi aprovada tardiamente no Brasil, apenas
em 17.3.92, pelo Decreto Legislativo n. 2 do Congresso Nacional; foi ratificada em
18.5.92, promulgada pelo Decreto n. 1.254, de 29.9.94, passando a ter vigência nacional em 18.5.93.
De acordo com o art. 3º, letra b, desta Convenção, o termo “trabalhadores” abrange
todas as pessoas empregadas, inclusive os funcionários públicos. Seu art. 4º obriga todos os
Estados-membros a formularem, colocarem em prática e reexaminarem periodicamente uma
“política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio
ambiente de trabalho”; esta política deve ter como objetivo prevenir os acidentes e os
danos à saúde derivados do trabalho, tendo ainda como meta a ser alcançada a redução ao
mínimo, na medida em que for razoável e possível, das causas dos riscos inerentes ao meio
ambiente do trabalho.
A preocupação com a efetividade da política nacional de proteção foi tanta que se estipulou a obrigação de os Estados-membros, dentre outras tarefas, elaborar estatísticas
anuais sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, bem como realizar sindicâncias
toda vez que um acidente do trabalho, um caso de doença ocupacional ou qualquer outro
dano à saúde indique uma situação grave, sendo obrigatória, ainda, a publicação anual de
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informações sobre as medidas adotadas para a aplicação da política nacional referida (art. 11,
letras c, d e e)(41).
De acordo com o art. 13 da Convenção, deve ser dada proteção a “todo trabalhador
que julgar necessário interromper uma situação de trabalho por considerar, por motivos
razoáveis, que ela envolve um perigo iminente e grave para sua vida ou sua saúde”. Ressalta-se que, enquanto o empregador não tiver tomado as medidas corretivas necessárias,
“não poderá exigir dos trabalhadores a sua volta a uma situação de trabalho onde exista,
em caráter contínuo, um perigo grave ou iminente para sua vida ou sua saúde” (art. 19,
letra f, segunda parte).
Mais tarde a Conferência Internacional do Trabalho, na reunião de 1985, aprovou a
Convenção n. 161, que tornou obrigatória a criação de “Serviços de saúde no trabalho”. A Convenção foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 86, de 14.12.89, ratificada em
18.5.90, promulgada pelo Decreto n. 127, de 22.5.91, tendo entrado em vigor no dia 18.5.91.
De acordo com ela, os empregadores têm a obrigação de criar “Serviços de saúde no
trabalho”, com funções essencialmente preventivas e encarregados de aconselhar tanto
eles (empregadores) quanto os trabalhadores e seus representantes na empresa, especialmente sobre: 1º) os requisitos necessários para estabelecer e manter um ambiente de trabalho seguro e salubre, de modo a favorecer uma saúde física e mental ótima em relação
ao trabalho; 2º) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em
conta seu estado de saúde física e mental (art. 1º da referida Convenção).
E recentemente, reconhecendo a magnitude, em nível mundial, das lesões, doenças e mortes
ocasionadas pelo trabalho, bem como a necessidade de prosseguir a ação destinada a reduzir
o índice de acidentes e doenças ocupacionais, a Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em sua 95ª reunião, adotou, com data de 15 de junho de 2006, a
Convenção n. 187, que poderá ser citada como o “Convenio sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, 2006”. Segundo estimativas da OIT, morrem todos os dias
6.000 trabalhadores vítimas de doenças ou acidentes relacionados com o trabalho(42).
O objetivo da mencionada Convenção, de acordo com o seu art. 2º, é o de que todo
Estado-membro que a ratifique promova a melhora contínua da segurança e da saúde no
trabalho, com o fim de prevenir as lesões, as doenças e as mortes provocadas por acidentes, mediante o desenvolvimento de uma política, um sistema e um programa nacionais,
com consulta às organizações mais representativas de empregadores e de trabalhadores. A
respeito da política nacional, o art. 3º estipula que os trabalhadores têm direito a um meio
ambiente do trabalho seguro e saudável, razão pela qual a política destinada a esse fim
deve ter como princípios básicos os seguintes: a) avaliação dos riscos ou perigos no local
de trabalho; b) o combate, em sua origem, a estes riscos ou perigos; c) o desenvolvimento
(41) Por isso, a Previdência Social publica anualmente estatísticas sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, em
seu banco de dados: DATAPREV. Anuário estatístico de acidentes do trabalho 2005. Disponível em: <http://
www.previdenciasocial.gov.br/pg_secundarias/previdencia_social_13.asp> Acesso em: 16 fev. 2007.
(42) ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Disponível em: <www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ convds.pl?C187>.
Acesso em: 12 fev. 2007.
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de uma cultura nacional de prevenção em matéria de segurança e saúde que inclua informação, consultas e formação profissional.
Dentre as inúmeras exigências que devem ser cumpridas pelo sistema nacional de
proteção à saúde do trabalhador, arroladas no art. 4º, destacam-se as de se estabelecer
mecanismos para garantir a observância da legislação nacional, aí incluídos os sistemas de
inspeção, bem como mecanismos de apoio para a melhora progressiva das condições
de segurança e saúde no trabalho, “nas microempresas, nas pequenas e médias empresas,
e na economia informal”. No que diz respeito ao programa nacional, deverá promover o
desenvolvimento de uma cultura nacional de prevenção, contribuir para a eliminação dos
perigos e riscos do ambiente de trabalho, ou sua redução ao mínimo possível, razoável e
factível, assim como incluir objetivos, metas e indicadores de progresso (art. 5º).
A Convenção n. 187 ainda não entrou em vigor, porquanto isso se dará doze meses
após a data em que as ratificações de dois Estados-membros tenham sido registradas pelo
Diretor Geral da OIT (art. 8.2). Não há notícia de nenhuma adesão até esta data(43). Entretanto, não se pode questionar o irrefragável valor que tem a referida Convenção para a
proteção da saúde do trabalhador, tanto que nominada de “marco promocional” na luta
contra os efeitos danosos das doenças e acidentes do trabalho.
A Conferência Geral da OIT adotou, para complementar esta Convenção, também
em 15 de junho de 2006, a Recomendação n. 197, que poderá ser citada como a “Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006”. Na Recomendação se preconiza que o sistema nacional de proteção observe as convenções e
recomendações catalogadas no seu Anexo, por serem de extrema importância para o
mencionado “marco promocional”, mormente a Convenção n. 155 (sobre segurança e saúde
dos trabalhadores) de 1981, a Convenção n. 81 (sobre a inspeção do trabalho) de 1947 e a
Convenção n. 129 (sobre a inspeção do trabalho na agricultura) de 1969(44).
O que se verifica é uma intensa preocupação da OIT com os acidentes e doenças
ocupacionais ocorridos nas micro, pequenas e médias empresas, preocupando-se ainda
com os trabalhadores da economia informal, temas que devem ser bem disciplinados no
programa nacional a ser desenvolvido para que se estabeleça, de fato, o marco promocional da segurança e saúde no trabalho. Essa disciplina, embora deva considerar as limitações das pequenas empresas, não pode, em absoluto, olvidar-se do princípio da dignidade
da pessoa humana e de que a saúde laboral é um direito humano de todos os trabalhadores,
independentemente do tamanho da empresa.
8. O conteúdo essencial do dir
eito à saúde do trabalhador
direito
A saúde do trabalhador é um direito humano fundamental de natureza negativa e
positiva, que exige tanto do empregador quanto do Estado não somente a abstenção de
(43) ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Disponível em: <www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ convds.pl?C187>.
Acesso em: 25 abr. 2007.
(44) A Convenção n. 129 ainda não foi ratificada pelo Brasil, que tem, no entanto, um dos setores agrícolas mais produtivos do mundo, empregando, em conseqüência, inúmeros trabalhadores rurais.
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práticas que ocasionem a doença física ou mental do trabalhador, mas também uma positividade, isto é, a adoção de medidas preventivas de tal doença. Eis aí os dois aspectos
essenciais do mencionado direito: a) o direito à abstenção; b) e o direito à prestação, por sua
vez subdividido em direito à prevenção e direito à reparação.
Se para a garantia do direito à saúde o Estado tem de cumprir algumas obrigações
básicas, também no campo da saúde do trabalhador ele tem de cumprir estas mesmas obrigações, porquanto se trata de espécie da saúde geral. Por isso, o SUS tem diversas atribuições
relacionadas à saúde laboral, de acordo com o art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.080/90.
No que se refere às obrigações básicas do empregador, para a garantia do direito à
saúde do trabalhador, ele tem de cumprir todas as prescrições normativas sobre o tema,
estejam elas na Constituição, nas leis infraconstitucionais, nas regulamentações, nas chamadas normas “coletivas”, ou nas disposições de caráter internacional, como os tratados,
convenções e recomendações. Porém, é melhor identificar as normas aí contidas com
aqueles dois aspectos dantes mencionados, do direito à abstenção e à prestação, incluindo
neste o direito à prevenção.
No tocante ao primeiro aspecto, tem o trabalhador o direito de abstenção do empregador quanto ao fator tempo de trabalho: a) não-exigência de prestação de horas extras
habituais (art. 7º, XIII e XIV, da CF); b) não-exigência de labor nos intervalos intra e
interjornadas; c) não-exigência de trabalho nos dias de repouso semanal e feriados, tampouco nos períodos de férias (art. 7º, XV e XVII); d) não-exigência de trabalho da mulher
durante o período de licença-maternidade (art. 7º, XVIII); e) não-exigência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos (art. 7º, XXXIII). E também direito
à abstenção quanto ao fator saúde mental ou psíquica, sendo que o direito de não-agressão a
essa saúde compreende: a) o não-tratamento rigoroso, vexatório, quando das ordens e
fiscalização do serviço; b) e a não-exigência de produtividade superior às forças físicas
e mentais do trabalhador.
Quanto às prestações a que está obrigado o empregador, tratam-se de um imenso
caudal de normas, envolvendo: a) a obrigação de prevenção; b) e a obrigação de reparação. Esta envolve a responsabilidade do empregador pelos danos de natureza física ou
funcional (inclusive mental) causados ao empregado, em decorrência de acidente do trabalho ou doença ocupacional, matéria que foge aos estreitos limites deste artigo.
O Brasil possui uma das mais avançadas e extensas legislações de prevenção (proteção) à saúde do trabalhador, especialmente no que se relaciona ao meio ambiente do
trabalho. E a principal obrigação do Estado quanto a esta matéria é a de fiscalizar o cumprimento das normas de proteção por parte do empregador.
Quanto a estas normas, de se recordar que em 1977 a Lei n. 6.514 deu nova redação
ao Capítulo V do Título II da CLT, o qual disciplina sobre a Segurança e Medicina do
Trabalho, sendo que em 1978 a Portaria n. 3.214, do Ministério do Trabalho, aprovou as
NRs (Normas Regulamentadoras) do referido capítulo, normas que foram recepcionadas
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pela nova Constituição. Atualmente são 33 (trinta e três) normas regulamentadoras(45). No
que se relaciona à prevenção, podem ser destacadas as seguintes NRs:
a) NR-3 — a qual regulamenta o art. 161 da CLT, tratando da possibilidade de
embargo e interdição, na medida em que o Delegado Regional do Trabalho, diante
de laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para
o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou ainda embargar obra, “indicando na decisão tomada, com a brevidade
que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de
acidentes do trabalho e doenças profissionais” (item “3.1”);
b) NR-4 — prevê a obrigatoriedade de que as empresas públicas e privadas que
possuam empregados regidos pela CLT mantenham Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho — SESMT, “com a finalidade de
promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho” (item
“4.1”), conforme o risco da sua atividade principal e a quantidade de empregados
(Quadros I e II);
c) NR-5 — dispõe sobre a obrigatoriedade de que as empresas organizem e mantenham funcionando em seus estabelecimentos uma CIPA — Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes, cujo objetivo está descrito no item “5.1”;
d) NR-6 — torna obrigatório o fornecimento gratuito de equipamento de proteção
individual — EPI, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento (item “6.2”);
e) NR-7 — a qual estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por
parte dos empregadores, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional —
PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus
trabalhadores (item “7.1.1”);
f) NR-9 — que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do PPRA — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o qual tem
como finalidade a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, “através
da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo
