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APRESENTAÇÃO

Com muita alegria, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região —
AMATRA XV apresenta o exemplar de número dois de sua Revista anual.
Diante do inegável sucesso da Revista anterior e da qualidade dos artigos como dos
articulistas, decidiu-se manter o mesmo formato, porém com uma quantidade maior de
textos, prestigiando o importante trabalho dos doutrinadores estrangeiros, o que bem se
justifica pelo fato de que, como sabemos (e vivenciamos), o direito não se deixa descobrir
de pronto, mas apenas vai se mostrando, timidamente, aos que o procuram, sempre e
decididamente, como sói acontecer com os Juízes do Trabalho, e como nessa procura é de
muito interesse conhecer o pensamento de juristas de escol de outras latitudes, mas nas
quais o direito, em especial o do trabalho, passa pelas mesmas dificuldades/necessidades
e exposição que o direito pátrio, a nossa Associação procurou também oferecer algo dessa
visão aos seus associados.
Além do enfoque multidisciplinar e principiológico, buscou-se, neste número,
também abordar aspectos e questões do cotidiano trabalhista, sob as visões material e
processual.
Assim, nesta edição será abordada a questão dos direitos sociais do ponto de vista
macro e micro, bem como os princípios da igualdade e o salarial para a efetivação de tais
direitos. Outro ponto de abordagem nesta Revista são os direitos fundamentais nas relações privadas, em especial a de emprego. O salário por produção e o desvio funcional
igualmente são assuntos abordados em importantes artigos. Não se olvidou de matérias de
nosso cotidiano, de grande importância e discussão atualizada, quais sejam, a problemática do adicional de insalubridade, a reparação em acidentes do trabalho, a responsabilidade civil do incapaz, assim como a acirrada discussão da aplicação do art. 475-J do CPC
no processo do trabalho.
Como se vê são assuntos de extrema importância e abordados sob óticas diferenciadas. A Revista tem o objetivo primordial de ser um instrumento eficaz na profusão de
novas ideias e base de estudos mais aprofundados sobre as matérias aqui discutidas.
Em resumo: apresentamos uma revista com muitas palavras, para gerar muitas
ideias, lembrando o que, de certa feita, disse Arthur Von Schopenhauer, no sentido de que
A palavra do ser humano é o material mais durável. Quando um poeta encarna sua sensação mais fugaz com palavras adequadas, ela vive nestas por milênios e volta a despertar
em todo leitor sensível (“Sobre o Ofício do Escritor” — Martins Fontes, 2005, p. 115).
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Aguardamos, portanto, mais e mais palavras dos leitores, sempre visando a tornar o
direito cada vez mais sensível à realidade e aos problemas sociais que tanto afligem significativa parcela da sociedade brasileira.

Ana Paula Pellegrina Lockmann
Presidente da AMATRA XV
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PROTEÇÃO E JUSTICIABILIDADE DOS
DIREITOS SOCIAIS NOS PLANOS GLOBAL,
REGIONAL E LOCAL(*)

Flávia Piovesan

1. Intr
odução
Introdução
Como compreender os direitos sociais sob a perspectiva da concepção contemporânea de direitos humanos? Em que medida merecem o mesmo grau de importância dos
direitos civis e políticos? Qual é a principiologia aplicável aos direitos sociais? São direitos
acionáveis e justiciáveis? Qual é o alcance de sua proteção nas esferas global, regional e
local? Quais são os principais desafios para a sua efetiva implementação? A partir de um
diálogo global, regional e local, quais são as perspectivas para avançar na proteção dos
direitos sociais?
São estas as questões centrais a inspirar o presente estudo, que tem por objetivo
maior enfocar a proteção dos direitos sociais sob os prismas global, regional e local, com
ênfase na temática de sua justiciabilidade, considerando a experiência brasileira.
2. A Constr
ução dos dir
eitos humanos e os dir
eitos econômicos, sociais e culturais
Construção
direitos
direitos
Os direitos humanos refletem um construído axiológico, a partir de um espaço simbólico de luta e ação social. No dizer de Joaquin Herrera Flores(1), compõem uma racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem e consolidam
espaços de luta pela dignidade humana. Invocam uma plataforma emancipatória voltada
à proteção da dignidade humana. No mesmo sentido, Celso Lafer(2), lembrando Danièle
Lochak, realça que os direitos humanos não traduzem uma história linear, não compõem
a história de uma marcha triunfal, nem a história de uma causa perdida de antemão, mas a
história de um combate.
(*) Um especial agradecimento é feito ao Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law pela
fellowship que tornou possível este estudo.
(1) FLORES, Joaquín Herrera. Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade de resistência, mimeo. p. 7.
(2) LAFER, Celso. Prefácio do livro Direitos humanos e justiça internacional de Flávia Piovesan. São Paulo: Saraiva, 2006.
p. XXII.
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Enquanto reivindicações morais, os direitos humanos nascem quando devem e
podem nascer. Como realça Norberto Bobbio, os direitos humanos não nascem todos de
uma vez e nem de uma vez por todas(3). Para Hannah Arendt, os direitos humanos não são
um dado, mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução(4).
Considerando a historicidade dos direitos humanos, destaca-se a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, que veio a ser introduzida pela Declaração
Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993.
Esta concepção é fruto do movimento de internacionalização dos direitos humanos
que surge, no pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante
o nazismo. É neste cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional. A barbárie do
totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor fonte do Direito. Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-Guerra deveria significar a sua reconstrução.
Nas palavras de Thomas Buergenthal: “O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que parte destas violações
poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos humanos existisse”.(5)
Fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve se reduzir ao
domínio reservado do Estado, porque revela tema de legítimo interesse internacional.
Prenuncia-se, deste modo, o fim da era em que a forma pela qual o Estado tratava seus
nacionais era concebida como um problema de jurisdição doméstica, decorrência de sua
soberania. Para Andrew Hurrell: “O aumento significativo das ambições normativas da
(3) BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
(4) ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo, Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1979. A respeito, ver
também LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo:
Cia. das Letras, 1988. p. 134. No mesmo sentido, afirma Ignacy Sachs: “Não se insistirá nunca o bastante sobre o fato de
que a ascensão dos direitos é fruto de lutas, que os direitos são conquistados, às vezes, com barricadas, em um processo
histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as aspirações se articulam em reivindicações e em estandartes de luta antes de serem reconhecidos como direitos”. (SACHS, Ignacy. Desenvolvimento, direitos humanos e cidadania. In: Direitos humanos no século XXI. 1998. p. 156). Para Allan: “O conceito de direitos humanos é sempre progressivo.
(…) O debate a respeito do que são os direitos humanos e como devem ser definidos é parte e parcela de nossa história, de
nosso passado e de nosso presente”. (So-called rights of the third generation. In: EIDE, Asbjorn; KRAUSE, Catarina e
ROSAS, Allan. Economic, social and cultural rights. Boston e Londres: Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1995. p. 243).
(5) BUERGENTHAL, Thomas. International human rights, p. 17. Para Henkin: “Por mais de meio século, o sistema internacional tem demonstrado comprometimento com valores que transcendem os valores puramente “estatais”, notadamente os direitos humanos, e tem desenvolvido um impressionante sistema normativo de proteção desses direitos”. (International
law, p. 2). Ainda sobre o processo de internacionalização dos direitos humanos, observa Celso Lafer: “Configurou-se
como a primeira resposta jurídica da comunidade internacional ao fato de que o direito ex parte populi de todo ser humano
à hospitabilidade universal só começaria a viabilizar-se se o “direito a ter direitos”, para falar com Hannah Arendt, tivesse
uma tutela internacional, homologadora do ponto de vista da humanidade. Foi assim que começou efetivamente a ser
delimitada a “razão de estado” e corroída a competência reservada da soberania dos governantes, em matéria de direitos
humanos, encetando-se a sua vinculação aos temas da democracia e da paz”. (Prefácio ao livro Os direitos humanos como
tema global, op. cit., p. XXVI).
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sociedade internacional é particularmente visível no campo dos direitos humanos e da
democracia, com base na ideia de que as relações entre governantes e governados, Estados
e cidadãos, passam a ser suscetíveis de legítima preocupação da comunidade internacional; de que os maus-tratos a cidadãos e a inexistência de regimes democráticos devem
demandar ação internacional; e que a legitimidade internacional de um Estado passa crescentemente a depender do modo pelo qual as sociedades domésticas são politicamente
ordenadas”(6).
Neste contexto, a Declaração de 1948 vem a inovar a gramática dos direitos humanos, ao introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, marcada
pela universalidade e indivisibilidade destes direitos. Universalidade porque clama pela
extensão universal dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o
requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser humano como um ser
essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade, esta como valor intrínseco à condição humana. Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa.
Quando um deles é violado, os demais também o são. Os direitos humanos compõem,
assim, uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o
catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo de direitos sociais, econômicos e
culturais.
Para Asbjorn Eide: “The term “social rights”, sometimes called “socio-economic rights”, refers to rights whose function is to protect and to advance the enjoyment of basic
human needs and to ensure the material conditions for a life in dignity. The foundations
of these rights in human rights law is found in the Universal Declaration of Human Rights, art. 22: “Everyone, as a member of society, has the right to social security and is
entitled to realisation, through national effort and international cooperation and in accordance with the organisation and resources of each state, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality”(7).
Ao examinar a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, leciona
Hector Gros Espiell: “Só o reconhecimento integral de todos estes direitos pode assegurar
(6) HURRELL, Andrew. Power, principles and prudence: protecting human rights in a deeply divided world. In: DUNNE,
Tim e WHEELER, Nicholas J. Human rights in global politics. Cambridge: Cambridge University, 1999. p. 277.
(7) EIDE, Asbjorn. Social rights. In: SMITH, Rhona K. M. e ANKER, Christien van den. The essentials of human rights.
Londres: Hodder Arnold, 2005. p. 234. Para Asborn Eide: “Economic, social and cultural rights constitute three interrelated components of a more comprehensive package. The different components also have links to civil and political rights.
At the core of social rights is the right to an adequate standard of living. The enjoyment of this right requires, at a minimum, that everyone shall enjoy the necessary subsistence rights — adequate food and nutrition rights, clothing, housing
and necessary conditions of care. Closely related to this is the right of families to assistance (…). In order to enjoy these
social rights, there is also a need to enjoy certain economic rights. These are the right to property, the right to work and the
right to social security. (…) The notion of cultural rights is more complex. (…) cultural rights contain the following
elements: the right to take part in cultural life, the right to enjoy the benefits of scientific progress and its applications, the
right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic
production of which the beneficiary is the author, and the freedom indispensable for scientific research and creative activity”. (Economic, social and cultural rights as human rights. In: EIDE, A.; KRAUSE, C. and ROSAS, A. (eds.). Economic,
social and cultural rights: a textbook. 2. ed. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 2001. p. 17-18).
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a existência real de cada um deles, já que sem a efetividade de gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos se reduzem a meras categorias formais. Inversamente, sem a realidade dos direitos civis e políticos, sem a efetividade da
liberdade entendida em seu mais amplo sentido, os direitos econômicos, sociais e culturais carecem, por sua vez, de verdadeira significação. Esta ideia da necessária integralidade, interdependência e indivisibilidade quanto ao conceito e à realidade do conteúdo dos
direitos humanos, que de certa forma está implícita na Carta das Nações Unidas, se compila, se amplia e se sistematiza em 1948, na Declaração Universal de Direitos Humanos,
e se reafirma definitivamente nos Pactos Universais de Direitos Humanos, aprovados pela
Assembleia Geral em 1966, e em vigência desde 1976, na Proclamação de Teerã de 1968
e na Resolução da Assembleia Geral, adotada em 16 de dezembro de 1977, sobre os
critérios e meios para melhorar o gozo efetivo dos direitos e das liberdades fundamentais
(Resolução n. 32/130)”.(8)
A partir da Declaração de 1948, começa a se desenvolver o Direito Internacional dos
Direitos Humanos, mediante a adoção de diversos instrumentos internacionais de proteção. A Declaração de 1948 confere lastro axiológico e unidade valorativa a este campo do
Direito, com ênfase na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos
humanos.
O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação de um
sistema internacional de proteção destes direitos. Este sistema é integrado por tratados
internacionais de proteção que refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea
compartilhada pelos Estados, na medida em que invocam o consenso internacional acerca
de temas centrais aos direitos humanos, na busca da salvaguarda de parâmetros protetivos
mínimos — do “mínimo ético irredutível”. Neste sentido, cabe destacar que, até agosto de
2007, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos contava com 160 Estados partes; o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais contava com 157
Estados partes; a Convenção contra a Tortura contava com 145 Estados partes; a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial contava com 173 Estados partes; a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher contava com 185 Estados
partes e a Convenção sobre os Direitos da Criança apresentava a mais ampla adesão, com
193 Estados partes.(9)
Ao lado do sistema normativo global, surgem os sistemas regionais de proteção, que
buscam internacionalizar os direitos humanos nos planos regionais, particularmente na
Europa, América e África. Adicionalmente, há um incipiente sistema árabe e a proposta
de criação de um sistema regional asiático. Consolida-se, assim, a convivência do sistema global da ONU com instrumentos do sistema regional, por sua vez, integrado pelo
sistema americano, europeu e africano de proteção aos direitos humanos.
(8) ESPIELL, Hector Gros. Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. San José: Libro Libre,
1986. p. 16-17.
(9) A respeito, consultar Human development report. UNDP. New York/Oxford: Oxford University, 2007.
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Os sistemas global e regional não são dicotômicos, mas complementares. Inspirados
pelos valores e princípios da Declaração Universal, compõem o universo instrumental de
proteção dos direitos humanos, no plano internacional. Nesta ótica, os diversos sistemas
de proteção de direitos humanos interagem em benefício dos indivíduos protegidos. O
propósito da coexistência de distintos instrumentos jurídicos — garantindo os mesmos
direitos — é, pois, no sentido de ampliar e fortalecer a proteção dos direitos humanos. O
que importa é o grau de eficácia da proteção, e, por isso, deve ser aplicada a norma que,
no caso concreto, melhor proteja a vítima. Ao adotar o valor da primazia da pessoa humana, estes sistemas se complementam, interagindo com o sistema nacional de proteção, a
fim de proporcionar a maior efetividade possível na tutela e promoção de direitos fundamentais. Esta é inclusive a lógica e a principiologia próprias do Direito Internacional dos
Direitos Humanos, todo ele fundado no princípio maior da dignidade humana.
A concepção contemporânea de direitos humanos caracteriza-se pelos processos de
universalização e internacionalização destes direitos, compreendidos sob o prisma de sua
indivisibilidade(10). Ressalte-se que a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993,
reitera a concepção da Declaração de 1948, quando, em seu § 5º, afirma: “Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé
de igualdade e com a mesma ênfase”.
Logo, a Declaração de Viena de 1993, subscrita por 171 Estados, endossa a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos, revigorando o lastro de legitimidade
da chamada concepção contemporânea de direitos humanos, introduzida pela Declaração
de 1948. Note-se que, enquanto consenso do “pós-Guerra”, a Declaração de 1948 foi
adotada por 48 Estados, com 8 abstenções. Assim, a Declaração de Viena de 1993 estende, renova e amplia o consenso sobre a universalidade e indivisibilidade dos direitos
humanos. A Declaração de Viena afirma ainda a interdependência entre os valores dos
direitos humanos, democracia e desenvolvimento.
Não há direitos humanos sem democracia e nem tampouco democracia sem direitos
humanos. Vale dizer, o regime mais compatível com a proteção dos direitos humanos é o
regime democrático. Atualmente, 140 Estados, dos quase 200 Estados que integram a
ordem internacional, realizam eleições periódicas. Contudo, apenas 82 Estados (o que
representa 57% da população mundial) são considerados plenamente democráticos. Em
1985, este percentual era de 38%, compreendendo 44 Estados(11). O pleno exercício dos
direitos políticos pode implicar o “empoderamento” das populações mais vulneráveis, o
aumento de sua capacidade de pressão, articulação e mobilização políticas. Para Amartya
Sen, os direitos políticos (incluindo a liberdade de expressão e de discussão) são não
(10) Note-se que a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção para a Proteção dos
Direitos dos Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias contemplam não apenas direitos civis e políticos,
mas também direitos sociais, econômicos e culturais, o que vem a endossar a ideia da indivisibilidade dos direitos
humanos.
(11) Consultar Human development report 2002: deepening democracy in a fragmented world. UNDP. New York/Oxford:
Oxford University, 2002.
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apenas fundamentais para demandar respostas políticas às necessidades econômicas, mas
são centrais para a própria formulação destas necessidades econômicas(12).
Além disso, em face da indivisibilidade dos direitos humanos, há de ser definitivamente afastada a equivocada noção de que uma classe de direitos (a dos direitos civis e
políticos) merece inteiro reconhecimento e respeito, enquanto outra classe de direitos (a
dos direitos sociais, econômicos e culturais), ao revés, não merece qualquer observância.
Sob a ótica normativa internacional, está definitivamente superada a concepção de que os
direitos sociais, econômicos e culturais não são direitos legais. A ideia da não-acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica e não científica. São eles autênticos e
verdadeiros direitos fundamentais, acionáveis, exigíveis e demandam séria e responsável
observância. Por isso, devem ser reivindicados como direitos e não como caridade, generosidade ou compaixão.
Como aludem Asbjorn Eide e Allan Rosas: “Levar os direitos econômicos, sociais e
culturais a sério implica, ao mesmo tempo, um compromisso com a integração social, a
solidariedade e a igualdade, incluindo a questão da distribuição de renda. Os direitos
sociais, econômicos e culturais incluem como preocupação central a proteção aos grupos
vulneráveis. (...) As necessidades fundamentais não devem ficar condicionadas à caridade
de programas e políticas estatais, mas devem ser definidas como direitos”.(13)
A compreensão dos direitos econômicos, sociais e culturais demanda ainda que se
recorra ao direito ao desenvolvimento. Para desvendar o alcance do direito ao densenvolvimento, importa realçar, como afirma Celso Lafer, que, no campo dos valores, em matéria
de direitos humanos, a consequência de um sistema internacional de polaridades definidas — Leste/Oeste, Norte/Sul — foi a batalha ideológica entre os direitos civis e políticos
(herança liberal patrocinada pelos EUA) e os direitos econômicos, sociais e culturais (herança social patrocinada pela então URSS). Neste cenário surge o “empenho do Terceiro
Mundo de elababorar uma identidade cultural própria, propondo direitos de identidade
cultural coletiva, como o direito ao desenvolvimento”.(14)
É, assim, adotada pela ONU a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, em
1986, por 146 Estados, com um voto contrário (EUA) e 8 abstenções. Para Allan Rosas: “A
respeito do conteúdo do direito ao desenvolvimento, três aspectos devem ser mencionados. Em primeiro lugar, a Declaração de 1986 endossa a importância da participação. (...)
Em segundo lugar, a Declaração deve ser concebida no contexto das necessidades básicas
de justiça social. (...) Em terceiro lugar, a Declaração enfatiza tanto a necessidade de adoção de programas e políticas nacionais, como da cooperação internacional”.(15)
(12) SEN, Amartya. Foreword ao livro Pathologies of power de Paul Farmer. Berkeley: University of California, 2003.
(13) EIDE, Asbjorn e ROSAS, Allan. Economic, social and cultural rights: a universal challenge. In: EIDE, Asbjorn; KRAUSE, Catarina e ROSAS, Allan. Economic, social and cultural rights. Boston e Londres: Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995. p.17-18.
(14) LAFER, Celso. Comércio, desarmamento, direitos humanos: reflexões sobre uma experiência diplomática. São Paulo:
Paz e Terra, 1999.
(15) ROSAS, Allan. The right to development. In: EIDE, Asbjorn; KRAUSE, Catarina e ROSAS, Allan. Economic, social and
cultural rights. Boston e Londres: Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995. p. 254-255.
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O art. 2º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, consagra que:
“A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deve ser ativa participante e
beneficiária do direito ao desenvolvimento”. Adiciona o art. 4º da Declaração que os Estados têm o dever de adotar medidas, individualmente ou coletivamente, voltadas a formular políticas de desenvolvimento internacional, com vistas a facilitar a plena realização
de direitos, acrescentando que a efetiva cooperação internacional é essencial para prover
aos países em desenvolvimento meios que encorajem o direito ao desenvolvimento.
O direito ao desenvolvimento demanda uma globalização ética e solidária. No
entender de Mohammed Bedjaqui: “Na realidade, a dimensão internacional do direito ao
desenvolvimento é nada mais que o direito a uma repartição equitativa concernente ao
bem-estar social e econômico mundial. Reflete uma demanda crucial de nosso tempo, na
medida em que os quatro quintos da população mundial não mais aceitam o fato de um
quinto da população mundial continuar a construir sua riqueza com base em sua pobreza”.(16) As assimetrias globais revelam que a renda dos 1% mais ricos supera a renda dos
57% mais pobres na esfera mundial(17).
Como atenta Joseph E. Stiglitz: “The actual number of people living in poverty has
actually increased by almost 100 million. This occurred at the same time that total world
income increased by an average of 2.5 percent annually”.(18) Para a World Health Organization: “poverty is the world’s greatest killer. Poverty wields its destructive influence at
every stage of human life, from the moment of conception to the grave. It conspires with
the most deadly and painful diseases to bring a wretched existence to all those who suffer
from it”.(19)
O desenvolvimento, por sua vez, há de ser concebido como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas podem usufruir, para adotar a concepção de
Amartya Sen(20). Acrescente-se ainda que a Declaração de Viena de 1993, enfatiza ser o
direito ao desenvolvimento um direito universal e inalienável, parte integral dos direitos
(16) BEDJAQUI, Mohammed. The right to development. In: BEDJAQUI, Mohammed (ed.). International law: achievements and prospects, 1991. p. 1182.
(17) A respeito, consultar Human development report 2002. UNDP. New York/Oxford: Oxford University, 2002. p. 19.
(18) STIGLITZ, Joseph E. Globalization and its discontents. New York/London: WW Norton Company, 2003. p. 6. Acrescenta o autor: “Development is about transforming societies, improving the lives of the poor, enabling everyone to have a
chance at success and access to health care and education” (op. cit., p. 252).
(19) FARMER, Paul. Pathologies of power. Berkeley: University of California, 2003. p. 50. De acordo com dados do relatório
“Sinais Vitais”, do Worldwatch Institute (2003), a desigualdade de renda se reflete nos indicadores de saúde: a mortalidade
infantil nos países pobres é 13 vezes maior do que nos países ricos; a mortalidade materna é 150 vezes maior nos países de
menor desenvolvimento com relação aos países industrializados. A falta de água limpa e saneamento básico mata 1,7
milhão de pessoas por ano (90% crianças), ao passo que 1,6 milhão de pessoas morrem de doenças decorrentes da utilização de combustíveis fósseis para aquecimento e preparo de alimentos. O relatório ainda atenta para o fato de que a quase
totalidade dos conflitos armados se concentra no mundo em desenvolvimento, que produziu 86% de refugiados na última
década.
(20) Ao conceber o desenvolvimento como liberdade, sustenta Amartya Sen: “Neste sentido, a expansão das liberdades é
vista concomitantemente como 1) uma finalidade em si mesma e 2) o principal significado do desenvolvimento. Tais
finalidades podem ser chamadas, respectivamente, como a função constitutiva e a função instrumental da liberdade em
relação ao desenvolvimento. A função constitutiva da liberdade relaciona-se com a importância da liberdade substantiva
para o engrandecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem as capacidades elementares, como a de evitar
privações como a fome, a sub-nutrição, a mortalidade evitável, a mortalidade prematura, bem como as liberdades associadas com a educação, a participação política, a proibição da censura… Nesta perspectiva constitutiva, o desenvolvimento
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humanos fundamentais. Reitere-se que a Declaração de Viena reconhece a relação de
interdependência entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos.