em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais” (item “9.1.1”);
g) NR-17 — importante regulamentação sobre ergonomia, que estabeleceu parâmetros a fim de permitir “a adaptação das condições de trabalho às características psico-fisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto,
segurança e desempenho eficiente” (item “17.1”), estipulando que as condições
de trabalho “incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de
(45) MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Normas regulamentadoras. Disponível em: <http://
www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/default.asp> Acesso em: 2 abr. 2007. A Norma Regulamentadora
n. 33 trata da Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados.
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materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de
trabalho e à própria organização do trabalho” (item “17.1.1”), tratando desses aspectos nos itens “17.2” a “17.6”;
h) NR-31 — instituída pela Portaria MTE n. 86, de 3.3.2005(46) — esta NR tem por
objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente
de trabalho, “de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das
atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aqüicultura,
com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho” (item “31.1.1”).
Em conclusão, o conteúdo essencial do direito à saúde do trabalhador abrange os seguintes aspectos:
1º) direito à abstenção: a) do Estado — a não-interferência no exercício do direito; b)
do empregador — quanto ao fator tempo de trabalho, a abstenção de exigir trabalho em
horas extras habituais, nos intervalos intra e interjornadas, nos dias de repouso semanal e feriados, nos períodos de férias, assim como de exigir trabalho da mulher
durante a licença-maternidade e dos menores de 18 anos trabalho noturno, perigoso
ou insalubre; quanto ao fator saúde mental, a abstenção de tratamento rigoroso quando das ordens e fiscalização do serviço, bem como de exigir produtividade superior
às forças físicas do trabalhador;
2º) direito de prevenção: a) do Estado — as prestações atribuídas ao SUS (na forma
do § 3º do art. 6º da Lei n. 8.080/90), a obrigação de editar normas de saúde,
higiene e segurança para a redução dos riscos inerentes ao trabalho, bem como de
proteger o meio ambiente geral e principalmente de fiscalizar o cumprimento das
normas de ordem pública por parte do empregador; b) do empregador — a obrigação
de cumprir tais normas, especialmente as NRs, para a proteção do meio ambiente do
trabalho e da saúde do trabalhador, assim como de contratar seguro contra acidentes
do trabalho.
9. V
iolações do dir
eito à saúde do trabalhador
Violações
direito
Embora a saúde do trabalhador seja um direito humano, há inúmeras agressões a
esse direito, merecendo destaque algumas das relacionadas ao seu conteúdo mínimo, expostas quando se procedeu à definição do conteúdo essencial do direito à saúde do trabalhador,
no item anterior.
Relativamente ao direito à abstenção por parte do Estado, não há muito que considerar, porque se afigura bastante óbvio que a interferência do Estado no exercício do direito à saúde por parte do trabalhador ou de qualquer pessoa não pode ser tolerada.
(46) Esta Portaria revogou a Portaria MTb n. 3.067, de 12.4.1988, a qual tinha, com quinze anos de atraso, regulamentado as condições de labor do trabalhador rural, tendo em vista que já o art. 13 da Lei n. 5.889/73 (Estatuto do Trabalho
Rural) havia delegado competência para que o então Ministro do Trabalho elaborasse as normas preventivas de segurança e saúde no trabalho rural. GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no trabalho. 3. ed. São Paulo:
LTr, 2006. p. 917.
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Já a abstenção a que está obrigado o empregador encontra amplo espaço de análise,
pois sua dimensão é tão ou mais importante do que a ação à qual também está obrigado.
Essa obrigação de abstenção se dicotomiza em duas vertentes, no que toca ao tempo de
trabalho e no que pertine à saúde mental. Quanto ao fator tempo de trabalho, a violação mais
corriqueira nesse campo é a referente à exigência de horas extras habituais; mas também
se encontram violações peculiares no que se refere ao tempo de repouso, como se verá em
seguida.
9.1. V
iolação pela exigência de trabalho em horas extras
Violação
A hora extra, exatamente por ser extraordinária, jamais poderia ser habitual, sendo
até uma contradição terminológica a expressão constantemente usada pela jurisprudência
trabalhista que, sem qualquer parcimônia, faz alusão à habitualidade das horas extras.
Segundo os léxicos, extraordinário é o que não é ordinário, ou seja, o que é “fora do
comum; excepcional, anormal”; o que é “raro, singular”, ou, ainda, o que “só ocorre em
dadas circunstâncias, não rotineiro, imprevisto”(47) . Daí se vê que a prestação de serviços
em sobrejornada jamais poderia ser fato comum ou corriqueiro. Muito pelo contrário, as
horas extras somente poderiam ser exigidas do trabalhador na ocorrência de fatos excepcionais que, portanto, não ocorrem no cotidiano da atividade empresarial.
Tanto que o art. 61 da CLT disciplina que as horas extraordinárias podem ser exigidas no caso de necessidade imperiosa, para fazer face a motivo de força maior e para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou que devem ser executados sob
pena de prejuízo manifesto. Demais, o § 3º deste mesmo dispositivo disciplina que a
prestação de horas extras para a recuperação do tempo perdido, resultante de causas acidentais ou de força maior, não poderá exceder de dez horas diárias e não poderá ocorrer
em período superior a quarenta e cinco dias por ano. Na interpretação lógica e sistemática
destas normas se pode concluir que o legislador se preocupou em definir parâmetros a fim
de que o serviço extraordinário tivesse limites objetivos, dado que a limitação do tempo de
trabalho não pode conviver com horas extras “habituais”.
Mauricio Godinho Delgado explica que antes da Constituição de 1988 havia uma distinção doutrinária entre “jornada suplementar extraordinária” e “jornada meramente suplementar”. A primeira equivaleria àquela prorrogação caracterizada como não ordinária,
fora do comum, excepcional, anormal, que corresponderia àquelas prorrogações excepcionais aventadas pelo art. 61 da CLT. A jornada meramente suplementar equivaleria àquela
prorrogação caracterizada como acréscimo regular, comum, rotineiro, normal, sendo duas
as modalidades de prorrogação: a sobrejornada por acordo bilateral escrito de prorrogação
ou por instrumento coletivo (art. 59, caput, da CLT) e a sobrejornada por acordo de
compensação (art. 59, § 2º, da CLT). Prossegue anotando que, no entanto, a Constituição
de 1988, ao normatizar o tema, referiu-se apenas a dois tipos de sobrejornada: a suple(47) FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa, p. 746.
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mentar por acordo de compensação (art. 7º, XIII) e a sobrejornada extraordinária (art. 7º,
XVI). Não mencionou a Constituição a jornada meramente suplementar por acordo bilateral ou coletivo, sendo que “esta omissão constitucional tem conduzido à ponderação de
que a nova Carta Magna pretendeu restringir a situações estritamente excepcionais, no
país, a prática lícita de prestação de efetivas horas extras”(48).
Por isso, se sustenta que a norma do caput do art. 59 da CLT não foi recepcionada
pela Constituição vigente.
A Constituição-cidadã de 1988 alçou os direitos trabalhistas ao patamar de direitos
humanos, quando preconizou que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos III e
IV). Outrossim, do extenso rol do seu art. 7º, inserido no título dos direitos e garantias
fundamentais, um dos comandos mais importantes é o de limitação da jornada diária de
trabalho. Daí vem o preceito de que o trabalho normal não dure mais do que oito horas
diárias, não podendo ultrapassar a quarenta e quatro horas semanais (inciso XIII), jornada
que deve ser limitada a seis horas diárias no labor em regime de turnos ininterruptos de
revezamento (inciso XIV).
Portanto, a previsão de remuneração maior para o serviço extraordinário, de no
mínimo 50% em relação ao valor da hora normal (inciso XVI), não pode, em absoluto, ser
interpretada de forma isolada, mas de modo sistemático com os demais dispositivos constitucionais que tratam da matéria, interpretação que leva indubitavelmente à conclusão de
que só há permissão para o trabalho extraordinário se, ordinariamente, forem respeitados
os limites diário e semanal de duração do labor.
Não há espaço, assim, para a exigência de horas extras “habituais” dos empregados
brasileiros, urbanos ou rurais, prática que implica em desrespeito manifesto à norma constitucional. A única maneira de prorrogar diariamente a jornada de trabalho, autorizada
pela própria Constituição, é a faculdade de compensação de horários, mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho, faculdade esta que não foi estendida para o labor em
turnos ininterruptos de revezamento. Basta uma interpretação sistemática dos incisos XIII
e XIV do art. 7º da CF/88 para se chegar a essa obviedade.
Sendo assim, pode-se afirmar que a norma prevista no caput do art. 59 da CLT,
segundo a qual a duração normal do trabalho poderia ser acrescida de até duas horas
suplementares, mediante acordo “escrito” entre empregado e empregador, ou mediante
negociação coletiva (convenção ou acordo coletivo), não foi recepcionada pela Constituição
brasileira de 1988.
Não resta, portanto, outra alternativa senão a de acusar a inconstitucionalidade da
Medida Provisória n. 2.164-41, de 24.8.2001, que deu nova redação ao § 2º do art. 59 da
CLT, para permitir o chamado “banco de horas” pelo período de um ano. Comentando
sobre o “banco de horas”, Jorge Luiz Souto Maior assevera que, por mais que se queira ver
nele uma boa intenção,
(48) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho, p. 890-891.
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[...] é irresistível considerá-lo inconstitucional, por ser um incentivo à utilização do
trabalho em jornada extraordinária, contrariando o ideal maior de favorecimento
do pleno emprego, fixado como princípio da ordem econômica no inciso VIII do art.
170 da Constituição Federal.(49)
Demais, a maioria dos acidentes do trabalho ocorre no lapso de prestação de horas extras,
sobretudo a partir da nona hora diária, em que é maior o cansaço, a fadiga e, por óbvio,
menores a atenção e a concentração do empregado. Estudos recentes indicam um aumento no risco de acidentes em função do tempo de trabalho. O maior risco ocorre em torno da
nona hora da jornada diária. Com 12 horas de trabalho este fator de risco aumenta em dobro e
com 14 horas de trabalho contínuo ele aumenta em três vezes(50).
Pois bem, há nisso tudo uma relação direta de causa e efeito. Se o Brasil é um dos
campeões mundiais de acidentes do trabalho é porque está nas primeiras colocações no jogo
desumano da exigência de sobrejornada. É estarrecedor o número de acidentes do trabalho que
ocorrem todos os anos no Brasil, apresentando os contornos de uma verdadeira guerra
civil. Tudo leva à constatação de que as horas extras não podem ser exigidas com habitualidade, mas apenas quando da ocorrência de fatos extraordinários que justifiquem sua
prestação.
E, se deve haver um limite para as horas extras, a fortiori deve existir proibição ou
limitação muito mais rigorosa no que toca à exigência de horas extras no período noturno
e no regime de labor em turnos ininterruptos de revezamento, nos quais o desgaste físico e
psíquico do trabalhador é muito mais intenso. Por isso mesmo que o Constituinte de
1988 limitou a jornada de trabalho a seis horas diárias para quem trabalha em turnos
ininterruptos de revezamento (art. 7º, inciso XIV, da Constituição Federal). Essa limitação
se faz necessária porque a mais importante medida de promoção da saúde para quem
trabalha em turnos é a concernente à redução ou limitação do tempo de trabalho.
Também não se deve tolerar a exigência de horas extras quando do labor em atividades insalubres, perigosas ou penosas, tendo em vista que a soma da exposição do trabalhador
aos agentes que caracterizam aquelas atividades com o desgaste mais acentuado exigido
na sobrejornada potencializam a fadiga e os riscos de doenças ocupacionais e até de acidentes típicos. Não é por outra razão que a CLT, desde 1943, exige licença prévia das
autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho para qualquer acordo de
prorrogação da jornada de trabalho em atividades insalubres, ex vi do seu art. 60, devendo
ser cancelada a Súmula n. 349 do TST, porque contrária ao texto constitucional em vigor.
No mesmo sentido, a manifestação de Mauricio Godinho Delgado, criticando a interpretação do TST(51).
(49) SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: LTr, 2000. p. 329.
(50) DE MELLO, Marco Túlio; SANTOS, Eduardo Henrique Rosa; TUFIK, Sérgio. Acidentes automobilísticos, direção e
sonolência excessiva. Coletânea de textos técnicos, v. 01. In: Seminário em ergonomia e qualidade de vida no setor de transporte, 2001, São Paulo, Brasília: Confederação Nacional dos Transportes, Sistema SEST/SENAT, 2001. p. 14-15.
(51) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. p. 870.

164

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

9.2. V
iolação pela exigência de trabalho no tempo destinado ao rrepouso
epouso
Violação
Outra prática habitual dos empregadores brasileiros é a de exigirem labor nos intervalos intra e interjornadas, em manifesto desrespeito aos arts. 66 e 71 da CLT.
Ora, de há muito se proclama que a fixação de limite mínimo de intervalo se dá por
meio de norma de ordem pública, cogente, por se tratar de norma que visa resguardar a
saúde dos trabalhadores. É indubitável que uma pessoa não pode trabalhar continuamente,
sem intervalo para a reposição de suas energias físicas e mentais, durante uma jornada de
oito ou mais horas diárias. Também não se pode olvidar que a pessoa necessita se alimentar para essa recomposição de energias. E existem estudos da Fisiologia demonstrando
haver limites temporais mínimos para que essa recomposição seja satisfeita.
Orlando Gomes e Elson Gottschalk, após mencionarem os estudos da Fisiologia para a
fixação dos períodos de repouso, ensinaram que no curso da jornada de trabalho “faz-se
mister interrompê-la, dosando o trabalho efetivo com pausas cientificamente aplicadas”,
no interesse imediato do empregado e até mesmo do empregador(52).
De tal maneira que não se trata de capricho da lei, a qual fixa os limites dos intervalos respaldada por aspectos técnicos levantados pela investigação científica a respeito da
matéria. A pessoa trabalhadora tem ainda que dispor de um tempo mínimo para outras
atividades relacionadas ao seu cotidiano, tendo direito fundamental ao lazer (arts. 6º e 7º,
inciso IV, da CF), a estar com sua família, a estudar e investir em sua formação profissional
ou pessoal, enfim, de ter um tempo para si própria, no qual, por óbvio, está compreendido o tempo de sono necessário para a recomposição do seu equilíbrio físico e mental.
A mesma argumentação desenvolvida quanto aos intervalos é utilizada para justificar
a proibição de trabalho nos dias de repouso semanal, feriados e nos períodos de férias. A Constituição Federal, no rol do art. 7º, positiva como direitos humanos fundamentais o direito
ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos (inciso XV), bem como
o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que
o salário normal (inciso XVII). A CLT, nos arts. 67 a 70 e nos arts. 129 a 153 disciplina
sobre repouso semanal e em feriados, assim como sobre férias anuais. Cediço que também
a Lei n. 605/49 trata do repouso semanal e do direito ao não-trabalho nos dias de feriados
civis e religiosos.
Todas estas normas são de ordem pública e dizem respeito, ainda que indiretamente,
à saúde do trabalhador. Desde a Antigüidade e principalmente na profusão do Cristianismo
se prega a necessidade de o ser humano trabalhador ter um dia de descanso por semana,
o chamado repouso hebdomadário. Esse descanso visa à preservação da saúde física e mental do trabalhador, porque é no dia de descanso semanal e também nos feriados e períodos
de férias que ele dispõe de um tempo maior não somente para a recuperação do equilíbrio
como pessoa, mas também para o convívio familiar e com seu círculo de amigos.
Há estudos científicos demonstrando que depois do quinto mês de trabalho sem férias
o rendimento do empregado começa a cair, sobretudo quando se trata de serviço no qual
(52) GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 273.
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predomine o emprego das funções cerebrais. Por isso, as férias anuais são inegavelmente a
melhor forma de restauração do equilíbrio orgânico da pessoa humana trabalhadora.
9.3. V
iolação do dir
eito à saúde mental no trabalho
Violação
direito
Agora, o empregador deve zelar não somente pela incolumidade física do empregado,
mas também por sua saúde mental, sendo que, dentre as várias hipóteses de agressão a esta
saúde se destacam as seguintes: a) dar tratamento rigoroso quando das ordens e fiscalização
do serviço; b) exigir produtividade superior às forças físicas e mentais do trabalhador.
Torna-se necessário investigar os problemas de saúde mental relacionados ao trabalho porque as estatísticas de vários países indicam que é muito grande o absenteísmo por
problemas relacionados à referida saúde. Dentre os transtornos à saúde mental associados
ao trabalho, ocupa lugar de destaque o estresse ocupacional.
A partir da década de 1980 e principalmente na década de 1990 houve grandes
mudanças no sistema organizacional das empresas, sendo que essa reestruturação tem
provocado ameaças de dispensa dos trabalhadores, ocasionando uma sensação de insegurança, contribuindo para criar uma ansiedade relacionada com o trabalho que, embora evidente, é muito difícil de ser quantificada. Pesquisas revelam que os trabalhadores manuais
e os empregados administrativos sentem maior insegurança diante desse fenômeno. De
acordo com Randal Beaton, os problemas de estresse profissional e transtornos psicológicos relacionados com o trabalho parecem existir em todo o mundo; porém, são poucas as
estatísticas que documentam sua natureza e extensão fora dos Estados Unidos. Ele menciona a existência de pesquisas realizadas em países europeus e um estudo sobre funcionários do governo japonês. E anota que há necessidade de novos estudos nos países asiáticos,
assim como nos países em vias de desenvolvimento e nos países do leste europeu(53).
No Japão, existe um fenômeno conhecido como karoshi, palavra japonesa que significa morte por excesso de trabalho. O karoshi se trata de um grande problema social no
Japão, porque os japoneses trabalham muito mais horas do que os trabalhadores dos
países industrializados ocidentais. O Ministério do Trabalho do Japão realizou pesquisas
sobre o estado de saúde dos trabalhadores em 1982, 1987 e 1992. Na pesquisa de 1992,
realizada com 16.000 trabalhadores de todo o país, verificou-se que 65% deles se queixavam de cansaço físico devido ao seu trabalho habitual e que 48% manifestavam sinais de
fadiga mental; 57% afirmavam sofrer uma forte ansiedade, preocupação ou estresse relacionado ao trabalho ou sua vida laboral. Ainda no ano de 1992, o Ministério do Trabalho
do Japão publicou as diretrizes para a criação de espaços laborais confortáveis, e criou um
programa de empréstimos a baixo custo para as pequenas e médias empresas, para que melhorem as condições dos locais de trabalho e aumentem sua comodidade. Estas medidas
visaram prevenir o karoshi e reduzir o estresse laboral(54).
(53) BEATON, Randal D. Ansiedad relacionada con el trabajo. In: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, capítulo 5,
p. 5.12. Disponível em: <http://www.mtas.insh/EncOIT/index.htm> Acesso em: 28 fev. 2007.
(54) HARATANI, Takashi. Karoshi: muerte por exceso de trabajo. In: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo,
p. 5.20-5.22. Disponível em: <http://www.mtas.insh/EncOIT/index.htm> Acesso em: 28 fev. 2007.
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No Brasil, país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, certamente a situação de
estresse laboral é muito pior do que nos Estados Unidos e no Japão, dada a instabilidade econômica e a concorrência predatória entre as empresas nessa era da neoglobalização, causando nos trabalhadores brasileiros uma insegurança tamanha quanto ao seu futuro. O
estresse por que passa o trabalhador se intensifica quando vê colegas de trabalho serem
dispensados para redução de custos ou “estimulados” a se demitirem do emprego, até por
programas de demissão “voluntária”, sabendo que logo poderá chegar sua vez. E, na diminuição do quadro de funcionários, por certo que a carga de serviço será “redistribuída”,
passando-se a exigir dos trabalhadores que ficaram uma produtividade muito maior do
que suas forças físicas e mentais suportam, cumprimento de metas por vezes inalcançáveis etc. No entanto, sabe o trabalhador que, se não suportar esta carga de trabalho, poderá ser o próximo na “guilhotina” do emprego, fato que tem provocado inclusive uma
disputa acirrada entre os trabalhadores para se manterem empregados.
Uma pesquisa revela que os transtornos mentais afastam mais de 100.000 empregados por ano no Brasil. Segundo a pesquisadora do Laboratório de Saúde do Trabalhador
da UNB, Anadergh Barbosa-Branco, cerca de 100.000 trabalhadores precisam se afastar
do trabalho a cada ano devido a problemas relacionados à saúde mental, sendo que as
doenças mentais responderam por 9,8% do total de benefícios de auxílio-doença concedidos em 2004(55).
Além da exigência de produtividade, tem-se notado um aumento do rigor com que
os trabalhadores são tratados pelos superiores hierárquicos; estes também certamente pressionados pela mesma angústia que assola os subordinados. Essas vertentes da agressão à
saúde mental do trabalhador já foram apontadas anteriormente e caracterizam alguns dos
aspectos do que hodiernamente se tem denominado de assédio moral. Dados os estreitos
limites deste artigo, não há espaço para o desenvolvimento desse tema.
O primeiro ataque à saúde mental em sentido estrito, algumas vezes até objeto de
pleito de indenização por dano moral, é o atinente ao tratamento por demais rigoroso quando das ordens e fiscalização do serviço, tanto por parte do empregador quanto da parte de
seus prepostos (gerentes, chefes etc.). O sofrimento, a angústia, a dor moral revelados
pelos trabalhadores quando da realização das audiências trabalhistas é algo que merece
um estudo mais aprofundado, de preferência por profissionais da área da saúde laboral.
Mas, não se pode deixar de afirmar que há limites para o poder de direção e para o poder
disciplinar do empregador, o qual não pode tratar o empregado de forma desumana, desrespeitosa, aos gritos, humilhando-o, por vezes até se referindo a aspectos de sua vida particular que em nada auxiliam a compreensão da tarefa a ser executada.
Mauricio Godinho Delgado pontifica que o poder disciplinar, que alguns consideram
simples corolário do poder de direção, passou por um processo de democratização que acompanhou a própria democratização da sociedade política ocidental, razão pela qual hoje se
tem espécies de penalidades cuja aplicação é claramente rejeitada pelo direito do trabalho.
De modo que se rejeita “todo tipo de prática punitiva que agrida à dignidade do trabalha(55) Transtorno mental afasta 100 mil por ano. Jornal Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 fev. 2007. Empregos, Caderno F, p. 3f.
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dor ou que atente contra direito individual fundamental”, recorrendo-se a uma interpretação sistemática da Constituição Federal(56).
Outrossim, cada empregado tem uma compleição física que deve ser respeitada, não
podendo o empregador exigir de determinado trabalhador uma produtividade acima do
que suas forças permitem. Por vezes este ataque à saúde física (e mental) do trabalhador
se dá de forma velada, através de prêmios de produtividade ou do fornecimento de cestas
básicas a quem atingir um mínimo de produção, especialmente nos setores da economia
em que há uma cultura do pagamento salarial por produção, como ocorre, por exemplo,
no setor sucroalcooleiro (cultivo de cana-de-açúcar).
Sempre que o empregador não observar os limites impostos ao seu poder de direção
e ao seu poder disciplinar, estará atentando contra a saúde do trabalhador e, conseqüentemente, estará sujeito, inclusive, a responder pelos danos que neste provocar, de ordem
material ou moral.
9.4. V
iolação pela falta de fiscalização por par
te do Estado
Violação
parte
Por fim, quanto ao Estado, ele não só deve se abster de práticas que lesem a saúde do
trabalhador, mas também fornecer determinadas prestações que promovam e protejam
esta saúde, assim como as prestações essenciais à sua recuperação e reabilitação, em
caso de perda do estado de saúde. Tem o Estado de, em suma, cumprir as prestações
atribuídas ao SUS, na forma do § 3º do art. 6º da Lei n. 8.080/90. Toda vez que o
Estado descumprir qualquer destas prestações estará, evidentemente, violando o direito
à saúde do trabalhador.
Não se deve olvidar, ainda, que o Estado tem a obrigação de editar normas de saúde,
higiene e segurança para a redução dos riscos inerentes ao trabalho, na forma do art. 7º,
inciso XXII, da Constituição da República. Nesse particular, de se registrar que o Brasil
tem uma das melhores normatizações do mundo a respeito de prevenção da saúde do
trabalhador, especialmente com as 33 (trinta e três) Normas Regulamentadoras editadas
pelas Portarias do Ministério do Trabalho (e Emprego).
O que se faz necessário é fiscalizar melhor o cumprimento destas normas por parte do
empregador, as quais são de ordem pública, de modo a proteger o meio ambiente do trabalho, porque esta é a obrigação principal do Estado, no que se refere à proteção da saúde do
trabalhador.
No entanto, a doutrina brasileira tem afirmado que a inspeção do trabalho levada a
efeito pelas DRTs — Delegacias Regionais do Trabalho — não tem sido eficiente na sua
missão de proteger a saúde do trabalhador.
Se a DRT, como órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, foi encarregada de
promover a fiscalização das condições de trabalho, orientar as empresas e aplicar pena(56) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho, p. 636-638 e 668-670. Sobre o tema, deve ser consultada
sua obra O poder empregatício, publicada pela Editora LTr.
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lidades às que não cumprem as normas de proteção, inclusive com o poder de embargar
obras e interditar estabelecimentos, nos termos do art. 154 e seguintes da CLT, não
dispõe ela, no entanto, “de estruturas humana e material adequadas e, portanto,
não tem obtido o êxito esperado, inclusive por falta de política preventiva realmente
definida”(57). Além do mais, as multas administrativas previstas na CLT são, em muitos
casos, irrisórias, tendo o empregador a preferência por correr o risco e, eventualmente,
se fiscalizado, arcar com o pagamento das multas, em vez de providenciar as medidas de
proteção a que está obrigado.
Demais, além das normas sobre a inspeção do trabalho, contidas nos arts. 154 e
seguintes da CLT desde 1943, o Brasil ratificou a Convenção n. 81/47 da OIT, que é considerada um grande marco normativo sobre o tema. Esta Convenção foi ratificada pelo Brasil
em 25 de abril de 1957.
Ora, de acordo com o art. 10 da referida Convenção, o número de inspetores do trabalho
deve ser o suficiente para permitir o exercício eficaz das funções do serviço de inspeção. No entanto, sabe-se que no Brasil o número de auditores fiscais do trabalho é infinitamente inferior
à demanda de serviço de fiscalização das condições laborais, fato que se torna um dos mais
relevantes para o descumprimento das normas de ordem pública já mencionadas.
Se o Estado brasileiro, por seus agentes públicos, não cumpre a obrigação de fiscalizar o cumprimento das normas de proteção à saúde do trabalhador, ao que está obrigado
pelas diversas normas já mencionadas, inclusive pela Convenção n. 81 da OIT, por ele
livremente ratificada, poderá ser responsabilizado diretamente pelos trabalhadores.
Como já se assinalou, essa atividade de inspeção pelos auditores fiscais é de suma
importância para a prevenção do meio ambiente do trabalho. Isso porque a violação das normas protetivas da saúde do trabalhador geralmente conduzem ao surgimento de doenças
ocupacionais, sendo que a falta de zelo com o meio ambiente do trabalho também se
torna causa relevante dos infortúnios laborais típicos. Enfim, os acidentes do trabalho —
típicos e doenças ocupacionais — são a mais grave violação do direito à saúde laboral;
mas, esta matéria será analisada em outro artigo doutrinário.
O que se torna necessário é que os atores jurídicos busquem o fundamento pelo qual
se deve proteger a saúde do trabalhador e o apliquem no cotidiano forense, na análise de
quaisquer temas trabalhistas inter-relacionados àquele direito humano fundamental, construindo uma nova interpretação das normas e princípios a respeito da matéria, à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana. Somente assim se dará efetividade (art. 5º,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal) a esse bem jurídico tão valioso: a saúde do trabalhador.

(57) MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades legais, dano
material, dano moral, dano estético, p. 87.