Feitas essas considerações a respeito da concepção contemporânea de direitos humanos e o modo pelo qual se relaciona com os direitos econômicos, sociais e culturais,
transita-se à análise da proteção internacional a estes direitos, com ênfase no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e no Protocolo Adicional à Convenção Americana em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais (“Protocolo de San
Salvador”).
3. A pr
oteção dos dir
eitos sociais nos sistemas global e rregional
egional
proteção
direitos
Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar que a Declaração Universal de 1948, ao
introduzir a concepção contemporânea de direitos humanos, foi o marco de criação do
chamado “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, que é um sistema jurídico normativo de alcance internacional, com o objetivo de proteger os direitos humanos.
Após a sua adoção, em 1948, instaurou-se uma larga discussão sobre qual seria a
maneira mais eficaz em assegurar a observância universal dos direitos nela previstos. Prevaleceu o entendimento de que a Declaração deveria ser “juridicizada” sob a forma de
tratado internacional, que fosse juridicamente obrigatório e vinculante no âmbito do Direito Internacional.
Esse processo de “juridicização” da Declaração começou em 1949 e foi concluído
apenas em 1966, com a elaboração de dois distintos tratados internacionais no âmbito das
Nações Unidas — o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais — que passavam a incorporar, com
maior precisão e detalhamento, os direitos constantes da Declaração Universal, sob a forma de preceitos juridicamente obrigatórios e vinculantes.
O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), que
até 2007 contemplava a adesão de 157 Estados partes, enuncia um extenso catálogo de
direitos, que inclui o direito ao trabalho e à justa remuneração, o direito a formar e a filiarse a sindicatos, o direito a um nível de vida adequado, o direito à moradia, o direito à
educação, à previdência social, à saúde, etc. Como afirma David Trubek: “Os direitos sociais, enquanto social welfare rights implicam na visão de que o Governo tem a obrigação
de garantir adequadamente tais condições para todos os indivíduos. A ideia de que o
welfare é uma construção social e de que as condições de welfare são em parte uma
responsabilidade governamental, repousa nos direitos enumerados pelos diversos instrumentos internacionais, em especial pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais. Ela também expressa o que é universal neste campo, na medida em
que se trata de uma ideia acolhida por quase todas as nações do mundo, ainda que exista
envolve a expansão destas e de outras liberdades fundamentais. Desenvolvimento, nesta visão, é o processo de expansão
das liberdades humanas”. (Op. cit., p. 35-36 e p. 297). Sobre o direito ao desenvolvimento, ver também VASAK, Karel. For
third generation of human rights: the rights fo solidarity, International Institute of Human Rights, 1979.
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uma grande discórdia acerca do escopo apropriado da ação e responsabilidade governamental, e da forma pela qual o social welfare pode ser alcançado em específicos sistemas
econômicos e políticos”(21).
Se os direitos civis e políticos devem ser assegurados de plano pelo Estado, sem
escusa ou demora — têm a chamada autoaplicabilidade —, os direitos sociais, econômicos e culturais, por sua vez, nos termos em que estão concebidos pelo Pacto, apresentam
realização progressiva. Vale dizer, são direitos que estão condicionados à atuação do Estado, que deve adotar todas as medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e
cooperação internacionais(22), principalmente nos planos econômicos e técnicos, até o
máximo de seus recursos disponíveis, com vistas a alcançar progressivamente a completa
realização desses direitos (art. 2º, § 1º do Pacto)(23).
No entanto, cabe realçar que tanto os direitos sociais, como os direitos civis e políticos demandam do Estado prestações positivas e negativas, sendo equivocada e simplista
a visão de que os direitos sociais só demandariam prestações positivas, enquanto que os
direitos civis e políticos demandariam prestações negativas, ou a mera abstenção estatal.
A título de exemplo, cabe indagar qual o custo do aparato de segurança, mediante o qual
se assegura direitos civis clássicos, como os direitos à liberdade e à propriedade, ou ainda
qual o custo do aparato eleitoral, que viabiliza os direitos políticos, ou, do aparato de
justiça, que garante o direito ao acesso ao Judiciário. Isto é, os direitos civis e políticos não
se restringem a demandar a mera omissão estatal, já que a sua implementação requer
políticas públicas direcionadas, que contemplam também um custo.
(21) TRUBEK, David. Economic, social and cultural rights in the third world: human rights law and human needs programs. In: MERON, Theodor (ed.). Human rights in international law: legal and policy issues. Oxford: Claredon, 1984. p. 207.
A respeito, ainda afirma David Trubek: “Eu acredito que o Direito Internacional está se orientando no sentido de criar
obrigações que exijam dos Estados a adoção de programas capazes de garantir um mínimo nível de bem-estar econômico,
social e cultural para todos os cidadãos do planeta, de forma a progressivamente melhorar este bem-estar” (op. cit., p. 207).
Sobre o tema, consultar ainda CHAPMAN, A. and RUSSELL, S. (eds.). Core obligations: building a framework for economic, social and cultural rights. Antwerp: Intersentia, 2002 e Craven, M. The international covenant on economic, social and
cultural rights: a perspective on its development. Oxford: Clarendon, 1995.
(22) “O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais consagra três previsões que podem ser interpretadas no sentido de sustentar uma obrigação por parte dos Estados-partes ricos de prover assistência aos Estados-partes
pobres, não dotados de recursos para satisfazer as obrigações decorrentes do Pacto. O art. 2º (1) contempla a frase ‘individualmente ou através de assistência internacional e cooperação, especialmente econômica e técnica’. A segunda é a previsão do art. 11 (1), de acordo com a qual os ‘Estados-partes concordam em adotar medidas apropriadas para assegurar a
plena realização do direito à adequada condição de vida, reconhecendo para este efeito a importância da cooperação internacional baseada no livre consenso’. Similarmente, no art. 11 (2) os Estados-partes concordam em adotar ‘individualmente ou por meio de cooperação internacional medidas relevantes para assegurar o direito de estar livre da fome’.” (ALSTON,
Philip e QUINN, Gerard. The nature and scope of staties parties’obligations under the ICESCR, 9. In: Human Rights
Quarterly 156, 1987. p. 186, apud STEINER, Henry e ALSTON, Philip. International human rights in context: law, politics
and morals. 2. ed. Oxford: Oxford University, 2000. p.1327).
(23) A expressão “aplicação progressiva” tem sido frequentemente mal interpretada. Em seu “General Comment n. 3”
(1990), a respeito da natureza das obrigações estatais concernentes ao art. 2º, § 1º, o Comitê sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais afirmou que, se a expressão “realização progressiva” constitui um reconhecimento do fato de que a
plena realização dos direitos sociais, econômicos e culturais não pode ser alcançada em um curto período de tempo, esta
expressão deve ser interpretada à luz de seu objetivo central, que é estabelecer claras obrigações aos Estados partes, no
sentido de adotarem medidas, tão rapidamente quanto possível, para a realização destes direitos. (General Comment n.3,
UN doc. E/1991/23).
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Sobre o custo dos direitos e a justiciabilidade dos direitos sociais, compartilha-se da
visão de David Bilchitz: “Whilst a number o writers accept the legitimacy of judicial review
for final decisions concerning civil and political rights, they object to it where decisions
concerning social and economic rights are concerned. One of the most important objections that has been made concerning the envolvement of judges in decisions relating to
socio-economic rights has been that it is inappropriate for judges to decide how the budget of a society is to be allocated. (...) Judges are not traditionally experts on economic
policy or on the complex issues involved in determining a budget. It is clamed that they
are no therefore best placed to make determinations concerning the overall allocation of
resources. In response, judicial review in a number of countries has for many years involved judges making determinations on civil and political rights. The realization of many of
these rights also requires massive expenditure, which has an impact on the overall distribution of resources. (...) Yet, judges have generally acquitted themselves well in interpreting and enforcing these rights, and their role in this regard has not generally met with
accusations that they are unqualified for the job, despite the resource implications of their
decisions. (...) The rationale for this distinction seems to lie in the fact that the critics
regard socio-economic rights are in some way inferior to civil and political rights and as
not warranting equal protection. (...) there is no justifiable normative basis for this contention and the same normative foundations support both types of rights”.(24) Acrescenta
o mesmo autor: “(...) if a society is justified in recognizing fundamental rigths, and has
good reasons for granting judges review powers, then the society is justified in allowing
its judges to ensure that resources are allocated in accordance with the demands of fundamental rights. (...) Judges are given the power to review such decisions as to their
conformity with the set of priorities mentioned in the Constitution. Judges are thus required to evaluate the allocation of resources against an area in which they have expertise: the
application of human rights standards”(25).
O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais apresenta uma peculiar sistemática de monitoramento e implementação dos direitos que contempla. Essa sistemática inclui
o mecanismo dos relatórios a serem encaminhados pelos Estados partes. Os relatórios devem consignar as medidas legislativas, administrativas e judiciais adotadas pelo Estado parte
no sentido de conferir observância aos direitos reconhecidos pelo Pacto. Devem ainda expressar os fatores e as dificuldades no processo de implementação das obrigações decorrentes do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Diversamente do Pacto dos Direitos Civis, o Pacto dos Direitos Sociais não estabelece o mecanismo de comunicação interestatal e nem tampouco, mediante Protocolo Facultativo, permite a sistemática das petições individuais. Atente-se que mediante as
comunicações interestatais um Estado parte pode alegar haver um outro Estado parte
incorrido em violação aos direitos humanos enunciados no tratado, enquanto que por
meio do direito de petição, na hipótese de violação de direitos humanos e respeitados
(24) BILCHITZ, David. Poverty and fundamental rights: the justification and enforcement of socio-economic rights. Oxford:
Oxford University, 2007. p. 128-129.
(25) BILCHITZ, David. Op. cit., p. 132.
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determinados requisitos de admissibilidade (como o esgotamento prévio dos recursos
internos e a inexistência de litispendência internacional), é possível recorrer a instâncias
internacionais competentes, que adotarão medidas que restaurem ou reparem os direitos
então violados.
O mecanismo internacional de proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais
continua a se restringir à sistemática dos relatórios. Em face da insuficiência deste mecanismo, a Declaração e o Programa de Ação de Viena de 1993 são enfáticos em recomendar
a incorporação do direito de petição a esse Pacto, mediante a adoção de protocolo adicional — projeto que está em fase de elaboração nas Nações Unidas. A respeito, observa
Antônio Augusto Cançado Trindade que “já existe um intenso debate internacional em curso
sobre como assegurar uma proteção internacional mais eficaz dos direitos econômicos,
sociais e culturais. No plano global, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
órgão de supervisão do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das
Nações Unidas, tem se pronunciado a respeito. Far-se-á uma reunião de peritos para discutir a elaboração de um anteprojeto de Protocolo Adicional àquele Pacto, a fim de dotálo de um sistema de petições ou comunicações ou denúncias, e desse modo reduzir as
disparidades de procedimentos de implementação entre os direitos civis e políticos, por
um lado, e os direitos econômicos, sociais e culturais, por outro. A preocupação básica é
no sentido de assegurar a justiciabilidade ou exigibilidade dos direitos econômicos e sociais, ou ao menos de alguns desses direitos. Isto poderia ademais gerar uma jurisprudência em matéria de direitos econômicos e sociais. Esta possibilidade já está contemplada no
Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador de 1988), em relação ao
direito de associação e liberdade sindical e ao direito à educação”.(26)
A respeito do monitoramento dos direitos sociais e seu impacto na justiciabilidade
destes direitos, afirma Martin Scheinin: “The intimate relationship between the existence of
a functioning system of international complaints, giving rise to an institutionalized practice of interpretation, and the development of justiciability on the domestic level, has
been explained very accurately by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: “As long as the majority of the provisions of the Convenant are not subject of any
detailed jurisprudential scrutiny at the international level, it is most unlikely that they will
be subject to such examination at the national level either”(27).