MUDANÇAS SOCIAIS E TENDÊNCIAS DO
DIREITO PROCESSUAL

Henrique Macedo Hinz

1. O papel do pr
ocesso enquanto mecanismo de solução estatal de conflitos
processo
Dentro do estudo da teoria geral do direito processual, se costuma analisar a distinção existente entre o direito material e o processual, qual seja, enquanto aquele tem o
papel de regular a vida dos sujeitos na sociedade, este visa regular a vida dos sujeitos
dentro da relação processual.
Ao se abordar a necessidade de solução de conflitos, o que com o Estado Moderno
passou a ser majoritariamente uma atividade estatal, costuma-se, apenas, dizer que os
mesmos são prejudiciais à sociedade, sem se abordar a razão desse malefício. Para fins
deste trabalho, entendemos que o conflito, a despeito do litígio entre as partes, leva a uma
insegurança jurídica, no sentido em que os atores sociais, ao depararem com uma situação
semelhante, não terão certeza sobre como agir, dado que a dúvida sobre a interpretação
ou correta aplicação da norma existe.
Deste modo, se o direito visa à garantia da existência harmônica de uma dada sociedade, a existência de conflitos não resolvidos leva a uma situação em que os destinatários dessa mesma norma, que não os litigantes, incorrerão em dúvida sobre como proceder
naquela situação, eis que os argumentos apresentados pelos litigantes serão sempre ponderáveis. É aí, então, que surge a necessidade de se decidir um conflito o quanto antes,
minimizando os prejuízos que ele pode causar ao grupo social.
2. A questão da segurança jurídica
Do inicialmente exposto, segue que o que se denomina segurança jurídica é aspecto
mais que relevante na sociedade moderna. Se se pode argumentar que no pós-guerra o
mundo ocidental passou por um movimento de intensa massificação dos costumes, das
normas, dos padrões de industrialização, nas últimas duas décadas, ou mais precisamente
a partir de meados da década de 80, esse mesmo mundo ocidental passou a assistir a um
processo de especialização ou de customização, no sentido de que a intenção de se distinguir dos demais leva os indivíduos a buscarem por elementos de diferenciação, quer em
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sua educação, no seu trabalho ou em seu padrão de consumo. Assim, o velho ditado de
“você pode escolher qualquer cor para seu carro, desde que seja preta”, de Henry Ford, foi
substituído pela alta capacidade de adaptação produtiva da indústria japonesa, que adotando uma organização horizontalizada, em rede, podia se restringir a adquirir apenas
aquilo que necessitasse para cada item produzido, ainda que isso fosse um couro para
revestimento de banco na cor vermelha.
Ora, se a tendência de padronização é substituída pela da customização, essa modificação cultural leva a reflexos, também, na ordem jurídica, para não dizer na econômica,
etc. Na dimensão jurídica, o resultado é a explosão da dimensão contratual, já que as
peculiaridades das relações entre os sujeitos também se customiza, não havendo como a lei
estatal, necessariamente abstrata e geral, abranger toda a amplitude das relações que passam a demandar uma regulação. Tem-se aí uma das causas da doutrinariamente denominada crise da regulação do Estado.
Esse predomínio do contrato enquanto regulador de comportamentos leva, a seu
lado, a uma ampliação no número de conflitos entre os sujeitos, eis que nem sempre o
que se pactua se revela como factível quando de sua implementação como também pode
ocorrer, no desenvolvimento do pactuado, dúvidas reais acerca da dimensão de uma
cláusula contratual que não pôde ser imaginada quando da celebração do contrato. É
nesse momento que a atividade jurisdicional do Estado é chamada para solucionar o conflito surgido pelo não cumprimento do pacto ou para dar a interpretação à cláusula duvidosa à luz dos demais parâmetros do ordenamento jurídico.
A provocação do Estado-Juiz para a solução do conflito que lhe é apresentada, por
seu lado, não leva à extinção da dúvida existente no âmbito dos litigantes, pois que também no Judiciário as decisões acerca da aplicação das normas cabíveis àquela situação
fática podem não ser unânimes. Se a divergência entre instâncias é um fato notório, a
surgida dentro de órgãos de mesma instância, ainda que dentro de Tribunais Superiores
também é bastante conhecida dos que atuam na área jurídica, o que leva a um retorno ao
ponto de origem, só que agora, falando de forma drástica, sem ter mais para onde se
recorrer. Se determinados entendimentos jurisprudenciais vêm a ser alterados pouco tempo depois de firmados pelo órgão judicial, a incerteza antes restrita ao âmbito dos particulares é alçada à dimensão estatal, como agravante de que a jurisprudência tem marcante
impacto regulatório, na medida em que expõe à coletividade a (que deveria ser) mais
correta interpretação da norma jurídica.
Assim, se antes os particulares, em suas relações diárias com outros particulares ou
mesmo com o Estado(1), tinham como marco de comportamento a lei e a jurisprudência
pacífica que a interpretava, é de se concluir que a divergência jurisprudencial tem efeito
maléfico além da mera incerteza para o profissional de direito e seu cliente, mas para a
sociedade como um todo.
(1) Neste sentido, tem-se o exemplo da dificuldade de implementação das PPP (Participação Público-Privada) na área
de saneamento básico em municípios brasileiros, justificada pelos empresários pela ausência de marcos regulatórios
estáveis.
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3. Recentes alterações no pr
ocesso civil
processo
Tendo essa realidade fática como pano de fundo, é possível arriscar-se a uma interpretação das recentes alterações por que vêm passando o processo civil pátrio nos últimos
anos. Dada a estrutura piramidal dos órgãos judiciais, as recentes alterações levam a uma
preponderância das posições jurisprudenciais tomadas pelas instâncias superiores, com
reflexos sobre as decisões inferiores. É o que, resumidamente, se pretende demonstrar a
seguir, tomando-se por referência a data da entrada em vigor da lei modificadora.
A. Julgamento antecipado de matéria já decidida anteriormente
A Lei n. 11.277, de 7 de fevereiro de 2006, acrescentou ao Código de Processo Civil
o art. 285-A, que estabelece que quando a matéria controvertida for unicamente de direito
e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença, reproduzindo-se o teor da
anteriormente prolatada.
O grifo colocado indica a intenção de que questões idênticas sejam julgadas, também, de forma idêntica. Não se pense que antes do advento desse artigo o juiz não pudesse assim proceder, mormente com a existência das facilidades trazidas pela informática. A
novidade é que não mais haverá a necessidade de todo o percurso processual, da citação
do réu ao encerramento da instrução processual para então se decidir. Agora, o juiz poderá, tão logo os autos lhe sejam apresentados, decidir pelo julgamento antecipado.
Existe, entretanto, a possibilidade de o juiz rever seu entendimento, quer acerca da
posição adotada nos processos anteriores (mas apenas em processos futuros), quer sobre
a extinção do processo antecipadamente extinto, dado que sua percepção da realidade e
forma de interpretação da norma muda com o evoluir do tempo.
Sendo a primeira instância, na maior parte dos casos, a porta de entrada ao Judiciário, e com a faculdade legal aqui abordada, é fato que o entendimento esposado pelo
juízo de primeiro grau passa a ser usado, também, como referência de regulação de comportamento, principalmente naqueles casos em que eventuais litígios devam ser submetidos aos tribunais.
B. Prescrição ex officio
Não havendo a extinção do feito antes da citação do réu em face das disposições
legais, mas sobretudo em face do quanto discutido no item anterior, verifica-se que a Lei
n. 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, alterou o art. 219 do CPC, dando, pelo § 5º desse
artigo a determinação a que o juiz pronuncie ex officio a prescrição dos créditos acaso
reclamados no feito que lhe seja apresentado. Da análise do verbo usado no referido artigo
se vê que não se trata de faculdade do juiz, mas sim de obrigatoriedade.
O fundamento da prescrição é a segurança jurídica; se pode parecer injusta aos
olhos do credor retardatário, para a sociedade é instituto vital, pois sem ela não haveria
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segurança nas relações jurídicas, sobretudo patrimoniais, eis que a qualquer momento
poderiam ser levadas a juízo pretensões as mais antigas possíveis. Assim, ao credor que
teve seu crédito violado, a lei concede um lapso temporal para submeter sua pretensão
em juízo sob pena de perder a possibilidade de ver esse litígio apreciado e decidido pelo
Estado-Juiz.
Dado que não havia garantias de que o devedor, a quem o instituto “beneficia”, do
mesmo iria se utilizar, com as conseqüências sociais e econômicas daí advindas, tem-se
que a alteração em comento levou à garantia de que créditos prescritos não serão objeto
de discussão, dado que deverá o juiz, em qualquer grau de jurisdição, pronunciá-la a
despeito de requerimento do devedor.
C. Não processamento de recurso de acordo com súmula
Processado o feito em primeira instância, poderá qualquer das partes, em razão da
sentença prolatada, pretender recorrer à instância superior para a revisão da parte da decisão
que lhe tenha sido desfavorável. Verifica-se a tendência até aqui apresentada.
A nova redação dada ao art. 581 do CPC pela Lei n. 11.276/06, em seu § 1º, temse que o juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ou
seja, se ao decidir o juiz de instância inferior o fizer de acordo com entendimento sumulado por instância superior, poderá denegar o processamento do recurso acaso interposto
de sua decisão com base no artigo anteriormente citado.
Deste modo, se no item anterior se verificou a possibilidade de o juiz, de plano, e
inaudita altera parte, julgar improcedente o pedido, aqui se constata que poderá o mesmo
negar processamento ao recurso quando houver seguido posição sumulada de instância
superior.
D. Processo de uniformização jurisprudencial pelos tribunais
Inobstante não se trate de alteração legal recente, o art. 476 do CPC dispõe que
compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, ou grupo de câmaras, solicitar
o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quando verificar
que, a seu respeito ocorre divergência, no julgamento recorrido, a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma, câmara, grupo de câmaras ou câmaras cíveis reunidas sendo que em ocorrendo tal hipótese, a parte poderá, ao arrazoar o recurso ou em
petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste
artigo.
Trata-se aqui, especificamente, do processo de uniformização jurisprudencial. A relevância de tal dispositivo é que cria uma obrigatoriedade aos tribunais de assim procederem, de modo a se criar uma uniformização de entendimento sobre os temas que lhes
sejam apresentados.
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Tal dispositivo, existente no ordenamento processual civil desde o advento da X, se
insere dentro da tendência aqui discutida.
E. Hipóteses de cabimento do recurso de revista e o critério da transcendência
No que se refere ao processo trabalhista em específico, tem-se que o cabimento de
recurso à mais alta Corte laboral só será possível quando a decisão proferida por um
Regional der ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver
oferecido outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou a Súmula de Jurisprudência Uniforme dessa
Corte, der ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo
Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em
área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida,
interpretação divergente, na forma da alínea a ou quando proferidas com violação literal
de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Ainda, temse que a divergência apta a ensejar o Recurso de Revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho.
F. Súmula vinculante
A Lei n. 11.417, de 19 de dezembro de 2006, visando regulamentar o disposto no
art. 103-A da Constituição Federal, veio a disciplinar a edição, revisão e cancelamento de
enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.
Conforme preceitua o art. 2º, § 1º da mesma lei, o enunciado da súmula terá por
objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais
haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual
que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão (grifo nosso).
Referida lei não prevê sanções aos agentes administrativos ou membros do Judiciário
que acaso venham a decidir contra enunciado de súmula vinculante, mas estabelece que
o próprio Supremo poderá ser provocado para se manifestar sobre tal ocorrência, quando
poderá anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial impugnada, determinando
que outra seja proferida.
Tem-se aqui o ponto mais alto da tendência que se pretende noticiar no presente
trabalho. Se se considerar o aspecto inicial da Constituição Federal, bem como a multiplicidade de normas de caráter principiológico existente na mesma, tem-se que é grande a
possibilidade de o campo de aplicação de súmulas vinculantes ser bastante amplo, gerando um efeito cascata sobre as instâncias inferiores e a própria administração pública dos
três entes federativos sempre, conforme estabelece a lei de forma expressa, em busca da
denominada segurança jurídica.
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G. Informatização do processo judicial
De nada adiantaria todas as modificações anteriormente citadas se não se oferecesse
mecanismos práticos de agilização da tramitação processual nos tribunais. Tal aspecto
prático veio a ser materializado pelas disposições da Lei n. 11.419, também de 19 de
dezembro de 2006, que regulamentou a forma de tramitação de processos por meio eletrônico.
Não se trata, neste aspecto, apenas da eliminação do uso de papel para a redação dos
termos e peças processuais, mas de conjugação do uso de ferramentas de pesquisa com
critérios de validade/invalidade, de forma que todo o anteriormente exposto pode ser
maximizado ao extremo com a utilização de critérios de comparação com parâmetros
previamente estabelecidos.
Assim, ao decidir de acordo com decisão já sumulada, o próprio sistema poderá,
desde que programado a tanto, denegar seguimento ao recurso acaso interposto, desde
logo fundamentando a decisão em uma das hipóteses supra elencadas.
É indene de dúvidas que o cérebro eletrônico multiplicará até quase o infinito as
possibilidades de controle de andamento de feitos, a uma velocidade impossível de ser
obtida pelo ser humano, o que atende não só ao quesito da segurança jurídica mas, sobretudo, da rapidez com que as decisões poderão ser tomadas, minimizando sobremaneira o
custo decorrente do tempo de tramitação processual.
4. A questão de fundo que perpassa todos os aspectos
Pelo que se discutiu nos primeiros itens do presente trabalho, a necessidade de racionalização das decisões judiciais, no sentido de torná-las mais previsíveis e, por conseqüência, trazerem o que é por alguns denominada segurança jurídica, tem levado o legislador
pátrio a inovar o processo civil no sentido de criar empecilhos à interposição de recursos
quando o motivo de irresignação da parte sucumbente estiver de acordo com posição já
sumulada pelas instâncias superiores.
Tal característica, quando analisada à luz da criação das súmulas vinculantes, leva a
uma padronização do entendimento jurisdicional, da cúpula do Judiciário para sua base,
de modo a que, paulatinamente, se reduzam não só a quantidade de recursos em trâmite
perante os tribunais, mas sobretudo dando aos pretensos litigantes uma prévia visão de
qual deverá ser o entendimento do Poder Judiciário em relação à situação fática ou interpretação de norma ou cláusula contratual que se pretenda submeter ao mesmo.
É relevante notar que, embora não haja disposição legal nesse sentido, os próprios
concursos públicos para seleção de magistrados prestigiam as respostas dadas com base
em entendimentos sumulados pelos tribunais(2), fazendo com que a postura de decidir
(2) É o que se costuma alegar, de forma jocosa, in dubio pro enunciado, em referência ao princípio de direito penal, in dubio
pro reo.