Além disso, para fortalecer a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais,
a Declaração de Viena também recomenda o exame de outros critérios, como a aplicação
de um sistema de indicadores, para medir o progresso alcançado na realização dos direitos
previstos no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Para
(26) TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos econômicos e sociais. In: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado
(ed.). A incorporação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro. San José da Costa Rica/
Brasília: Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 1996. p. 710-711.
(27) SCHEININ, Martin. Economic and social rights as legal rights. In: EIDE, A.; KRAUSE, C. and ROSAS, A. (eds.).
Economic, social and cultural rights: a textbook. 2. ed. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. p. 49. Ver também UN
doc A/CONF.157/PC/62/Add.5/, para. 24.
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Katarina Tomasevski: “The creation of indicators for economic and social rights provides
an opportunity to extend the rule of law, and thereby international human rights obligations, to the realm of economics which has thus far remained by and large immune from
demands of democratization, accountability and full application of human rights standards. Indicators can be conceptualized on the basis of international human rights treaties
because these lay down obligations for governments”(28).
Recomenda ainda a Declaração de Viena seja empreendido um esforço harmonizado, visando a garantir o reconhecimento dos direitos econômicos, sociais e culturais nos
planos nacional, regional e internacional.
Além do Pacto, há que se mencionar o Protocolo de San Salvador, em matéria de
direitos econômicos, sociais e culturais, que entrou em vigor em novembro de 1999. Tal
como o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, este tratado da OEA reforça
os deveres jurídicos dos Estados partes no tocante aos direitos sociais, que devem ser
aplicados progressivamente, sem recuos e retrocessos, para que se alcance sua plena efetividade. O Protocolo de San Salvador estabelece um amplo rol de direitos econômicos,
sociais e culturais, compreendendo o direito ao trabalho, direitos sindicais, direito à saúde, direito à previdência social, direito à educação, direito à cultura ...
Este Protocolo acolhe (tal como o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) a concepção de que cabe aos Estados investir o máximo dos recursos disponíveis
para alcançar, progressivamente, a plena efetividade dos direitos econômicos, sociais e
culturais. Este Protocolo permite o recurso ao direito de petição a instâncias internacionais para a defesa de dois dos direitos nele previstos — o direito à educação e o direito
sindical.
4. A principiologia dos dir
eitos sociais
direitos
Extrai-se da jurisprudência internacional, fomentada especialmente pelo Comitê de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, relevantes princípios a orientar a hermêutica
concernente aos direitos sociais. Dentre os princípios relacionados aos direitos sociais,
destacam-se: a) o princípio da observância do minimum core obligation; b) o princípio da
aplicação progressiva; do qual decorre o princípio da proibição do retrocesso social; c) o
princípio da inversão do ônus da prova; e d) os deveres dos Estados em matéria de direitos sociais.
a) princípio da observância do minimum core obligation no tocante aos direitos sociais
A jurisprudência internacional, fomentada pelo Comitê de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, tem endossado o dever dos Estados de observar um minimum core
obligation no tocante aos direitos sociais. Como explica David Bilchitz: “The Committee
(28) TOMASEVSKI, Katarina. Indicators. In: EIDE, A.; KRAUSE, C. and ROSAS, A. (eds.). Economic, social and cultural
rights: a textbook. 2. ed. rev. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. p. 531-532.
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found that a minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least,
minimum essential levels of each of the rights is incumbent upon every State party (...)
Minimum core obligations are those obligations to meet the “minimum essential levels of
a right”(29).
O dever de observância do mínimo essencial concernente aos direitos sociais tem
como fonte o princípio maior da dignidade humana, que é o princípio fundante e nuclear
do Direito dos Direitos Humanos.
b) princípio da aplicação progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, do qual
decorre o princípio da proibição do retrocesso social
O General Comment n. 3 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
afirma a obrigação dos Estados de adotar medidas, por meio de ações concretas, deliberadas e focadas, de modo mais efetivo possível, voltadas à implementação dos direitos
sociais. Por consequência, cabe aos Estados o dever de evitar medidas de retrocesso social.
Para o Comitê: “Any retrogressive meausures would involve the “most careful consideration and would need to be fully justified by reference to the totality of the rights provided
for in the Convenant in the context of the full use of the maximum available resources”.
Cabe reafirmar que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece
a obrigação dos Estados em reconhecer e progressivamente implementar os direitos nele
enunciados, utilizando o máximo dos recursos disponíveis. Da aplicação progressiva dos
econômicos, sociais e culturais resulta a cláusula de proibição do retrocesso social em
matéria de direitos sociais. Para J. J. Gomes Canotilho: “O princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e
efetivado através de medidas legislativas deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas que, sem a criação de esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática em uma anulação, revogação ou aniquilação
pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade do legislador tem como limite o núcleo
essencial já realizado”(30).
Ainda no General Comment n. 3, como destaca David Bilchitz: “The UN Committee
has provided various categorizations of the obligations imposed by socio-economic rights
on state parties. In General Comment 3, it recognized the distinction between obligations
of conduct and obligations of result. Obligations of conduct require the taking of action
“reasonably calculated to realise the enjoyment of a particular right”. Obligations of result
require “states to achieve specific targets to satisfy a detailed substantive standard. (...)
socio-economic rights typically impose both obligations of conduct and obligations of
result”(31).
(29) BILCHITZ, David. Poverty and fundamental rights: the justification and enforcement of socio-economic rights. Oxford:
Oxford University, 2007. p. 185.
(30) CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998.
(31) BILCHITZ, David. Poverty and fundamental rights: the justification and enforcement of socio-economic rights. Oxford:
Oxford University, 2007. p.183-184.
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Note-se que há medidas de aplicação imediata concernentes aos direitos sociais,
como é o caso da cláusula da proibição da discriminação. Como realçam os princípios de
Limburg: “Some obligations under the Covenant require immediate implementation in full
by the State parties, such as the prohibition of discrimination in art.e 2(2) of the Covenant. (...) Although the full realization of the rights recognized in the Convenant is to be
attained progressively, the application of some rights can be made justiciable immediately
while other rights can become justiciable over time”.(32)
c) princípio da inversão do ônus da prova
Nos termos do art. 2º (1) do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, os Estados têm a obrigação de adotar todas as medidas necessárias, utilizando
o máximo de recursos disponível, para a realização dos direitos sociais.
É com base neste dever que emerge o princípio da inversão do ônus da prova. Como
leciona Asborn Eide: “A state claiming that it is unable to carry out its obligation for reasons beyond its control therefore has the burden of proving that this is the case and that
is has unsuccessfully sought to obtain international support to ensure the availability and
accessibility ot the right”(33).
d) deveres dos Estados
O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu General Comment
n.12, realça as obrigações do Estado no campo dos direitos econômicos, sociais e culturais: respeitar, proteger e implementar.
Quanto à obrigação de respeitar, obsta ao Estado que viole tais direitos. No que
tange à obrigação de proteger, cabe ao Estado evitar e impedir que terceiros (atores nãoestatais) violem estes direitos. Finalmente, a obrigação de implementar demanda do Estado a adoção de medidas voltadas à realização destes direitos(34).
Na visão de Katarina Tomasevski: “The obligations to respect, protect and fulful each
contain elements of obligation of conduct and obligation of result. The obligation of conduct requires action reasonably calculated to realize the enjoyment of a particular right.
(32) The Limburg Principles on the implementation of the International Convenant on Economic, social and cultural
rights, paragraph 22 (UN doc.E/CN.4/1987/17). Como observa Asborn Eide: “State obligations for economic and social
rights were elaborated by a group of experts, convened by the International Commission of Jurists, in Limburg (the Netherlands) in June 1986. The outcome of the meeting is the so-called Limburg Principles, which is the best guide available
to state obligations under de CESCR. (…) A decade later, experts on economic, social and cultural rights met in Maastricht
to adopt a set of guidelines on violations of human rights (The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, social
and cultural rights)”. (Eide, Asborn. Economic, social and cultural rights as human rights. In: EIDE, A.; KRAUSE, C. and
ROSAS, A. (eds.). Economic, social and cultural rights: a textbook. 2. ed. rev. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
p.25)
(33) EIDE, Asborn. Economic, social and cultural rights as human rights. In: EIDE, A.; KRAUSE, C. and ROSAS, A. (eds.).
Economic, social and cultural rights: a textbook. 2. ed. rev. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. p. 27.
(34) Observe-se que: “In some of the general comments, the committee has split the obligation to fulfil into two parts: in
obligation to facilitate and an obligation to provide”. (BILCHITZ, David. Poverty and fundamental rights: the justification
and enforcement of socio-economic rights. Oxford: Oxford University, 2007. p.184).
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The obligation of result requires States to achieve specific targets to satisfy a detailed
substantive standard. (...) The obligation to protect includes the State’s responsibility to
ensure that private entities or individuals, including transnational corporations over which they exercise jurisdiction, do not deprive individuals of their economic, social and
cultural rights. States are responsible for violations of economic, social and cultural rights
that result from their failure to exercise due diligence in controlling the behaviour of such
non-state actors”.(35)
Além destes princípios atinentes especificamente aos direitos sociais, observa-se que
os direitos humanos, concebidos em sua integralidade, demandam uma lógica e principiologia próprias a orientar a interpretação destes direitos no âmbito global, regional e local.
Quanto à hermenêutica dos direitos humanos, compreendendo os direitos econômicos, sociais e culturais, quatro princípios gerais merecem realce por sua relevância.
O primeiro deles é o princípio da interpretação teleológica, que traduz a busca de
realizar os objetivos e propósitos consagrados nos comandos constitucionais e internacionais afetos à proteção destes direitos. Como estabelece o art. 31 da Convenção de
Viena: “Um tratado deve ser interpretado de boa-fé, de acordo com o significado a ser
dado aos seus termos, à luz de seu contexto e considerando seus objetivos e propósito”(36).
Isto é, faz-se necessário obter a interpretação mais apropriada com o fim de implementar
os objetivos e alcançar os propósitos dos parâmetros constitucionais e internacionais vocacionados à proteção de direitos, a partir de uma lógica material, afastando leituras interpretativas que restrinjam o alcance das obrigações assumidas pelos Estados no tocante à
realização dos direitos sociais. A busca da interpretação teleológica deve pautar-se pelo
princípio da dignidade humana, na medida em que os direitos humanos inspiram-se na
afirmação da dignidade e na prevenção do sofrimento humano. Isto é, a leitura interpretativa de preceitos enunciadores de direitos há de ser desenvolvida de forma a permitir a
defesa e a promoção da dignidade humana, bem como a prevenção ao sofrimento.
O princípio da interpretação efetiva assume também especial importância, endossando a importância de conferir às previsões concernentes aos direitos sociais a maior
efetividade possível. Neste sentido, destaque-se o princípio da “interpretação ótima” da
Constituição. Cabe ao intérprete maximizar e potencializar o alcance das normas veiculadoras de direitos humanos, evitando interpretações restritivas e reduzidas afetas a estes
direitos.
Outro relevante princípio é o atinente à interpretação dinâmica e evolutiva dos dispositivos pertinentes aos direitos sociais. É tarefa do intérprete considerar as mudanças
ocorridas nos planos social e político para a adequada interpretação dos direitos previstos
nos planos constitucional e internacional. O alcance e o significado dos direitos não podem restar confinados e estagnados às concepções do momento em que foram elaborados
(35) TOMASEVSKI, Katarina. Indicators. In: EIDE, A.; KRAUSE, C. and ROSAS, A. (eds.). Economic, social and cultural
rights: a textbook. 2. ed. rev. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. p.729 e 732.
(36) Ver OVEY, Clare e WHITE, Robin. European convention on human rights. 3th ed. Oxford. Oxford University, 2002.
p. 27.
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os instrumentos normativos, devendo ser estes concebidos como living instrument, a ser
interpretado à luz das condições dos dias presentes. Cabe aos intérpretes proteger e
salvaguardar os direitos sociais, desenvolvendo o alcance e o sentido destes direitos à luz
do contexto e dos valores contemporâneos. Aos intérpretes cabe o desafio de “vitalizar” os
instrumentos protetivos e não “fossilizá-los”, deixando-os reféns do passado. Os parâmetros internacionais e constitucionais não podem ser considerados estáticos, mas devem
refletir as transformações sociais. A interpretação evolutiva demanda sejam consideradas
realidades e atitudes contemporâneas e não a situação existente ao tempo em que os textos foram elaborados.
O princípio da proporcionalidade é também recorrente na interpretação dos direitos
humanos. A respeito, merece menção jurisprudência da Corte Europeia no caso Soering
v. UK (1989): “inerente a toda Convenção é a busca por um justo equilíbrio entre as
demandas do interesse geral da comunidade e as demandas de proteção de direitos fundamentais individuais. O alcance deste balanço requer necessariamente uma perspectiva
baseada em considerações de proporcionalidade. Este princípio é ainda mais relevante em
áreas nas quais a Convenção expressamente permite restrições de direitos”(37). O princípio
da proporcionalidade pressupõe três dimensões: a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito (evitando qualquer excesso na restrição de direitos).
Enfatize-se que estes quatro princípios de alcance geral, que orientam a hermenêutica própria dos direitos humanos, aplicam-se aos direitos sociais, somando-se aos
princípios específicos já enfocados.
Por fim, à luz deste contexto, transita-se à reflexão da proteção e justiciabilidade dos
direitos sociais na experiência brasileira.
5. Pr
oteção dos dir
eitos sociais na Constituição brasileira de 1988
Proteção
direitos
A Constituição Brasileira de 1988 simboliza o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no país. O texto constitucional demarca a ruptura com o regime autoritário militar instalado em 1964, refletindo o consenso
democrático “pós-ditadura”. Após vinte e um anos de regime autoritário, objetiva a
Constituição resgatar o Estado de Direito, a separação dos poderes, a Federação, a Democracia e os direitos fundamentais, à luz do princípio da dignidade humana. O valor
da dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado Democrático de Direito
(art. 1º, III da Constituição), impõe-se como núcleo básico e informador de todo ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação do
sistema constitucional.
(37) HARRIS, David; O’BOYLE, Michael e WARBRICK, Chris. Law of the European convention on human rights. London:
Dublin, Edinburgh, Butterwoths, 1995. p.11-12. Para uma análise de casos decididos pela Corte Europeia envolvendo
restrições de direitos com fundamento no argumento da razão de Estado, ver DELMAS-MARTY, Mireille (ed.). The european convention for the protection of human rights: international protection versus national restrictions. Dordrecht, Boston,
London: Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
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Introduz a Carta de 1988 um avanço extraordinário na consolidação dos direitos e
garantias fundamentais, situando-se como o documento mais avançado, abrangente
e pormenorizado sobre a matéria, na história constitucional do país. É a primeira Constituição brasileira a iniciar com capítulos dedicados aos direitos e garantias, para, então,
tratar do Estado, de sua organização e do exercício dos poderes. Ineditamente, os direitos
e garantias individuais são elevados a cláusulas pétreas, passando a compor o núcleo
material intangível da Constituição (art. 60, § 4º). Há a previsão de novos direitos e garantias constitucionais, bem como o reconhecimento da titularidade coletiva de direitos,
com alusão à legitimidade de sindicatos, associações e entidades de classe para a defesa de
direitos.
De todas as Constituições brasileiras, foi a Carta de 1988 a que mais assegurou a
participação popular em seu processo de elaboração, a partir do recebimento de elevado
número de emendas populares. É, assim, a Constituição que apresenta o maior grau de
legitimidade popular.
A Constituição de 1988 acolhe a ideia da universalidade dos direitos humanos, na
medida em que consagra o valor da dignidade humana, como princípio fundamental do
constitucionalismo inaugurado em 1988. O texto constitucional ainda realça que os
direitos humanos são tema de legítimo interesse da comunidade internacional, ao ineditamente prever, dentre os princípios a reger o Brasil nas relações internacionais, o
princípio da prevalência dos direitos humanos. Trata-se, ademais, da primeira Constituição Brasileira a incluir os direitos internacionais no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos.
Quanto à indivisibilidade dos direitos humanos, há que se enfatizar que a Carta de
1988 é a primeira Constituição que integra ao elenco dos direitos fundamentais, os direitos sociais e econômicos, que nas Cartas anteriores restavam pulverizados no capítulo
pertinente à ordem econômica e social. Observe-se que, no Direito brasileiro, desde 1934,
as Constituições passaram a incorporar os direitos sociais e econômicos. Contudo, a Constituição de 1988 é a primeira a afirmar que os direitos sociais são direitos fundamentais,
tendo aplicabilidade imediata.
Nesse passo, a Constituição de 1988, além de estabelecer no art. 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, ainda
apresenta uma ordem social com um amplo universo de normas que enunciam programas, tarefas, diretrizes e fins a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade. A título
de exemplo, destacam-se dispositivos constitucionais constantes da ordem social, que
fixam, como direitos de todos e deveres do Estado, a saúde (art. 196), a educação (art.
205), as práticas desportivas (art. 217), dentre outros. Nos termos do art. 196, a saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação(38). No campo da
(38) A respeito, observa Varun Gauri: “A review conducted for this paper assessed constitutional rights to education and
health care in 187 countries. Of the 165 countries with available written constitutions, 116 made reference to a right to
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educação, a Constituição determina que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo, acrescentando que o não oferecimento do ensino obrigatório
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade
competente. Para os direitos sociais à saúde e à educação, a Constituição disciplina uma
dotação orçamentária específica(39), adicionando a possibilidade de intervenção federal
nos Estados em que não houver a observância da aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas
ações e serviços públicos de saúde (art. 34, VII, e).
A ordem constitucional de 1988 acabou por alargar as tarefas do Estado, incorporando fins econômico-sociais positivamente vinculantes das instâncias de regulação jurídica. A política deixa de ser concebida como um domínio juridicamente livre e
constitucionalmente desvinculado. Os domínios da política passam a sofrer limites, mas
também imposições, por meio de um projeto material vinculativo. Surge verdadeira configuração normativa da atividade política. Como afirma J. J. Gomes Canotilho: “A Constituição tem sempre como tarefa a realidade: juridificar constitucionalmente esta tarefa ou
abandoná-la à política, é o grande desafio. Todas as Constituições pretendem, implícita
ou explicitamente, conformar o político”.(40)
Cabe ainda mencionar que a Carta de 1988, no intuito de proteger maximamente os
direitos fundamentais, consagra dentre as cláusulas pétreas, a cláusula “direitos e garantias individuais”. Considerando a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos, a cláusula de proibição do retrocesso social(41), o valor da dignidade humana e demais
princípios fundamentais da Carta de 1988, conclui-se que esta cláusula alcança os direitos
sociais. Para Paulo Bonavides: “os direitos sociais não são apenas justiciáveis, mas são providos, no ordenamento constitucional da garantia da suprema rigidez do § 4º do art.
60”.(42) São, portanto, direitos intangíveis, direitos irredutíveis, de forma que tanto a lei
ordinária, como a emenda à Constituição que afetarem, abolirem ou suprimirem os direitos sociais, padecerão do vício de inconstitucionalidade.
education and 73 to a right to health care. Ninety-five, moreover, stipulated free education and 29 free health care for at
least some population subgroups and services. Brazil offers a compelling example of the force of human rights language.
The Brazilian Constitution of 1988 guarantees each citizen the right to free health care. Although the constitutional guarantee has not eliminated shortages and inequalities in the sector, that provision had real ‘bite’ in 1996, when a national
law initiated a program of universal access to highly active anti-retroviral therapy (HAART) for Aids patients, free of
charge”. (Social rights and economics: claims to health care and education in developing countries. World Development, v.
32, n. 3, 2004. p. 465).
(39) Quanto ao direito à educação, dispõe o art.o 212 da Constituição: “A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18,
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino”. Quanto ao direito à saúde, os recursos
orçamentários serão dispostos em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 198 da Constituição.
(40) CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998.
(41) A respeito da necessária aplicação progressiva dos direitos sociais e econômicos e da consequente cláusula da proibição do retrocesso social, ver art. 2º , § 1º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como
o General Comment n. 3 do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (General Comment n. 3, UN doc. E/
1991/23).
(42) BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000.
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Desde o processo de democratização do país e em particular a partir da Constituição
Federal de 1988, os mais importantes tratados internacionais de proteção dos direitos
humanos foram ratificados pelo Brasil(43), destacando-se, no âmbito dos direitos sociais e
econômicos, a ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1992 e do Protocolo de San Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais
e culturais, em 1996.
Além dos significativos avanços decorrentes da incorporação, pelo Estado Brasileiro,
da normatividade internacional de proteção dos direitos humanos, o pós-1988 apresenta
a mais vasta produção normativa de direitos humanos de toda a história legislativa brasileira. A maior parte das normas de proteção aos direitos humanos foi elaborada após a
Constituição de 1988, em sua decorrência e sob a sua inspiração.
A Constituição Federal de 1988 celebra, deste modo, a reinvenção do marco jurídico
normativo brasileiro no campo da proteção dos direitos humanos, em especial dos direitos sociais e econômicos.
6. Justiciabilidade dos dir
eitos sociais nas cor
tes brasileiras
direitos
cortes
Considerando o alcance da proteção constitucional e internacional dos direitos sociais e econômicos, importa avaliar o grau de justiciabilidade destes direitos nas Cortes
Brasileiras.
A análise jurisprudencial será concentrada nos casos referentes aos direitos à saúde
e à educação submetidos às Cortes superiores, em particular o Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça.
6.1. Casos rrelativos
elativos ao dir
eito à saúde
direito
6.1.1. Casos relativos ao fornecimento de medicamentos e ao acesso à assistência médico-hospitalar
Reiteradas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) consagram o
direito à saúde como decorrência do direito à vida, determinando o fornecimento gratuito
(43) Dentre eles, destacam-se: a) a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 1989; b)
a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 28 de setembro de 1989; c) a
Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; d) o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro de 1992; e) o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 24 de janeiro de
1992; f) a Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992; g) a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27 de novembro de 1995; h) o Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena de Morte, em 13 de agosto de 1996; i) o Protocolo à Convenção Americana em matéria
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), em 21 de agosto de 1996; j) o Estatuto de Roma,
que cria o Tribunal Penal Internacional, em 20 de junho de 2002; k) o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, em 28 de junho de 2002; e l) os dois Protocolos Facultativos à
Convenção sobre os Direitos da Criança, referentes ao envolvimento de crianças em conflitos armados e à venda de crianças e prostituição e pornografia infantis, em 24 de janeiro de 2004. A estes avanços, soma-se o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em dezembro de 1998.
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de medicamentos a pessoas carentes, a pessoas portadoras do vírus HIV e a pessoas portadoras de outras doenças graves.
A título exemplificativo, destaca-se decisão do STF no RE 271286 AgR/RS, na qual
afirmou o direito à saúde como “consequência constitucional indissociável do direito à
vida”. A decisão adicionou que o “direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível”, cabendo ao Estado formular e implementar políticas que
visem a garantir a todos, inclusive aos portadores do vírus HIV, o acesso universal e
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. Ressaltou que “o poder público não pode transformar norma programática em promessa constitucional inconsequente”. Neste sentido, a distribuição gratuita de medicamentos permitiria “conferir efetividade
aos preceitos constitucionais, representando um gesto reverente e solidário de apreço à
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não
ser a consciência de sua própria humanidade e sua essencial dignidade”(44). Acrescentou
ainda o STF que “o sentido de fundamentalidade do direito à saúde — que representa,
no contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas — impõe ao Poder Público
um dever de prestação positiva, que somente se terá por cumprido, pelas instâncias
governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional”. Em outro caso, afirmou o STF que “entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da
República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa expressa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entende-se que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só possível opção: o respeito indeclinável
à vida”(45).