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

175

de acordo com entendimentos já cristalizados seja como que algo natural para o juiz
ingressante.
Tem-se, então, fechado o circuito, que começa com a súmula vinculante, súmulas do
Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Tribunais de Segunda Instância e Juízos
de Primeiro Grau, sem descuidar com o critério de seleção desses juízes em início de
carreira.
5. Desafios oriundos dessas tendências pr
ocessuais
processuais
É importante se registrar, nesse momento, que todo o até aqui exposto não traz
qualquer juízo de valor, valorativo ou depreciativo, mas apenas busca apresentar uma
interpretação que as alterações citadas trazem em comum. Contudo, importa, então, verificar qual o desafio trazido por tal tendência à sociedade como um todo e à comunidade
jurídica em especial.
Dado que, à luz do que dispõe o art. 2º da Constituição Federal, os Poderes Judiciário e Legislativo não se confundem, é de se ver que o processo de criação de súmulas
de jurisprudência não deve levar à criação de direitos e/ou obrigações não previstos em
normas, mas apenas representar a cristalização de entendimentos oriundos de reiteradas
decisões num mesmo sentido. Para se chegar, assim, a uma súmula de jurisprudência,
deverão ser levados em consideração os conflitos oriundos de interpretação da norma
ocorrida nos processos em grau de recurso que serviram como paradigmas e que levaram
à adoção da posição jurisprudencial ao final sumulada.
É neste ponto que, cremos, resida o maior desafio aos operadores do direito. Se a
sumulação de entendimentos leva à segurança jurídica, tem-se que não pode ela ser usada
como instrumento de fossilização do direito.
Dito de outra forma, há um evidente risco de a busca por uma estabilização de regras
e entendimento jurisprudencial sobre as mesmas levar a que o Judiciário fique apegado a
realidades fáticas/jurídicas de uma determinada fase histórica, impedindo que as novas
formas de organização social levem a uma adaptação da interpretação da norma para fins
de atender aos valores sociais vigentes no novo momento histórico.
Não se trata aqui, por óbvio, de defender a idéia de que o direito é refém dos valores
sociais vigentes a cada momento, mas sim de realçar a, às vezes esquecida, necessidade de
se destacar a legitimidade de uma norma em face da realidade social que ela visa regular.
E, assim sendo, dever-se-á sempre buscar a análise crítica dos aspectos materiais e processuais que fundamentam a criação da súmula jurisprudencial para, à luz da realidade discutida nos autos, verificar se há adequação entre ambas.
Tal realidade técnico-processual leva ao profissional de direito, seja ele advogado,
juiz, promotor de justiça, etc., a sempre buscar comparar a situação específica que tem em
mãos com aquela que levou à criação da súmula; havendo identidade entre ambas, ter-se-á
por aplicável a posição jurisdicionalmente cristalizada; caso contrário, necessário será se
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demonstrar nos autos a diferenciação entre ambas as situações, ensejadoras de nova manifestação jurisdicional, quiçá se concluindo pela não mais aplicabilidade do entendimento até então vigente.
Porém, para que tal seja possível, deverá o profissional direito não ser mais um mero
aplicador da norma, mas quase que um cientista social, com conhecimentos básicos das
realidades econômicas, sociológicas, psicológicas e, por que não dizer, antropológicas em
relação ao momento histórico em que vive. Assim, mais que uma visão interdisciplinar, no
sentido de capacitação de aplicação de diversos ramos do direito a uma mesma situação,
insta que o profissional do direito se arvore em uma atividade multidisciplinar, interligando e utilizando vários ramos do conhecimento, sempre tendo as normas jurídicas como
um norte.
O desafio, portanto, é conseguir vencer a força centrípeta dos entendimentos sumulados, os quais, por si só, não conseguem se adaptar aos novos valores e anseios sociais,
mas ao contrário tenderão a trazer para dentro de seus enunciados todo o espectro fático
a ele relativo. Para tanto, todos os profissionais do direito deverão participar, seja ao se
requerer uma providência jurisdicional, demonstrando a diferença entre os paradigmas
que levarão à edição da súmula e a situação fática ora apresentada, seja percebendo essa
diferença (ou não) quando da decisão.
Fica, ressaltado, assim, a relevância não só dos argumentos das partes nas peças
processuais ordinárias — petição inicial, defesa, razões de recurso, etc. — mas com especial relevância para a utilização dos embargos de declaração como instrumento de prequestionamento.
6. Conclusão
Pelo que se verifica do até aqui exposto, não se trata de perquirir se as mudanças
alegadas ocorrerão ou não — as leis já foram publicadas e se encontram em vigência.
É claro que tais alterações, uma vez implantadas em grau generalizado, causarão
certo estranhamento entre os operadores do direito, visto que elas são substanciais e virão
a afetar de forma significativa não só a forma de tramitação dos processos, mas também a
previsibilidade que a dimensão jurídica da sociedade — principalmente a contemporânea
— exige.
Não se deve, por outro lado, minimizar ou criticar, pura e simplesmente, as alterações havidas apenas pelo fato de atenderem elas, de forma mais intensa, aos interesses da
dimensão econômica da sociedade, pois que o direito deve não só regular a vida social em
suas mais diversas dimensões mas também estar de acordo com os valores, anseios e
necessidades do momento histórico em que deve atuar, naquilo que cientificamente se
denomina legitimidade.
O uso, justo ou não, dos mecanismos citados não depende apenas da letra da lei,
mas sobretudo de quem os suscita ou utiliza, ou seja, os operadores do direito — Advo-
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cacia, Ministério Público e Magistratura. Caberá a eles bem utilizar esses mecanismos de
ampliação da eficiência jurídica, tudo com vistas à realização da Justiça.
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DIREITOS AUTORAIS: ENFOQUES CIVIL,
TRABALHISTA, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO

Jorge Pinheiro Castelo
Paulo Sérgio G. Palermo

I. Intr
odução geral: dir
eitos da personalidade
Introdução
direitos
a) O direito da personalidade engloba as faculdades físicas e de representação do ser
humano(1).
E, conforme Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade subdividem-se em
direito de imagem (físicos), direito à intimidade (psíquicos) e direito à privacidade e o
direito à informação de dados pessoais (morais)(2).
b) Os direitos da personalidade são constitucionalmente protegidos.
Estabelece o inciso X do art. 5º da CF que:
“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
Dispõe, mais, a alínea a do inciso XXVIII do art. 5º da CF que:
“a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive, nas atividades desportivas.”
c) Dessa forma, o nome, a imagem e a voz enquanto puro direito da personalidade
humana tem proteção constitucional, mesmo quando não relacionadas à interpretação ou
execução de uma atuação, ou seja, ainda que situadas, apenas, enquanto atributos próprios da pessoa humana e não associadas a sua imagem artística ou do personagem que
interpreta — nesse último caso, conforme se verá a seguir, além da proteção constitucional, há uma proteção legal específica.

(1) PIMENTA, S. S. Eduardo. Código de direitos autorais. São Paulo: Lejus, 1998. p. 243.
(2) BITTAR, Carlos Alberto. Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais. São
Paulo: RT, 1993.
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II. Diagrama sintético dos pur
os dir
eitos da personalidade
puros
direitos

III. Intr
odução geral em continuação: dir
eitos autorais
Introdução
direitos
1. Conceito de dir
eitos autorais
direitos
a) No ordenamento jurídico brasileiro, os direitos autorais são disciplinados pela Lei
n. 9.610/98.
b) O art. 1º da Lei n. 9.610/98 estabelece que: “Esta Lei regula os direitos autorais,
entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.”
Entendem-se, pois, como direitos autorais tanto os direitos do autor quanto os direitos conexos aos do autor.
c) Portanto, os direitos autorais correspondem ao gênero, cujas espécies são os direitos do autor e os direitos que lhe são conexos.
d) Observa-se, ainda, que a cada espécie do gênero — direitos do autor e direitos
conexos —, também, correspondem mais, duas subespécies, divididas entre direitos morais (personalíssimos e indisponíveis) e direitos patrimoniais (passíveis de negociação e
alienação).
e) Por força de lei, os direitos autorais reputam-se bens móveis.
O art. 3º da Lei n. 9.610/98, estabelece, expressamente, que: “Os direitos autorais
reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.”
Por conseqüência, para todos os efeitos legais e negociais, os direitos autorais são
considerados bens móveis, ou seja, sua remuneração se faz por conta da fruição (cessão e
utilização) da propriedade desse bem móvel e não por conta de prestação de serviços.
f) Noutras palavras, os direitos autorais como bens móveis conferem ao seu titular
título de propriedade de um bem móvel, ainda, que imaterial.
O proprietário dos direitos autorais tem o direito de explorar o referido bem móvel
(imaterial) como qualquer outro proprietário titular de bem móvel que detenha sua propriedade.
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Assim, os direitos de titularidade de pessoas e os atos que deles decorrem correspondem à fruição de um título de propriedade que, evidentemente, não se manifesta como
atividade humana.
Até porque, bens móveis relacionados aos direitos autorais (título de propriedade
imaterial) não correspondem à obrigação de fazer (ou à prestação de serviços).
2. Cessão de dir
eito ou autorização de uso de dir
eitos autorais
direito
direitos
a) Cessão de direito de ou autorização de uso
Aires Fernandino Barreto esclarece que cessão de direitos é um contrato (negócio jurídico) em que uma das partes cede a outra, por determinado tempo, mediante contraprestação pecuniária, direitos de que é titular(3).
Maria Helena Diniz destaca que “o ato determinante dessa transmissibilidade das
obrigações designa-se cessão, que vem a ser a transferência negocial, a título gratuito ou
oneroso, de um direito, de um dever, de uma ação ou de um complexo de direitos, deveres e bens, com conteúdo predominantemente obrigatório, de modo que o adquirente
(cessionário) exerça posição jurídica idêntica à do antecessor (cedente)”(4).
b) Cessão de direito ou autorização de uso de direitos autorais
Por sua própria natureza, direitos autorais são direitos de titularidade de pessoas e,
por elas, apropriados, utilizados e cedidos como qualquer bem móvel.
Como já visto, a Lei n. 9.610/98 estabeleceu que os direitos autorais reputam-se
bens móveis, para todos os efeitos legais.
Estando, pois, os direitos autorias, por determinação legal, qualificados como bens
móveis da categoria dos imateriais poderão ser transferidos (cessão dos direitos de propriedade, art. 49 da Lei n. 9.610/98), ou serem objetos de autorização de uso/utilização
(forma pela qual o autor cede a terceiros o direito de utilização da obra, art. 29 da Lei n.
9.610/98).
Nesse sentido, estabelece o art. 49 da Lei n. 6.610/98:
“Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por
ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio
de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão
ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
I — a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza
moral e os expressamente excluídos por lei;
(3) ISS na Constituição e na lei. 2. ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Dialética, 2005. p. 213.
(4) Curso de direito brasileiro. v. 2, São Paulo: Saraiva, 1983. p. 353.
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II — somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;
III — na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será
de cinco anos;
IV — a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo
estipulação em contrário;
V — a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do
contrato;
VI — não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será
interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja
aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.”
E, ainda, o mencionado art. 29 da Lei n. 6.610/98: “Depende de autorização prévia
e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades ...”
c) Esses conceitos, premissas, considerações gerais, são fundamentais para a correta
análise da natureza jurídica dos referidos direitos e seus enfoques trabalhista, fiscal e previdenciário.
IV
odução dos dir
eitos autorais em espécie
IV.. Intr
Introdução
direitos
1. Conceito de dir
eitos do autor — Espécie dos dir
eitos autorais
direitos
direitos
a) De acordo com o art. 11 da Lei n. 9.610/98: “Autor é a pessoa física criadora de
obra literária, artística ou científica.”
b) Por conseguinte, os direitos do autor são aqueles relativos à proteção da pessoa
física criadora de obra literária, artística ou científica.
Conforme leciona Eliane Yachouh Abrão, “direitos do autor são um conjunto de prerrogativas de ordem moral e de ordem patrimonial, que se interpenetram quando da disponibilização pública de uma obra literária, artística e/ou científica”(5).
2. Conceito de dir
eitos conexos ao do autor — E spécie dos dir
eitos autorais
direitos
direitos
a) Por força do art. 89 da Lei n. 9.610/98: “As normas relativas aos direitos de autor
aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.”
Os direitos conexos aos do autor são os detidos pelos artistas intérpretes ou executantes de obra, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão.
(5) ABRAÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 16.
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b) De acordo com Antônio Chaves, “os direitos conexos são, em primeiro lugar, os
direitos dos artistas de interpretação musical ou dramática (em termos amplos), como
elaboradores já não, evidentemente, de obras originárias (as literárias e as musicais que
executam), mas de obras ‘conexas’, isto é, que criam a partir daquelas preexistentes, adquirindo, quando meritoriamente desempenhadas, sua própria individualidade, como obras
interpretadas, através de execuções ‘ao vivo’ ou mediante gravações”(6).
c) Antônio Chaves, ainda, esclarece que os intérpretes ou executantes “dão, assim,
vida e cor a elaborações que de outra forma não sairiam do papel, inacessíveis ao grande
público, exercendo função decisiva para que o compositor seja compreendido e divulgado, aquém e além das fronteiras de seu país, e oferecem, assim, similitudes e compatibilidades com o direito de autor, a tal ponto que, vencidas as resistências iniciais, a lei não
mais hesita em protegê-las em sentido análogo”(7).
V. Diagrama sintético dos dir
eitos autorais — Lei n. 9.610/98
direitos

a) Conforme se constata do diagrama supra, os direitos autorais correspondem ao
gênero, cujas espécies são os direitos do autor e os direitos que lhe são conexos.
b) Aos direitos do autor e direitos conexos, também, correspondem, mais, duas subespécies, divididas entre direitos morais (personalíssimos e indisponíveis) e direitos patrimoniais (passíveis de negociação e alienação).
c) A utilização de voz e imagem, somente se caracteriza como direito autoral, da
modalidade dos direitos conexos aos do autor, quando utilizados na interpretação ou
execução de obra literária, artística ou científica.
Isto porque os direitos conexos aos do autor são acessórios aos direitos do autor, ou
sejam, dependem necessariamente da existência da obra para sua caracterização.
(6) CHAVES, Antônio. Direitos conexos. São Paulo: LTr, 1999. p. 22.
(7) Idem.