Em direção similar, ao endossar a justiciabilidade dos direitos sociais e a necessidade
de controle judicial das políticas públicas sociais, destaca-se o voto do Ministro Celso de
Mello na ADPF n. 45: “É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções
institucionais do Poder Judiciário — e nas desta Suprema Corte, em especial — a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (...), pois, nesse domínio, o encargo
(44) No mesmo sentido, destacam-se as decisões proferidas pelo STF nos casos RE 232335, AI 232469, RE236200, AI236644, AI-238328-AgR, RE-242859, RE-247900, RE-264269, RE-267612, RE-273042, RE-273834, RE 255627AgR/RS AI
238328 AgR/RS; SS 702 AgR/DF; AI 486816 AgR/RJ, dentre outros. Sobre a matéria, ver ainda STF, Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento. Fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente. Obrigação do Estado. Súmula n.636
do STF. 1. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. (...) (AI-AgR 616551/GO, Relator(a): Min. EROS GRAU, Julgamento: 23.10.2007, Órgão
Julgador: Segunda Turma, DJ 30.11.2007). No mesmo sentido, ver as decisões proferidas pelo STF nos casos AI-AgR 648971/
RS e AI-AgR 604949/RS. Ainda sobre o fornecimento de medicamentos, com fundamento no direito à vida e no direito à
saúde como dever do Estado, ver decisões do STJ, AgRg no Ag 865880/RJ; RMS 23184/RS; REsp 90443/RS, REsp 863240/
RJ; REsp 851174/RS; REsp 695665/RS; REsp 837591/RS; REsp 850813/RS e REsp 814076/RJ.
No RE 195192/RS, em grau de mandado de segurança para aquisição e fornecimento de medicamento para doença rara,
envolvendo criança e adolescente, a decisão do STF determinou ao Poder Público proporcionar meios para alcançar saúde
e frisou a responsabilidade linear da União, Estados e Municípios, devido ao Sistema Único de Saúde.
(45) STF, DJ, Seção 1, de 13.2.1997, n. 29. p. 1830.
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reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto,
embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de
direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse
contexto — consoante já proclamou esta Suprema Corte — que o caráter programático
das regras inscritas no texto da Carta Política ‘não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado’ (...) Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não
se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de
atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável
ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo
intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então,
justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado — e até mesmo por razões fundadas
em um imperativo ético-jurídico —, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em
ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente
recusada pelo Estado”.(46)
Tal como a jurisprudência do STF, as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
endossam o direito à saúde como dever do Estado, que “deverá propiciar aos necessitados
não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar
ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento”. Deste modo, deve ser assegurado o
(46) “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A questão da legitimidade constitucional do controle e
da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de
abusividade governamental. Dimensão política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Inoponibilidade do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula da “reserva do possível”. Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do “mínimo existencial”.
Viabilidade instrumental da arguição de descumprimento no processo de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de segunda geração)”. Informativo n. 345, 26 a 30 de abril de 2004. Fonte: <http://www.stf.gov.br/
noticias/informativos/anteriores/info345.asp> acesso em: 20.1.2006. Observe-se que a teoria do “mínimo social” encontra suas origens na doutrina alemã do pós-guerra, como forma de superação da ausência de direitos sociais na Carta
de Bonn. A doutrina alemã entende que a garantia das condições mínimas para a existência digna integra o conteúdo
essencial do princípio do Estado Social de Direito, constituindo uma de suas principais tarefas e obrigações. O Tribunal
Constitucional Alemão extraiu esse direito ao “mínimo existencial” do princípio da dignidade humana e do direito à
vida e à integridade física, mediante interpretação sistemática junto ao princípio do Estado Social. Assim, a Corte determinou um aumento expressivo do valor da “ajuda social” como mínimo que o Estado está obrigado para com os cidadãos carentes, aceitando-se, desta forma, a existência de um “mínimo vital”. (BVerfGE n. 1, S. 161s; n. 27, S. 63; n. 52, S.
346; n. 82, S. 85).
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medicamento mais eficaz e adequado ao tratamento, mesmo que não previsto em portaria
do Ministério da Saúde, com fundamento nos direitos à saúde e à vida.(47)
O Superior Tribunal de Justiça tem ainda rompido com uma ótica formalista procedimental, a fim de assegurar o direito à saúde. A título de exemplo, cite-se medida judicial
concedida em ação civil pública para proteger direito à vida e à saúde de criança portadora de doença grave, reformando decisão de Tribunal estadual que teria extinto o processo
sem julgamento de mérito, por considerar que o Ministério Público não teria legitimidade
para a defesa de interesse individual indisponível. O argumento central da decisão foi que
“a busca pela entrega da prestação jurisdicional deve ser prestigiada pelo juiz, de modo
que o cidadão tenha, cada vez mais facilitada, com a contribuição do Poder Judiciário, a
sua atuação em sociedade, quer nas relações jurídicas de direito privado, quer nas de
direito público”.(48)
Em outro caso, também rompendo com uma ótica formalista, em prol da implementação do direito à saúde, o STJ decidiu destrancar recurso especial, sob o argumento de
que a saúde é dever do Estado, sendo que a falta de medicamentos poderia acarretar
morte prematura de criança com doença grave e atrofia muscular espinhal(49).
No mesmo sentido, em reiteradas decisões, o STJ tem autorizado levantamento de
saldo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para tratamento de moléstia
grave, mesmo que não previsto em norma(50).
Adicione-se, ainda, o entendimento pacífico do STJ de que é possível o bloqueio de
verbas públicas como meio executivo de decisão judicial que determinou o fornecimento
de medicamentos pelo Estado. Embora o STF venha adotando a “teoria da reserva do
(47) Ver RMS 17903. Sobre o tratamento mais adequado e eficaz, consultar ainda decisão do STJ no caso RMS 20335/PR,
Data do julgamento: 10.4.2007, Relator: Ministro Luiz Fux, DJ 7.5.2007: Processual Civil. Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança. Direito líquido e certo. Direito fundamental à vida e à saúde. Fornecimento de medicação. Câncer. Dignidade humana. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que
deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. Precedentes: RMS 17449/MG
DJ 13.2.2006; RMS 17425/MG, DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 7.10.2002. Na mesma direção, destacam-se decisões
que determinam ser o fornecimento de medicamentos um dever do Estado: REsp 684646; REsp 658323; AgRg na STA
(suspensão de tutela antecipada) 59; AGSS 1408; AgRg na STA 83; RMS 17425; REsp 625329; REsp 507205; REsp 430526;
RMS 13452; RMS 11129; REsp 212346; REsp 325337; RMS 5986; RMS 11183; REsp 57608. No REsp 658323, afirmou o STJ:
“O Sistema Único de Saúde (SUS) visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender
aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade”. No REsp 656979 reconheceu que o fornecimento gratuito de
medicamentos é responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
(48) STJ, REsp 662033. Sobre a legitimidade do Ministério Público para a defesa de interesse individual indisponível,
ver decisões do STJ no casos REsp 948579/RS, REsp 869843/RS, REsp 870843/RS, REsp 817710/RS, REsp 904443/RS,
REsp 851174/RS, REsp 695665/RS, REsp 837591/RS, REsp 850813/RS, REsp 819010/SP, REsp 700853/RS e AgRg no
REsp 752190/RS.
(49) STJ, MC 7240.
(50) Dentre outras decisões, destacam-se STJ, REsp 644557; STJ, REsp 686500. Na mesma direção, ver decisão do STJ no
caso REsp 848637/PR, Ministro Luiz Fux, T1, 10.10.2006, DJ 27.11.2006, sob o argumento de que: “1. A enumeração do
art. 2º, da Lei n. 8.036/90, não é taxativa, admitindo-se, em casos excepcionais, o deferimento da liberação dos saldos
do FGTS em situação não elencada no mencionado preceito legal, como no caso dos autos. 2. Ao aplicar a lei, o julgador se
restringe à subsunção do fato à norma. Deve atentar para princípios maiores que regem o ordenamento jurídico e aos fins
sociais a que a lei se destina (art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil). 3. Possibilidade de liberação do saldo do FGTS
não elencada na lei de regência, mas que se justifica, por ser o direito à vida, à saúde e à dignidade do ser humano garantia
fundamental assegurada constitucionalmente. (...)”
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possível”(51) em casos similares, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, o
STJ consagra que ambos são bens máximos, não podendo ter sua proteção postergada(52).
Contudo, constatam-se, ainda, decisões que, com fundamento em uma ótica liberal
clássica e na cláusula da separação dos poderes, afastam a justiciabilidade do direito à
saúde. A respeito, cite-se decisão proferida no RE 259508 AgR/RS, em que se discutia a
aplicação de lei estadual do Estado do Rio Grande do Sul, que previa distribuição gratuita
de medicamentos a pessoas carentes e a portadores de HIV/AIDS, mediante acordo entre
Estado e Município de Porto Alegre. O STF entendeu que não lhe cabia examinar a efetivação do acordo, na medida em que não lhe cabe controlar critérios de conveniência e
oportunidade da Administração para atender demanda da população na área da saúde,
sob justificativa de que seria ofensa ao princípio da separação de poderes. Há também
decisões que negam a justiciabilidade aos direitos sociais com fundamento na insuficiência de recursos orçamentários. A respeito, destaca-se decisão do STJ, no MS n. 6.564/RS,
em que se sustentou: “no sistema jurídico-constitucional brasileiro, a nenhum órgão ou
autoridade é dado realizar despesas sem a devida previsão orçamentária. A dotação consignada no orçamento, para o fim da efetivação da despesa, seja de qual natureza for,
obriga aos órgãos da Administração, sob pena de incorrer no desvio de verbas”(53).
6.1.2. Casos relativos a tratamento diferenciado
Há ainda decisões do STF(54), que, à luz de um recorte de classe, permitem internação hospitalar na modalidade “diferença de classe”, mediante o pagamento da diferença
(51) A teoria de efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais dentro de uma “reserva do possível”, ou seja, na
dependência de recursos econômicos é a adaptação de um entendimento fixado pela jurisprudência constitucional alemã.
O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha orienta suas decisões sobre direitos sociais no sentido de que a construção
dos direitos subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo Estado está sujeita à condição da disponibilidade dos
respectivos recursos. Por sua vez, a decisão sobre a disponibilidade desses estaria localizada no campo discricionário das
decisões governamentais e dos parlamentos, por meio da composição dos orçamentos públicos. Os direitos a prestações
positivas pelo Estado limitam-se a um básico social, ou seja, àquilo que “o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da
sociedade” (BverfGE, Coletânea das Decisões do Tribunal Constitucional Federal, n. 33, S. 333.). Para Ingo Wolfgang
Sarlet, a reserva do possível apresenta três dimensões: “a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos
direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima conexão com a
distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que, além
disso, reclama questionamento notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso sistema constitucional federativo; c)
já na perspectiva (também) do eventual titular de um direito a prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema
da proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade”. (Eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 304). Pondera, contudo, Andréas J.
Krell: “a discussão europeia sobre os limites do Estado Social e a redução de suas prestações e a contenção dos respectivos
direitos subjetivos não pode absolutamente ser transferida para o Brasil, onde o Estado Providência nunca foi implantado”. ( Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os descaminhos de um direito constitucional comparado.
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2002. p. 53-54).
(52) Ver STJ, Recurso especial provido, REsp 959422/RS, Recurso Especial n. 2007/0131038-7, Relatora: Ministra Eliana
Calmon, T2, Data do julgamento: 6.3.2008, DJ 24.3.2008. Consultar outras decisões nesse sentido: REsp 869843/RS; REsp
870843/RS; REsp 835687/RS, AgRg no Ag 881151/RS; REsp 912042/RS; REsp 909752/RS; AgRg no REsp 935083/RS; AgRg
no REsp 880955/RS; REsp 902473/RS; REsp 900458/RS, AgRg no Ag 851797/RS; AgRg no REsp 920468/RS; REsp 836913/
RS; AgRg no REsp 910604/RS; AgRg no REsp 878441/RS.
(53) Sobre o tema, ver BONTEMPO, Alessandra Gotti. Direitos sociais: eficácia e acionabilidade à luz da Constituição de
1988. Curitiba: Juruá, 2005. p. 274.
(54) Ver STF, RE 226835/RS; RE 261268/RS.