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 1/2008

183

Assim, por exemplo: quando os atores interpretam personagem de determinada obra
(novela, minissérie, etc.), há direitos conexos aos do autor.
d) Todavia, diferentemente, no caso da participação do ator em entrevistas ou programas, nas quais não haja interpretação, existirão, apenas, os direitos de imagem e voz,
na qualidade de direitos da personalidade, uma vez que o artista, naquele momento, não
se encontra na interpretação ou execução de nenhum tipo de obra literária, artística ou
científica.
VI. Intr
odução (específica): difer
enciação entr
eitos autorais (dir
eito de imagem e
Introdução
diferenciação
entree dir
direitos
(direito
voz ar
tística) e dir
eitos da personalidade
artística)
direitos
1. Dir
eitos autorais (dir
eito de imagem e voz ar
tística) e dir
eitos da personalidade
Direitos
(direito
artística)
direitos
a) A imagem e a voz humana quando não relacionadas à interpretação ou execução
de uma atuação, ou seja, quando situadas enquanto atributos próprios da pessoa humana
e não associadas a sua imagem artística ou do personagem que interpreta, representam
puro direito da personalidade, constitucionalmente protegido.
b) A utilização de voz e imagem, somente se caracteriza como direito autoral, da
modalidade dos direitos conexos aos do autor, quando utilizados na interpretação ou
execução de obra literária, artística ou científica.
c) A utilização da voz e da imagem quando ocorre com propósito diverso da execução
ou interpretação de obra literária, artística ou científica, não está relacionada (não se trata)
a direitos autorais (direitos conexos aos do autor).
d) Nesse caso, tem-se, apenas e tão-somente, a exploração da imagem e voz como
direitos próprios da personalidade, os quais não são abrangidos pelas disposições da Lei
n. 9.610/98.
e) Como direitos da personalidade estarão disciplinados pelos incisos V e XXVIII
(alínea a) do art. 5º da CF e, ainda, quando atleta profissional pela Lei n. 9.615/98.
2. Pur
o dir
eito (de imagem e voz) da personalidade
Puro
direito
a) Repita-se, a imagem e a voz humana quando não relacionadas à interpretação ou
execução de uma atuação, ou seja, quando situadas enquanto atributos próprios da pessoa humana e não associadas a sua imagem artística ou do personagem que interpreta,
representam puro direito da personalidade.
Direito da personalidade esse que é constitucionalmente protegido (inciso X do
art. 5º da CF: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação.”)
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b) Isso fica, ainda, mais claro quando se constata que o direito de arena devido aos
atletas profissionais foi excluído da categoria jurídica de direitos autorais e conexos.
Realmente, na vigência da Lei n. 5.988/73, o direito de arena era tratado, anomalamente, como direito conexo (cf. art. 100). Isto porque, os atletas profissionais não são
intérpretes de um personagem de uma obra coletiva.
c) Noutras palavras, os atletas profissionais não são atores de si mesmos. Não estão
lá a se auto-representarem; apenas, desenvolvem, sem qualquer interpretação, seus dotes
atléticos (físicos), como mera extensão de sua própria personalidade.
d) Exatamente, por isso, o direito de arena foi retirado da categoria de direitos autorais (direitos de autor e direitos conexos) disciplinados pela lei de direitos autorais (9.610/
98) e inserido na Lei n. 9.615/98 (que trata do desporto).
De qualquer forma, seja gênero de direitos conexos, ou, apenas, direitos da personalidade, a remuneração pertinente à imagem e voz, sempre, configurará pagamento de
direitos (bens/títulos) e não de prestação de serviços.
3. Dir
eito de imagem e voz ar
tística
Direito
artística
a) Conforme já visto, o direito da personalidade engloba as faculdades físicas e de
representação do ser humano(8).
b) O art. 89 da Lei n. 9.610/98, ao tratar dos direitos conexos aos do autor, estabelece
que:
“As normas relativas aos direitos do autor aplicam-se no couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.”

E, mais, o § 2º do art. 90 da Lei n. 9.610/98, fixa:
“A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem,
quando associadas às suas atuações.”

c) Nesse quadrante, é que se entende que a proteção à voz e à imagem dos artistas
intérpretes ou executantes quando associadas às suas atuações insere-se dentro do gênero
direitos conexos, na medida em que não é uma mera proteção da voz e da imagem enquanto direito da personalidade dos artistas intérpretes ou executantes, em si mesmos,
mas, apenas, quando associadas às suas atuações.
4. Dir
eito de ar
ena — Imagem de espetáculo despor
tivo
Direito
arena
desportivo
a) Como já visto, estabelece o inciso X do art. 5º da CF que:
(8) PIMENTA, S. S. Eduardo. Código de direitos autorais. São Paulo: Lejus, 1998. p. 243.
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“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Dispõe, mais, a alínea a do inciso XXVIII do art. 5º da CF que:
“a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz
humanas, inclusive, nas atividades desportivas.”

b) Dessa forma, repita-se, a imagem e a voz humana quando não relacionadas à
interpretação ou execução de uma atuação, ou seja, quando situadas enquanto atributos
próprios da pessoa humana e não associadas a sua imagem artística ou do personagem
que interpreta, representam puro direito da personalidade constitucionalmente protegido.
c) Portanto, inaplicável aos atletas profissionais a proteção fixada através da Lei n.
9.610/98, que trata dos direitos conexos aos do autor, e, especialmente, o § 2º do art. 90
da referida lei: “A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução
da voz e imagem, quando associadas às suas atuações.”
d) Insista-se, exatamente, por não se tratar de direito autoral, como já mencionado,
passou o direito de arena a ser disciplinado pelo art. 42 da Lei n. 9.615/98: “Às entidades
de práticas desportivas pertence o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a
transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos desportivos de que
participem.”
E, ainda pelo § 1º do art. 42 da Lei n. 9.615/98: “Salvo convenção em contrário 20%
(vinte por cento) do preço total da autorização, como mínimo, será distribuído, em partes
iguais, aos atletas profissionais participantes do espetáculo ou evento.”
e) De qualquer forma, reitera-se, seja gênero de direitos conexos, ou, apenas, direitos da personalidade, a remuneração pertinente à imagem e voz, sempre, configurará
pagamento de direitos (bens/títulos) e não de prestação de serviços.
f) Portanto, ilegal e injustificável se elaborar o direito de arena como situação jurídica análoga à gorjeta — como, incorretamente, faz parte da doutrina e jurisprudência.
Isto porque, a gorjeta, ainda, que seja um pagamento indireto, por ser feito através
de terceiro, está a remunerar o serviço prestado. O cliente, aliás, remunera o “bom” serviço prestado.
g) No caso da imagem e voz, como já demonstrado, o que ocorre é um pagamento
de um título de personalidade (bem móvel) que é cedido. Não se remunera, por óbvio, a
prestação de serviço de imagem que não existe. Porém, se remunera a utilização ou o
direito de uso da imagem do atleta profissional, que, genética e legalmente, não é serviço.
Ora, se não há remuneração do serviço, mas sim, a remuneração da cessão de direitos da personalidade, não se trata de pagamento de salário e, sim, de direitos (bens de
titularidade do atleta).
h) Vale a pena ilustrar, com um exemplo, para tornar mais clara a diferenciação
afirmada.
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Se o atleta profissional, também, fosse o proprietário do estádio onde se realiza o
espetáculo, ele teria com as agremiações esportivas até três feixes de relações jurídicas.
A primeira relação jurídica: de natureza trabalhista relacionada à prestação de serviços (a atividade de atleta profissional).
A segunda relação jurídica contratual: de natureza civil, que corre em paralelo, relativa à cessão ou locação do espaço (bem móvel — direito e não serviço) onde se realiza o
evento.
A terceira relação jurídica, outra relação de natureza civil — similar à anterior na
qual ele explora e recebe pelo direito de uso de título-direito de sua propriedade: é, outra
relação de direito civil, relacionada à cessão de sua imagem (bem móvel e não serviço) —
rectius: cessão dos direitos de imagem (direitos de arena).
VII. Dir
eitos autorais e sua face pr
evidenciária e tributária
Direitos
previdenciária
a) Como já foi descrito, os direitos autorais reputam-se bens móveis (art. 3º da Lei
n. 9.610/98), exatamente, porque, bens móveis não correspondem à obrigação de fazer
ou à prestação de serviços.
b) Portanto, os direitos autorais são bens móveis ou direitos de titularidade de pessoas e os atos que deles decorrem correspondem à fruição de um título que, evidentemente, não se manifesta como atividade humana.
c) Por isso, juridicamente a exploração dos direitos autorais se denomina cessão ou
autorização de utilização/uso de título ou de direitos (autorais e conexos) e não remuneração de serviços autorais (e conexos).
d) Logo, o pagamento de direitos autorais não remunera prestação de serviços autorais, mas, um “título” (direito) de autor ou conexo que é cedido e/ou utilizado.
Com a cessão ou autorização de utilização de um direito, por óbvio, não se está
remunerando uma atividade (prestação de serviços), mas, a cessão (uso, licenciamento,
permissão, etc.) para o uso de um direito.
e) A cessão de direitos autorais (e/ou conexos) corresponde ao exercício de um direito (de cessão, licenciamento, etc.) sobre outro direito (autorais e conexos). Ou seja,
corresponde à fruição (ao uso e gozo) de um direito sobre um título e não direito (resultante, rectius:) sobre atividade (prestação de serviços).
f) Nesse quadrante, como já visto, insere-se a proteção à voz e à imagem (direito da
personalidade) dos artistas intérpretes ou executantes quando associadas às suas atuações.
g) Exatamente, por isso, para a Previdência Social os direitos autorais (direitos do
autor e direitos conexos) não integram o conceito de salário-de-contribuição (inciso
XXI do § 9º do art. 214 do Decreto n. 3.048/99 e inciso XXI do art. 72 da IN MPS/SRP
n. 3/2005).
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E, da mesma forma, para a Receita Federal, os direitos autorais quando pagos ao
próprio autor não correspondem à remuneração por trabalhado assalariado e quando pagos, por terceiros correspondem à remuneração de royalties (arts. 45, 52, 628 e 633 do
Decreto n. 3.000/99).
Até porque, os royalties não correspondem à obrigação de fazer, ou, melhor a prestação de serviços, são pagamentos atrelados a um título (ou um bem móvel).
Noutros termos, de igual modo aos direitos autorais, os royalties são pagamentos por
uso ou licença de marca, franquia, patente (título de propriedade industrial) e não
por prestação de serviços.
VIII. T
ratamento pr
evidenciário dos pagamentos dos dir
eitos autorais
Tratamento
previdenciário
direitos
a) Como já mencionado, para todos os efeitos legais e negociais, os direitos autorais
são considerados bens móveis.
Como bens móveis ou direitos de titularidade de pessoas, os atos que deles decorrem correspondem à fruição de um título que não se manifesta como atividade humana
(não correspondem à obrigação de fazer ou à prestação de serviços).
b) Por sua própria natureza, direitos autorais (direitos do autor e conexos — art. 1º
da Lei n. 9.610/98) são direitos de titularidade de pessoas e, por elas, apropriados e cedidos como qualquer bem móvel.
c) Por sua vez, em posição oposta, o pagamento de salário está, necessariamente,
vinculado a um contrato de atividade, de prestação de serviços ou de trabalho (obrigação
de fazer).
Não se pode juridicamente pensar em pagamento de salário para remunerar títulos
ou direitos móveis, mas, sempre prestação de serviços.
d) Por isso, a legislação previdenciária estabelece que os valores pagos a título de
direitos autorais não compõem o salário-de-contribuição.
e) Na verdade, o critério juridicamente utilizado pela legislação previdenciária é o
mesmo aplicável ao Imposto Sobre Serviços — ISS, ou seja, não havendo nenhum tipo de
prestação de esforço humano (obrigação de fazer) não há como se falar em pagamento
de salário ou remuneração.
f) Partindo dessa premissa, a legislação, expressamente, prevê que tais valores não se
sujeitarão à tributação pelas contribuições previdenciárias, por não comporem o chamado
“salário-de-contribuição” do beneficiário, ou, em outras palavras, não compõem a base
tributável das referidas exações.
g) Nesse sentido, dispõe o inciso XXI do § 9º do art. 214 do Decreto n. 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social):
“Art. 214. (...)
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XXI — os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;”
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h) Nessa direção, também, estabelece o inciso XXI do art. 72 da Instrução Normativa da MPS/SRP n. 03/2005:
“Seção V
Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições:
XXI — os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;”

IX. T
ratamento tributário dos pagamentos dos dir
eito
Tratamento
direito
eitoss autorais para pessoas físicas:
rremuneração
emuneração de trabalho não assalariado e rremuneração
emuneração de royalties
1. T
ributação dos pagamentos rrealizados
ealizados a favor de pessoa física detendora
Tributação
originária dos dir
eitos autorais: rremuneração
emuneração de trabalho não assalariado
direitos
a) A disciplina tributária dos direitos autorais detidos pela pessoa física encarregada
da criação da obra (direitos do autor) ou da interpretação e/ou execução de determinada
obra (direitos conexos aos do autor) é fixada pelos arts. 45 e 52 do Decreto n. 3.000/99.
b) De acordo com os mencionados dispositivos legais, para a Receita Federal, os
direitos autorais quando pagos ao próprio autor não correspondem à remuneração por
trabalho assalariado.
c) Realmente, no tocante às pessoas físicas, a legislação tributária prevê, expressamente, a incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas — IRPF — na qualidade
de rendimento do trabalho não assalariado, quando os referidos direitos forem explorados
diretamente pelo autor ou criador da obra:
“Rendimentos do Trabalho Não-Assalariado e Assemelhados
Rendimentos Diversos
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei n. 7.713,
de 1988, art. 3º, § 4º):
VII — direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente pelo autor
ou criador do bem ou da obra; (Decreto n. 3.000/99 — Regulamento do Imposto sobre a
Renda — RIR)