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pelo paciente. O argumento é que a Constituição Federal estabelece o direito à saúde e o
acesso universal e igualitário aos serviços e ações para promoção, proteção e recuperação.
Consequentemente, o direito à saúde não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzir ou dificultar o seu acesso. Para a decisão, não
há quebra de isonomia, pois não se estabeleceu tratamento desigual entre pessoas em uma
mesma situação, mas facultou-se atendimento diferenciado em situação diferenciada, sem
ônus extra ao sistema público.
Há decisões do STF e do STJ que ressaltam a absoluta prioridade da criança e do
adolescente na efetivação do direito à saúde, assegurando a internação e o tratamento
diferenciado para crianças e adolescentes no Sistema Único de Saúde(55).
Também há decisões do STJ(56), que, a fim de garantir o direito à saúde de presos,
autorizam a prisão domiciliar, considerando o estado crítico de saúde (por exemplo, na
hipótese de doença grave e de pós-operatório com quimioterapia e medicamentos) e a
falta de estrutura básica do sistema penitenciário.
6.1.3. Casos relativos à responsabilidade por dano à sáude e ao alcance de contratos de
seguros de saúde
Há um número significativo de decisões judiciais a respeito do alcance e da cobertura de seguros em planos privados de saúde, com base no Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, há decisões que acolhem pedidos de dano moral em caso de recusa
de seguro saúde em custear o tratamento de segurado regularmente contratado com suspeita de câncer(57). Há ainda decisões que reconhecem a abusividade de cláusula, que, em
contrato de seguro-saúde, afasta tratamento de moléstias infecto-contagiosas de notificação compulsória, como é o caso da AIDS(58). Estas decisões se inspiram no princípio da
interpretação favorável ao consumidor, tendo em vista a relação desigual e assimétrica
entre o consumidor e o fornecedor.
Há decisões judiciais proferidas pelo STJ que fixam indenização por responsabilidade civil, em razão do não fornecimento de remédios que teria levado o paciente à perda
(55) Neste sentido, ver STJ, REsp 577836; REsp 95168; REsp 128909; e REsp 89612.
(56) STJ, HC 19913/SP. Ver também decisão do STJ no HC 82930/DF, Ministra Jane Silva, T5, Data do julgamento:
13.12.2007, DJ 7.2.2008, em que foi concedida prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente necessita de hemodiálise
três vezes por semana, por ser portador de hemofilia e hepatite tipo “c”. O argumento foi que a prisão domiciliar seria
perfeitamente justificável, facilitando o tratamento do paciente, “posto que é de sabença geral que as prisões provisórias
não têm condições de abrigar uma pessoa com tal grave quadro de saúde”.
(57) STJ, AgRg no AG 520390. Ver ainda STJ, AgRg no Ag 846077/RJ, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, T3,
Data do julgamento: 5.6.2007, DJ 18.6.2007; REsp 986947/RN, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, T3, Data do julgamento: 11.3.2008, DJ 26.3.2008. Nesse sentido também: REsp 735168/RJ e REsp 786283/RJ.
(58) STJ, AgRg no REsp 265872; AgRg no REsp 251722; REsp 255064; REsp 311509; REsp 244841; REsp 24097; REsp
304326; REsp 255065 (em relação à cirrose). No mesmo sentido, considera-se abusiva a cláusula que determina a limitação
temporal ao tratamento e internação, conforme decisões em REsp 251024 e REsp 158728. Ver ainda STJ, REsp 918392/RN,
Relator: Ministra Nancy Andrihi, T3, Data do julgamento: 11.3.2008, DJ 1º.4.2008; REsp 880035/PR, Relator: Ministro
Jorge Scartezzini, T4, Data do julgamento: 21.11.2006, DJ 18.12.2006 REsp 811617/AL, Relator: Ministro Jorge Scartezzini,
T4, 21.11.2006, DJ 19.3.2007. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 790342/SP, REsp 777974/MG. Por outro lado, há
uma tendência minoritária de julgados que considera válida a exclusão de AIDS definida no contrato do convênio (REsp
160307).

revista amatra vol 1 2009.pmd

38

02/07/2013, 18:47

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

39

de rim, com base no argumento de que “a omissão no fornecimento de remédio certamente configura inequívoca responsabilidade apta a produzir o dever de indenizar”(59), bem
como há decisões que fixam indenização por responsabilidade civil, em razão de deficiência física decorrente de gestante que fez uso de talidomida(60).
Por fim, há decisões judiciais que relacionam o direito à informação e o direito à
saúde, endossando existir um manifesto risco à saúde pública quando obstaculizada a
informação à população sobre paralisação de obras em hospitais e suspensão de aquisição
de medicamentos pela administração(61).
6.2. Casos rrelativos
elativos ao dir
eito à educação
direito
6.2.1. Casos relativos ao ensino fundamental
Diversos julgados reconhecem a absoluta relevância do direito ao ensino fundamental, com destaque à decisão do STF que assim afirmou: “Conforme preceitua o artigo 208,
inciso IV, da Carta Federal, consubstancia dever do Estado a educação, garantindo o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. O Estado —
União, Estados propriamente ditos, ou seja, unidades federadas, e Municípios — deve
aparelhar-se para a observância irrestrita dos ditames constitucionais, não cabendo tergiversar mediante escusas relacionadas com a deficiência de caixa”(62).
A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de reconhecer a obrigação do Estado
quanto ao ensino fundamental. A título ilustrativo, destaca-se a decisão do STF no REAgR 384201/SP, envolvendo a obrigação do Estado em garantir creche e pré-escola, que
teve como relator o Min. Marco Aurélio: “Deste modo, a determinação judicial tem por
escopo a efetiva concretização da norma constitucional, sem implicações com o princípio
da separação dos Poderes, uma vez que, nos termos do art. 205 da Carta da República, a
educação é direito de todos, cumprindo à família, à sociedade e ao Estado o dever de
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à
educação e à dignidade. Ao Poder Judiciário cabe fazer valor, no conflito de interesses, a
lei e a Carta Federal. Deficiência orçamentária não tem o efeito de projetar no tempo e,
conforme a política em curso, indefinidamente o cumprimento de preceitos constitucionais e importância ímpar, no que voltados à educação”.(63)
(59) Neste caso, o STJ condenou o Estado do Rio de Janeiro a indenizar o paciente em 500 salários mínimos a título de
danos morais e uma pensão vitalícia correspondente à metade do que receberia quando perdeu o rim (STJ condena o Rio
por não dar remédio a transplantado. Folha de S. Paulo, 28 de junho de 2005. p. C6; Rio terá que indenizar transplantado
que perdeu rim. O Estado de S. Paulo, 28 de junho de 2005. p. A18).
(60) STJ, REsp 60129.
(61) STJ, AgRg na STA 29.
(62) STF, RE 411518/SP.
(63) STF, RE-AgR 384201/SP, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Julgamento: 26.4.2007, Órgão Julgador: Primeira Turma,
DJ 3.8.2007. No mesmo sentido, os seguintes julgados do STF: RE-AgR 463210/SP; RE-AgR 410715/SP; RE-AgR 465066/
SP; RE-AgR 431916/SP. No STJ, na mesma direção, destacam-se: REsp 510598/SP e REsp 753565/MS.
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Na mesma direção, há decisões que reforçam o dever do Estado de garantir vaga em
creche para crianças de 0 a 6 anos, em especial com a edição da Emenda Constitucional
n. 14, de 1996, ao estabelecer que “os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil” (Constituição Federal, art. 211, § 2º, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n. 14/96)(64).
O STJ tem compartilhado do mesmo entendimento a respeito do direito ao acesso ao
ensino fundamental. A título de exemplo, destaca-se decisão em ação civil pública com o
objetivo de assegurar creche para criança de 0 a 6 anos, com fundamento do dever constitucional do Estado e no direito subjetivo da criança. Adicionou ainda o STJ: “Não se
pode relegar direito à educação de criança a plano diverso da garantia constitucional. O
Estado tem o dever de educação mediante oferecimento de creche para crianças de 0 a 6
anos. O que não soa lícito é repassar este dever para instituições particulares e deixar
crianças em “fila de espera”(65).
6.2.2. Casos relativos à matrícula em instituições de ensino superior e à cobrança de
mensalidades escolares
Há ainda um significativo universo de casos relativos à matrícula em Universidades
e à cobrança de mensalidades escolares. A tendência majoritária das decisões, em se tratando de estudantes inadimplentes do ensino superior, tem sido no sentido de que não se
pode condicionar a renovação de matrícula ao pagamento de mensalidade atrasada, restando consagrado o direito à renovação de matrícula(66).
Somam-se, também, diversos julgados sobre o tema da transferência de ofício de
agente público e matrícula em Universidade, bem como a matrícula de seus dependentes
no ensino fundamental. Quanto ao direito à matrícula em Universidade, decorrente de
transferência de servidor público civil ou militar por interesse da Administração, destacam-se dois entendimentos distintos: a) os servidores públicos e seus dependentes têm
direito à matrícula em instituição de ensino do local de destino, observado o requisito da
congeneridade em relação à instituição de origem(67); e b) os servidores públicos e seus
(64) No mesmo sentido: RE 398722/SP; RE 377957/SP; RE 411332; RE 402024; AI 410646 AgR; RE 411518; RE 352686/SP;
dentre outros. A respeito, cabe menção ao julgado do STF no RE-AgR 465066/SP: “Constitucional. Recurso Extraordinário. Matrícula de Criança de zero a seis anos de idade em creche e pré-escolas municipais. Fundamentos infraconstitucional e constitucional. Súmula n. 283 do STF. I — O acórdão recorrido determinou a matrícula de criança em creche municipal
com apoio em fundamentos constitucional (art. 211, § 2º, da CF) e infraconstitucional (art. 54, IV, do Estatuto da Criança
e do Adolescente). Manutenção do fundamento infraconstitucional. Incidência da Súmula n. 283 do STF. Precedentes. II
— Agravo regimental improvido. (RE-AgR 465066/SP, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 13.12.2006,
Órgão Julgador: Primeira Turma, DJ 16.2.2007). No mesmo sentido: RE-AgR 431916/SP.
(65) REsp 575280/SP. No mesmo sentido, destaca-se o REsp 503028, reconhecendo a legitimidade do Ministério Público
para pleitear vaga em creche. Destacam-se também os julgados do STJ no REsp 510598/SP e REsp 753565/MS, fundamentados na Constituição Federal e nos arts. 54 e 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
(66) Ver decisões do STJ, REsp 611394/RN; REsp 311394; REsp 365771; REsp 384491; AgRg REsp 491202; REsp 712313/
DF; e REsp 725955/SP.
(67) STJ, REsp 732727/PE; AG REsp 626989/RS; AG RespSP 529352/PR; REsp 710382/RJ; REsp 707944/RN; REsp 689608;
AgRg no REsp 621555; REsp 732727; AGREsp 621555 RJ; REsp 667639 RJ; REsp 864083/DF; REsp 642034/RJ; REsp 665836/
RJ; REsp 864083/DF; REsp 642034/RJ; REsp 665836/RJ; REsp 952432/RS; REsp 957308/SE; REsp 936282/MG; REsp 890385/
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dependentes têm direito à matrícula em estabelecimento superior em seu novo domicílio,
em qualquer época do ano, e em qualquer instituição de ensino, público ou privado, não
importando se a universidade de origem for um estabelecimento particular(68). Há decisões restritivas que entendem que os dependentes de servidor público removido de ofício
não têm direito à matrícula em instituição de ensino fundamental público(69). Há ainda
decisões que entendem que, se o vínculo com a Administração não for permanente (mas
transitório), o dependente não tem direito à transferência(70), diversamente de decisões
que, apesar da falta de previsão legal, objetivando evitar prejuízo ou retrocesso à situação
do educando, mantêm a transferência da matrícula na hipótese de cargo em comissão(71).
No mesmo sentido das decisões sobre o direito à saúde, é pacífica a jurisprudência
do STJ quanto à legitimidade do Ministério Público para a defesa de direito individual e
indisponível nos casos que envolvem o direito à educação.