2. T
ributação dos pagamentos rrealizados
ealizados a favor de pessoa detendora derivada dos
Tributação
dir
eitos autorais: rremuneração
emuneração de royalties
direitos
a) Como já visto, em conformidade com o art. 49 da Lei n. 9.610/98, os direitos
autorais são passíveis de negociação e alienação a terceiros mediante cessão.
b) Nesse caso, de acordo com o art. 52 do Decreto n. 3.000/99, para efeitos fiscais,
os direitos autorais serão considerados royalties quando pagos à pessoa distinta do autor
ou criador da obra.
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c) De fato, a legislação tributária contempla os casos nos quais o uso, fruição ou
exploração dos direitos autorais ocorra por pessoa distinta do autor ou criador da obra, e,
nessa hipótese, define a natureza jurídica dos valores recebidos por conta da cessão, para
efeitos fiscais, como royalties.
Nesse sentido, o art. 52 do Decreto n. 3.000/99 — Regulamento do Imposto de
Renda:
“Royalties
Art. 52. São tributáveis na declaração os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração de direitos, tais como (Lei n. 4.506, de 1964, art. 22, e Lei n. 7.713, de 1988, art. 3º,
§ 4º):
IV — autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra. (Decreto
n. 3.000/99 — Regulamento do Imposto sobre a Renda — RIR)

3. Do imposto de rrenda
enda e da natur
eza jurídica do
ag
amentos rrealizados
ealizados a favor
natureza
doss p
pag
agamentos
de pessoa de
tendora originária ou derivada dos dir
eitos autorais: rremunera
emunera
ção de
detendora
direitos
emuneração
trabalho não assalariado e rremuneração
emuneração de royalties
a) Dessa forma, os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas em favor de pessoas
físicas a título de direitos autorais têm sua natureza jurídica definida como rendimento do
trabalho não-assalariado ou na qualidade de royalties.
b) Então, o pagamento efetuado por conta de direitos autorais na condição de rendimento do trabalho não-assalariado, ou, na qualidade de royalties, conforme determinado pelos arts. 628 e 630 do Decreto n. 3.000/99, é submetido à incidência do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte referente a tais títulos:
Subseção II
Trabalho Não-assalariado Pagos por Pessoa Jurídica
Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, os
rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos por pessoas jurídicas, inclusive por cooperativas e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas físicas (Lei n. 7.713, de 1988, art. 7º,
inciso II). (Decreto n. 3.000/99 — Regulamento do Imposto sobre a Renda — RIR)
Seção III
Rendimentos de Aluguéis e Royalties Pagos por Pessoa Jurídica
Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, os
rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas
(Lei n. 7.713, de 1988, art. 7º, inciso II). (Decreto n. 3.000/99 — Regulamento do Imposto
sobre a Renda — RIR)
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X. T
ratamento tributário dos pagamentos dos dir
eitos autorais para pessoa jurídicas:
Tratamento
direitos
não incidência de ISS pela inexistência de pr
estação de ser
viços
prestação
serviços
1. Da pessoa jurídica detendora originária dos dir
eitos autorais
direitos
a) Cumpre esclarecer que se pode falar em pagamento de direitos autorais em favor
de pessoa jurídica, considerando-se duas hipóteses:
— a pessoa jurídica ser detentora dos direitos autorais por força de lei (empresas
produtoras fonográficas, empresas de radiodifusão);
— a pessoa jurídica ser detentora dos direitos autorais por força de contrato (cessão
de direitos autorais).
b) A legislação tributária não trata com a mesma especificidade da disciplina referente às pessoas físicas, da matéria relativa à tributação dos direitos autorais quando sua
detentora é uma pessoa jurídica.
Porém, o que importa, para o tema em análise, é a definição de que não há pagamento de ISS por conta do reconhecimento legal da inexistência jurídica de prestação de
serviços, mas sim, de mera remuneração de direitos (bem móvel explorado).
2. Da pessoa jurídica detendora dos dir
eitos autorais: não incidência de ISS pela
direitos
inexistência de pr
estação de ser
viços
prestação
serviços
a) Conforme já visto, os direitos autorais são considerados bens móveis para todos
os fins de direito.
b) Logo, o pagamento de direitos autorais não configura remuneração por prestação
de serviços e, dessa forma, torna-se inexigível o Imposto Sobre Serviços — ISS — em
relação às receitas auferidas pela pessoa jurídica a este título.
c) Como já reiterado, o conceito de prestação de serviços não tem como abranger a
cessão de direitos autorais, por não se tratar de prestação de serviços, assim entendida
como obrigação de fazer.
José Eduardo Soares de Melo leciona que:
“o cerne da materialidade do ISS não se restringe a ‘serviço’, mas a uma prestação de
serviço, compreendendo um negócio (jurídico) pertinente a uma obrigação de ‘fazer’, de conformidade com as diretrizes do direito privado. A obrigação de ‘fazer’
concerne à prestação de uma utilidade ou comodidade a terceiro, de modo personalizado e incindível, configurando-se de modo negativo à obrigação de ‘dar’ (entrega
de coisas móveis ou imóveis a terceiros).”(9)
Aires Fernandino Barreto, por sua vez, leciona que o conceito constitucional de serviço tributável somente abrange:
(9) MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Dialética, 2003. p. 343.
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“a) as obrigações de fazer e nenhuma outra; b) os serviços submetidos ao regime de
direito privado não incluindo, portanto, o serviço público (porque este, além de sujeito
ao regime de direito público, é imune a imposto, conforme o art. 150, VI, ‘a’, da
Constituição; c) que revelam conteúdo econômico, realizados em caráter negocial —
o que afasta, desde logo, aqueles prestados a si mesmo, ou em regime familiar ou
desinteressadamente (afetivo, caritativo, etc.); d) prestados sem relação de subordinação — como definida pela legislação própria excluído, pois, o trabalho efetuado em
regime de subordinação (funcional ou empregatício) por não estar ‘in comércio’.”(10)
d) A cessão de direito sobre bem móvel material ou imaterial não implica em obrigação de fazer.
Trata-se de uma relação contratual cuja prestação independe de esforço humano e,
pois, não aperfeiçoa o comportamento necessário à configuração do critério material da
hipótese de incidência do ISS.
É obrigação de dar coisa certa, consistente em transferir a propriedade ou os direitos
de uso e gozo de bem móvel imaterial a terceiro.
e) Verifica-se, portanto, que a materialidade do ISS é inerente à constatação de ação
humana, consistente em obrigação de fazer, vinculada a contrato de direito privado, escrito ou verbal.
O ISS não incide sobre o contrato em si, mas, em virtude da prestação que corresponda a um fazer, nele fundada.
f) Conclui-se pela não incidência do ISS sobre a cessão de direitos autorais em face
da inexistência da obrigação de fazer (da prestação de serviços).
Esse entendimento, restou, ainda, mais consolidado com a publicação da Lei Complementar n. 116/03, tendo em vista o veto do subitem 3.01 pelo Presidente da República, na esteira da posição do STF(11) de que a locação de bens móveis não se enquadrava
no conceito de serviço.
XI. Intr
odução trabalhista: conceito de salário — rremuneração
emuneração de pr
estação de ser
viço
serviço
Introdução
prestação
e não de bem móvel (título ou dir
eitos imateriais)
direitos
a) Dispõe o art. 2º da CLT que:
“Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.”
(10) BARRETO, Aires Fernandino. ISS — Não incidência sobre franquia, artigo publicado na Revista de Direito Tributário
n. 64, p. 217.
(11) O Plenário do STF, em sede do julgamento do RE n. 116.121, declarou inconstitucional a expressão “locação de bens
móveis”, contida no item 79 da Lista de Serviço, anexa ao Dec.-Lei n. 406/68, com redação dada pela LC n. 56/87. A referida
decisão, cujo julgamento se deu no dia 11.10.2000, sendo o extrato da ata publicado no DJU 23.10.2000, tem a seguinte
ementa, verbis: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu do Recurso Extraordinário, pela letra ‘c’, ‘e’ por maioria,
vencidos os senhores Min. Octavio Galotti (Relator), Carlos Velloso (Presidente), Ilmar Galvão, Nelson Jobim e Maurício
Corrêa, deu-lhe provimento, declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “locação de bens móveis”, constante do item 79 da lista de serviços a que se refere o Decreto-lei n. 406, de 31 de dezembro de 1968, na redação
dada pela Lei Complementar n. 56, de 15 de dezembro de 1987, pronunciando, ainda, a inconstitucionalidade da mesma
expressão “locação de bens móveis” contida no item 79 do § 3º do art. 50 da lista de serviços da Lei n. 3.750, de 20 de
dezembro de 1971, do Município de Santos.
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Estabelece o art. 457 da CLT:
“Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas
que receber.”

E, ainda, dispõe o § 1º do art. 457 da CLT: “Integram o salário, não só a importância
fixa estipulada, como, também, as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.”
b) “Salário é o pagamento que tem direito o empregado, em razão do contrato de
trabalho, pelo trabalho prestado, por estar à disposição do empregador e pelas interrupções remuneradas do trabalho. Não se consideram salário as indenizações, as complementações e os benefícios previdenciários.”(12)
c) O contrato de trabalho e/ou prestação de serviços é um contrato de atividade, de
obrigação de fazer.
“Há uma obrigação fundamental que é a prestação de serviços.”(13)
“Trata-se, pelo visto, na prestação de serviços de um contrato de atividade, de uma
obrigação de fazer, pelo qual alguém se compromete a colocar sua força de trabalho ou
capacidade de trabalho (Capitant-Cuche), a sua atividade, enfim, a favor de outrem.”(14)
Não é possível se pensar num contrato de trabalho que tenha como objeto principal
obrigação para o contratado em face do contratante, a obrigação de não fazer, ou, de se
abster de atividade, visto que tal espécie incidiria numa contradição em essência e lógica.
d) A não ocorrência da atividade (ou da efetiva prestação de serviços) num contrato
de trabalho, por ser a ele inerente à disponibilidade (estar à disposição) para o trabalho,
não é uma situação de normalidade.
De fato, o contrato de trabalho e o contrato de prestação de serviços são geneticamente contratos de atividade, de obrigação de fazer.
Com efeito, não se contrata um empregado ou um prestador de serviços para
não fazer. Tanto é que a disponibilidade (não contratual) forçada é vista como uma infração contratual.
e) Tudo isso, evidente, sem perder de vista a inexistência de atividade por ausência
de serviço, ou, mesmo as paralisações obrigatórias que, rigorosamente, devem ocorrer
para descansos legais e/ou doença.
f) Muito embora o salário, ou mesmo a remuneração (conceito mais amplo que inclui pagamentos indiretos advindos de terceiros), não esteja necessariamente atrelado à
existência efetiva da prestação de serviços, a ela, ao menos, potencialmente, estará sempre
relacionado.
Destaque-se que mesmo a gorjeta, ainda que seja um pagamento indireto, por ser
feito por meio de terceiro, está a remunerar o serviço prestado. O cliente, aliás, remunera
o bom serviço prestado.
(12) NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Manual do salário. São Paulo: LTr. p. 47.
(13) RODRIGUEZ, Américo Plá. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr. p. 129.
(14) MORAES FILHO, Evaristo. Introdução ao direito do trabalho. São Paulo: LTr. p.197.
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E as paralisações obrigatórias que, rigorosamente, devem ocorrer para descansos legais
e/ou doença estão vinculadas a um contrato de prestação de serviços prévios.
g) Em síntese, o pagamento de salário está, necessariamente, vinculado a um contrato de atividade, de prestação de serviços ou de trabalho.
O conceito de prestação de serviços não tem como abranger a cessão de direitos
autorais, por não se tratar de prestação de serviços, assim entendida como obrigação de
fazer.
Noutras palavras, juridicamente não se pode pensar em pagamento de salário para
remunerar títulos ou direitos móveis, mas, sempre prestação de serviços.
XI. Dir
eitos autorais e seu enfoque trabalhista: do feixe de contratos distintos —
Direitos
Da rremuneração
emuneração de pr
estação de ser
viço e da distinta (e não salarial) rremuneração
emuneração
prestação
serviço
de bem móvel (título ou dir
eitos imateriais)
direitos
a) No contrato de trabalho, especialmente de artistas, há uma grande confusão em
relação à natureza jurídica dos contratos e dos pagamentos realizados por conta de direitos autorais e daqueles feitos por conta da prestação de serviços.
Isto porque, muitas vezes, o contrato de cessão de direitos autorais (e conexos), de
imagem e voz, se apresenta correlato ao contrato de prestação de serviços.
b) Por conta de uma percepção que corresponde a uma ilusão de ótica, obscurecida,
por algumas situações mais visíveis ao mundo exterior, especialmente, quando a obra está
no ar, como no prisma que se confundem os feixes de luzes e cores, se confundem duas
relações jurídicas distintas, que envolvem contratos de duas naturezas (e cores) distintas,
quais sejam, contrato de cessão de direitos autorais, imagem, voz e o contrato de trabalho
ou de prestação de serviços.
Isso fica claro, quando se constata que o pagamento de direitos autorais e/ou direitos
conexos pode, ou não, se apresentar correlato à própria prestação de serviços.
Aliás, a percepção fica facilitada quando se “enxerga”, justamente, as situações em
que não há prestação de serviços, por suspensa, ou mesmo finda, e há o pagamento de
direitos autorais (e conexos).
c) Para melhor vislumbre, cumpre examinar 5 diferentes situações a seguir tratadas.
XII. Dir
eitos autorais e seu enfoque trabalhista — D ifer
entes situações contratuais
Direitos
iferentes
1. Contrato de pr
estação de ser
viços sem que exista em paralelo a contrato de
prestação
serviços
dir
eitos autorais
direitos
a) Fora do ambiente artístico, o comum, é que não exista um contrato de direitos
autorais (que envolva a criação de obra literária, artística ou científica e interpretação ou
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execução a elas conexas) com vigência em paralelo ao do contrato de trabalho ou de
prestação de serviços.
2. Contrato de pr
estação de ser
viços paralelo ao contrato de dir
eitos autorais e
prestação
serviços
direitos
conexos, na primeira exibição da obra, ou seja, por ocasião da primeira vez
que a obra é apr
esentada, publicada ou levada ao ar
apresentada,
a) Na hipótese de existirem em paralelo, o contrato de prestação de serviços e o
contrato de direitos autorais, o artista receberá pagamento pela prestação de serviços em
virtude do contrato de trabalho e/ou de prestação de serviços.
b) Além disso, também, será remunerado por conta da cessão dos direitos conexos
dos artistas intérpretes ou executantes.
c) Nessa quadra, inserem-se como direitos conexos a cessão e a proteção à voz e à
imagem (direito da personalidade) dos artistas intérpretes ou executantes já que associadas às suas atuações (direito personalíssimo conexo de imagem e voz).
3. Contrato de pr
estação de ser
viços paralelo ao contrato de dir
eitos autorais e
prestação
serviços
direitos
conexos, na segunda (ou outras mais) exibição da obra, ou seja, por ocasião da
reexibição
a) Na situação da existência de contrato de prestação de serviços com vigência paralela a contrato de direitos autorais com pagamento de direitos conexos referente à reexibição, a prestação de serviços relativa à interpretação em obra coletiva (v. g. novela) que
está sendo reexibida já não ocorre mais.
Não há, pois, mais o pagamento referente à prestação de serviços da obra já acabada.
Contudo, o ator estará recebendo direitos conexos (de segunda exibição) que estão
sendo pagos pela reexibição de obra (prestação de serviços) que já não ocorre mais: a obra
coletiva (v. g., a novela já acabou).
b) Nesse caso, também, poderá acontecer do artista estar, agora, recebendo pelo
trabalho (prestação de serviço) executado em nova obra coletiva que está sendo filmada e
exibida pela primeira vez.
c) Assim, o artista poderá estar trabalhando noutra obra coletiva e estar recebendo
remuneração própria do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.
E, além disso, estará recebendo direitos conexos que estão sendo pagos pela reexibição de obra (prestação de serviços) que já não ocorre mais: a obra coletiva (v. g., a
novela já acabou).
E, mais, poderá ele, também, estar recebendo direitos conexos da primeira exibição
da nova novela que no momento interpreta.
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4. Rescisão do contrato de trabalho e/ou pr
estação de ser
viços e ocor
rência do
prestação
serviços
ocorrência
pagamento pela cessão de dir
eitos autorais e conexos no caso de rreexibição
eexibição em
direitos
paralelo com contrato de trabalho/pr
estação de ser
viços em empr
esa concor
trabalho/prestação
serviços
empresa
concorrrente
a) Na situação em epígrafe, o contrato de trabalho ou de prestação de serviços já foi
rescindido, a prestação de serviços relativa à interpretação em obra coletiva (v. g. novela)
que está sendo reexibida já não ocorre mais.
Não há, pois, o pagamento referente à prestação de serviços da obra já acabada.
Porém, o artista receberá pagamento decorrente dos direitos conexos que tem em
relação à obra reexibida por conta do contrato de cessão de direitos conexos, de imagem
e voz associadas às suas atuações.
Nesse caso, poderá acontecer, inclusive, do artista estar trabalhando em outra empresa, v. g. de radiodifusão e, assim, estar recebendo pelo trabalho executado em outra
obra coletiva que está sendo filmada na empresa concorrente.
Assim, o artista poderá estar trabalhando noutra emissora e estar recebendo remuneração própria do contrato de trabalho, ou, de prestação de serviços com o concorrente e,
ainda, recebendo direitos conexos da primeira exibição da nova obra coletiva (v. g. novela)
que está interpretando.
E, além disso, também, pode estar recebendo direitos conexos que estão sendo pagos por outra (antiga) emissora, onde não mais trabalha pela reexibição de obra da qual
a prestação de serviços não ocorre mais (v. g. a novela já acabou).
5. Contrato de cessão de dir
eitos autorais e conexos, com pr
evisão de obrigação
direitos
previsão
de não fazer para pr
eser
vação de imagem e voz ar
tística a ser utilizada em
preser
eservação
artística
obras futuras com cláusula de ar
ras e conversão em per
das e danos cor
arras
perdas
corrrelata à
suspensão e/ou rrescisão
escisão do contrato de trabalho
a) Com já reiterado, o contrato de trabalho e/ou prestação de serviços é um contrato
de atividade, de obrigação de fazer.
Não é possível se pensar num contrato de trabalho que tenha como objeto e principal obrigação para o contratado em face do contratante: a obrigação de não fazer, ou de
se abster de atividade, visto que tal incide em contradição lógica e em essência.
b) Como já visto, a não ocorrência da atividade (ou da efetiva prestação de serviços)
num contrato de trabalho, por ser a ele inerente à disponibilidade (estar à disposição)
para o trabalho, não é uma situação de normalidade.
Isto porque, o contrato de trabalho e de prestação de serviços são, geneticamente,
contratos de atividade, de obrigação de fazer.
Com efeito, não se contrata um empregado, ou um prestador de serviços para não
fazer. Tanto é que a disponibilidade forçada é vista como uma infração contratual.
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c) Por óbvio, que, com tal afirmação, não se perde de vista a inexistência de atividade por ausência de serviço, ou, mesmo as paralisações obrigatórias que, rigorosamente,
devem ocorrer para descansos legais e/ou doença.
d) Já num contrato de cessão de direitos autorais e conexos, diferentemente do que
ocorre num contrato de prestação de serviços, para a preservação da imagem e da voz
artística do ator como ativo a ser considerado, como investimento, em obra coletiva futura, tem-se, justamente, o pagamento atrelado à imagem e à voz a serem preservadas, o
que, somente, pode ser cumprido a partir de uma obrigação de não fazer.
e) Noutras palavras, pode a empresa rescindir, ou, se preferir, apenas, suspender;
nesse caso, desde que haja ajuste bilateral e reconhecimento dos interesses recíprocos a
proteger, o contrato de trabalho e manter, apenas, em paralelo, o contrato de cessão de
direitos autorais e conexos com preservação da imagem e da voz artística do ator como
ativo a ser considerado como investimento em obra coletiva futura.
f) Nesse tipo de contrato de cessão de direitos autorais, com previsão de preservação
da imagem e voz artística para ser utilizada em obra futura, tem-se, justamente, um pagamento atrelado à futura utilização da imagem e voz artística, que pode ocorrer de mais de
uma maneira, por exemplo:
— após período de espera da montagem da obra nova; ou
— depois do período de finda a velha e reinício de nova, como um período de
revitalização artística da imagem e a voz desgastadas pelo excesso de exposição, etc.
Ajuste que, somente, pode ser cumprido a partir de uma obrigação de não fazer, ou
seja, uma obrigação geneticamente oposta à obrigação de fazer do contrato de trabalho ou
de prestação de serviços.
Observa-se que não se trata de mera cláusula de disponibilidade para o trabalho,
porque, exatamente, o que se objetiva é a não realização de trabalho, ou seja, o que não
se quer é a realização do trabalho (que levaria a maior desgaste e exaustão da imagem
artística a ser preservada pela inatividade).
g) Nessa situação, poder-se-á entender que a proteção à voz e à imagem dos artistas
intérpretes ou executantes ocorre por associação a sua imagem artística a ser preservada,
porque estabelecida de forma associada às futuras atuações.
Ou seja, em tal caso, a proteção da imagem artística, igualmente, insere-se dentro do
gênero direitos conexos, na medida em que não é uma mera proteção da voz e da imagem
enquanto direito da personalidade dos artistas intérpretes ou executantes, em si mesmos,
mas, por associação às suas atuações em obras passadas e futuras (imagem artística).
h) De qualquer forma, seja gênero de direitos conexos, ou, apenas direitos da personalidade, a remuneração pertinente à imagem e voz, sempre, configurará pagamento de
direitos (bens/títulos) e não de prestação de serviços.
i) Nesse tipo contratual é possível se estabelecer cláusula de arras ou de arrependimento, facultando á contratante a não utilização da imagem e voz do artista durante o
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período de vigência do contrato, considerando-se, em tal hipótese, que o pagamento já
efetuado (antecipado) se converterá em indenização prefixada de perdas e danos relativa
à retenção do direito de uso e exploração da imagem artística.
j) Havendo a obra futura (primeira, ou seguintes) ter-se-á, no momento de realização
da obra coletiva, a vigência de dois contratos paralelos: um contrato atividade (de trabalho ou de prestação de serviço) com pagamento respectivo, pelo desenvolvimento da atividade; e, outro, contrato de direitos autorais com o pagamento dos direitos conexos pela
primeira exibição da obra e, ainda, considerando-se os pagamentos anteriores como remuneração de direitos conexos antecipados.
E, repita-se, poder-se-á, ainda, em paralelo, ter o pagamento de direitos conexos de
segunda exibição de obra velha que esteja sendo reexibida.
XIII. Conclusão: dir
eitos autorais e seus enfoques civil, trabalhista, tributário e
direitos
pr
evidenciário
previdenciário
a) Os direitos autorais reputam-se bens móveis e não correspondem à obrigação de
fazer ou à prestação de serviços.
Os direitos autorais são bens móveis ou direitos de titularidade de pessoas e os atos
que deles decorrem correspondem à fruição de um título que, evidentemente, não se
manifesta como atividade humana.
b) A exploração dos direitos autorais se denomina cessão (ou utilização) de título ou
de direitos (autorais e conexos) e não remuneração de serviços autorais (e conexos).
O pagamento de direitos autorais não remunera prestação de serviços autorais, mas,
um “título” (direito) de autor ou conexo que é cedido (e/ou utilizado).
Com a cessão de um direito, por óbvio, não se está remunerando uma atividade
(prestação de serviços), mas, a cessão (licenciamento, permissão, etc.) pelo o uso e exploração de um direito.
c) A cessão de direitos autorais (e/ou conexos) corresponde ao exercício de um direito (de cessão, utilização, licenciamento, etc.) sobre outro direito (autorais e conexos).
Ou seja, corresponde à fruição (ao uso e gozo) de um direito sobre um título e não direito
(resultante, rectius) sobre atividade (prestação de serviços).
Nesse quadrante, como já visto, insere-se a proteção à voz e à imagem (direito da
personalidade) dos artistas intérpretes ou executantes quando associadas às suas atuações.
d) Exatamente por isso, para a Previdência Social os direitos autorais (direitos
do autor e direitos conexos) não integram o conceito de salário-de-contribuição (inciso XXI do
§ 9º do art. 214 do Decreto n. 3.048/99 e inciso XXI do art. 72 da IN MPS/SRP n. 3/05).
e) E, da mesma forma, para Receita Federal, os direitos autorais quando pagos ao
próprio autor não correspondem à remuneração por trabalho assalariado e quando pagos
por terceiros correspondem à remuneração de royalties (arts. 45, 52, 628 e 633 do Decreto
n. 3.000/99).
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Até porque, os royalties não correspondem à obrigação de fazer, ou, melhor à prestação de serviços, são pagamentos a atrelados a um título (ou um bem móvel).
Noutros termos, de igual modo aos direitos autorais, os royalties são pagamentos por
uso ou licença de marca, franquia, patente (título de propriedade industrial) e não
por prestação de serviços.
d) O contrato de trabalho e/ou prestação de serviços é um contrato de atividade, de
obrigação de fazer.
Não é possível se pensar num contrato de trabalho que tenha como objeto principal
obrigação para o contratado em face do contratante, a obrigação de não fazer, ou, de se
abster de atividade, visto que tal espécie incidiria numa contradição em essência e lógica.
f) A não ocorrência da atividade (ou da efetiva prestação de serviços) num contrato
de trabalho, por ser a ele inerente a disponibilidade (estar à disposição) para o trabalho,
não é uma situação de normalidade.
De fato, o contrato de trabalho e o contrato de prestação de serviços são, geneticamente, contratos de atividade, de obrigação de fazer.
Com efeito, não se contrata um empregado, ou, um prestador de serviços para não
fazer. Tanto é que a disponibilidade forçada é vista como uma infração contratual.
g) Tudo isso, evidente, sem perder de vista a inexistência de atividade por ausência
de serviço, ou, mesmo as paralisações obrigatórias que, rigorosamente, devem ocorrer
para descansos legais e/ou doença.
h) Muito embora o salário, ou mesmo a remuneração (conceito mais amplo que
inclui, pagamentos indiretos advindos de terceiros), não esteja necessariamente atrelado à
existência efetiva da prestação de serviços, a ela, ao menos, potencialmente, estará sempre
relacionada.
Destaque-se que, mesmo, a gorjeta, ainda, que seja um pagamento indireto, por ser
feito através de terceiro, está a remunerar o serviço prestado. O cliente, aliás, remunera o
“bom” serviço prestado.
E as paralisações obrigatórias que, rigorosamente, devem ocorrer para descansos legais e/ou doença estão vinculadas a um contrato de prestação de serviços prévios.
i) Em síntese, o pagamento de salário está, necessariamente, vinculado a um contrato de atividade, de prestação de serviços ou de trabalho.
O conceito de prestação de serviços não tem como abranger a cessão (utilização) de
direitos autorais, por não se tratar de prestação de serviços, assim entendida como obrigação de fazer.
Noutras palavras, juridicamente não se pode pensar em pagamento de salário para remunerar títulos ou direitos ou bens móveis (como são os direitos autorais), mas sempre prestação
de serviços.
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