6.3. Justiciabilidade dos dir
eitos sociais nas cor
tes brasileiras: desafios e perspectivas
direitos
cortes
Considerando os casos relativos à justiciabilidade dos direitos à saúde e à educação
nas Cortes superiores brasileiras, conclui-se ainda ser reduzido o grau de provocação do
Poder Judiciário para demandas relacionadas à implementação dos direitos sociais e econômicos. Observa-se também que as demandas judiciais são em sua vasta maioria de
cunho individual e não coletivo.
Quanto ao direito à saúde, as decisões judiciais proferidas asseguram o direito à
saúde como uma prerrogativa constitucional inalienável e indisponível, decorrente do
direito à vida. A este direito as decisões correlacionam o dever do Estado de formular e
implementar políticas que visem a garantir a todos, inclusive aos portadores do vírus HIV,
o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. Ao efetuar
a ponderação de bens envolvidos, as decisões tecem expressa opção pelo respeito à vida,
como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição, em detrimento
de interesse financeiro e secundário do Estado. O objetivo é assegurar o tratamento mais
adequado e eficaz, capaz de ofertar a(o) enfermo(a) maior dignidade e menor sofrimento.
Neste sentido, há uma tendência jurisprudencial que rompe com uma visão formalista e procedimental do direito, em prol da relevância do direito à vida.
No tocante à especificação do sujeito de direito, surge o recorte de classe para autorizar o tratamento diferenciado, permitindo internação hospitalar na modalidade “diferença
RJ; REsp 799380/RN; EREsp 779369/PB; REsp 888919/PR; REsp 667711/PE; REsp 838014/PR; AgRg no REsp 782878/RJ;
REsp 845419/RJ; REsp 835959/MT; REsp 779369/PB; REsp 814562/RS; REsp 717253/RS; REsp 380434/PR; REsp 371458/
DF; AgRg no REsp 647405/RJ; REsp 791335/DF; REsp 790550/DF; REsp 241525/PE; REsp 273439/MG, REsp 266501/CE.
(68) STJ, AEREsp 391048 DF; AGA 426484 DF ; REsp 602820 PE ; REsp 611073 RN; REsp 436163 DF; EREsp 388942 DF;
REsp 550287 RN; REsp 643746/RJ; AGREsp 538080 RJ; REsp 433777 PE; REsp 600365 RJ, dentre outros.
(69) STJ, REsp 648180 RJ; REsp 487795 RJ.
(70) STJ, REsp 363986 MG; REsp 548246 PB; MC 1500 RN.
(71) STJ, EREsp 143991/RN; EREsp 239402/RN; EREsp 109721/PR;REsp 553661/RN; AGA 515497/RJ; REsp 267626/DF;
REsp 316727/PR; REsp 143992/RN; REsp 155052/RN; REsp 142438/CE).
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de classe”, mediante o pagamento da diferença pelo paciente. Todavia, é o recorte geracional
que se faz mais expresso e corrente, mediante decisões judiciais que ressaltam a absoluta
prioridade da criança e do adolescente na efetivação do direito à saúde, assegurando-lhes
a internação e o tratamento diferenciado para criança e adolescentes no Sistema Único de
Saúde.
Embora a tendência majoritária das decisões seja no sentido de efetivar a proteção
constitucional do direito à saúde, há uma tendência minoritária que, com fundamento em
uma ótica liberal clássica e na cláusula da separação dos poderes, afasta a justiciabilidade
do direito à saúde. O argumento central é que não cabe ao Poder Judiciário controlar
critérios de conveniência e oportunidade da Administração para atender demanda da
população na área da saúde, sob justificativa da ofensa ao princípio da separação de poderes, bem como da ofensa a critérios de dotação orçamentária, com base ainda no princípio da “reserva do possível”.
Não sob a ótica de direitos (human rights approach), mas sob a ótica das relações de
consumo, vislumbra-se um universo significativo de decisões a respeito do alcance e
da cobertura de seguros em planos privados de saúde, com base no Código de Defesa do
Consumidor. A tendência jurisprudencial predominante é afastar cláusulas abusivas
de contratos de seguro-saúde, que negam tratamento de moléstias infecto-contagiosas,
como é o caso da AIDS. Estas decisões se inspiram no princípio da interpretação favorável
ao consumidor, tendo em vista a relação assimétrica entre o consumidor e o fornecedor.
Portanto, no âmbito do direito à saúde, percebe-se que a jurisprudência oscila,
por um lado, a assegurar o acesso à saúde, mediante o fornecimento de medicamentos,
como um direito constitucional inviolável, e, por outro, a tratar a saúde como uma relação
de consumo, entre consumidor e fornecedor, merecendo o primeiro, como parte vulnerável, maior proteção jurídica. Não se discute a qualidade do serviços de saúde prestados,
mas, sobretudo, o acesso a estes serviços, seu alcance e sua cobertura.
As demandas são, sobretudo, individuais. Importa realçar, especialmente no caso
das demandas individuais a respeito de fornecimento de medicamentos para portadores
do vírus HIV, que esta foi, inclusive, uma estratégia de litigância. Isto é, optou-se por
demandas individuais em detrimento de demandas coletivas, sob o risco das últimas serem afastadas pelo Poder Judiciário, ainda com elas pouco familiarizado, temendo, inclusive, o amplo impacto social de uma decisão de alcance coletivo. Os ganhos judiciais
individuais é que propiciaram a resposta legislativa universal, mediante a adoção de lei
que determinou o fornecimento obrigatório e gratuito de medicamentos a todos os portadores do vírus HIV. Isto é, em razão da larga jurisprudência que condenava o Poder Público a oferecer gratuitamente medicamentos às pessoas portadoras do vírus HIV, foi
aprovada a Lei n. 9.313, de 13 de novembro de 1996, que dispõe sobre a distribuição
gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS, cabendo ao Sistema
Único de Saúde fornecer toda medicação necessária a seu tratamento.
Considerando a urgência das questões que envolviam a epidemia de AIDS, o
movimento de defesa dos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV privilegiou a
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judicialização das reivindicações, sustentando a autoaplicabilidade dos dispositivos constitucionais e a atuação junto ao Poder Executivo, por meio da participação em vários
projetos, conselhos e comissões, o que vem permitindo uma extensa regulamentação sobre o tema no âmbito do Sistema Único de Saúde, através de Portarias Ministeriais e InterMinisteriais(72). À elaboração legislativa conjuga-se a adoção de políticas públicas consideradas,
atualmente, exemplares no tratamento da AIDS(73), compreendendo o protagonismo do Brasil na esfera internacional, com destaque à iniciativa no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos da ONU de propor uma resolução, ao final aprovada, considerando o acesso a
medicamentos para a AIDS, malária e tuberculose como um direito humano fundamental,
o que acabou por contribuir para o pleito da quebra de patentes da produção de medicamentos para a AIDS, no âmbito da Organização Mundial do Comércio(74).
Quanto ao direito à educação, tal como ocorre com o direito à saúde, de um lado há
decisões judiciais que asseguram a efetivação do direito ao ensino fundamental. Uma vez
mais, a este direito constitucional correlaciona-se o dever do Estado relativamente à educação, de forma a garantir, por exemplo, o atendimento em creche e pré-escola às crianças
de zero a seis anos de idade. Tal como apontam decisões na área da sáude, as decisões
afetas ao direito à educação realçam a importância de conferir observância irrestrita aos
ditames constitucionais, não cabendo afastá-los sob o argumento de insuficiência orçamentária.
Por outro lado, tal como ocorre no campo da saúde, há um universo de demandas
fundamentadas não sob a ótica dos direitos (human rights approach), mas sob a ótica das
relações de consumo. Neste sentido, destacam-se os casos relativos à matrícula em Universidades e à cobrança de mensalidades escolares. Reitere-se que a tendência majoritária
das decisões, em se tratando de estudantes inadimplentes do ensino superior, tem sido no
sentido de que não se pode condicionar a renovação de matrícula ao pagamento de mensalidade atrasada, restando consagrado o direito à renovação de matrícula. Novamente,
confere-se maior proteção jurídica à parte mais vulnerável de uma relação vista como de
consumo.
No âmbito do direito à educação também constatam-se demandas de natureza individual e não coletiva. Não se discute a qualidade da educação prestada, mas, sobretudo,
o acesso à educação e seu alcance.
As decisões judiciais estudadas, seja na área da saúde ou da educação, não mencionam os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, nem tampouco as observações gerais dos Comitês da ONU. O silêncio quanto à incorporação dos parâmetros
(72) A consolidação dessas normas encontra-se na publicação do Ministério da Saúde — Secretaria de Políticas de Saúde
— Coordenação Nacional de DST e AIDS, organizada por Miriam Ventura. Legislação sobre DST e AIDS no Brasil. 2. ed.
out. 2000.
(73) Varun Gauri, ao enfocar o impacto da Lei n. 9.313, de 13 de novembro de 1996, aponta: “Partly as a result, in major
Brazilian cities AIDS deaths have dropped sharply, falling over 40% during 1997-02”. (Op. cit., p. 465).
(74) Em 24 de junho de 2005, o Governo brasileiro anunciou que quebrará a patente do medicamento Kaletra, do laboratório norte-americano Abbott, usado no tratamento de portadores do vírus da Aids. (Governo dá dez dias para quebrar
patente, Folha de São Paulo, 25 de junho de 2005. p.C1; Costa assume Unaids e reforça pressão por quebra de patentes. O
Estado de S. Paulo, 28 de junho de 2005. p. A18)
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protetivos mínimos da ordem internacional revela tanto o desconhecimento do Poder
Judiciário a respeito da matéria e sua vocação refratária ao Direito Internacional, como
também a não utilização de tais instrumentos internacionais de direitos humanos pelos
próprios litigantes.
O incipiente grau de provocação do Poder Judiciário para demandas envolvendo a
tutela dos direitos sociais e econômicos revela a apropriação ainda tímida pela sociedade
civil dos direitos econômicos, sociais e culturais como verdadeiros direitos legais, acionáveis e justiciáveis. Como aludem Asbjorn Eide e Allan Rosas: “Levar os direitos econômicos,
sociais e culturais a sério implica, ao mesmo tempo, um compromisso com a integração
social, a solidariedade e a igualdade, incluindo a questão da distribuição de renda. Os
direitos sociais, econômicos e culturais incluem como preocupação central a proteção aos
grupos vulneráveis. (...) As necessidades fundamentais não devem ficar condicionadas à
caridade de programas e políticas estatais, mas devem ser definidas como direitos”.(75) No
Brasil apenas 30% dos indivíduos envolvidos em disputas procuram a Justiça estatal(76),
existindo uma clara relação entre índice de desenvolvimento humano e litigância, ou seja,
é acentuadamente maior a utilização do Judiciário nas regiões que apresentam índices
mais altos de desenvolvimento humano(77).
O incipiente grau de provocação do Poder Judiciário para demandas envolvendo a
tutela dos direitos sociais e econômicos no Brasil reflete ainda um “estranhamento recíproco” entre a população e o Poder Judiciário, tendo em vista que ambos apontam o
distanciamento como um dos maiores obstáculos para a prestação jurisdicional. De acordo com pesquisa realizada pela IUPERJ/ABM, 79,5% dos juízes entendem que uma dificuldade do Judi-ciário considerada essencial está radicada no fato dele se encontrar distante
da maioria da população. No mesmo sentido, pesquisas conduzidas não apenas no Brasil,
mas na Argentina, Peru e Equador, evidenciam que 55% a 75% da população apontam
para o problema da inacessibilidade do Judiciário(78).
(75) EIDE, Asbjorn e ROSAS, Allan. Economic, social and cultural rights: a universal challenge. In: EIDE, Asbjorn; KRAUSE, Catarina e ROSAS, Allan. Economic, social and cultural rights. Boston e Londres: Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995. p.17-18. Para Paul Farmer: “The concept of human rights may at times be brandished as an all-purpose and
universal tonic, but it was developed to protect the vulnerable. The true value of human rights movement’s central
documents is revealed only when they serve to protect the rights of those who are most likely to have their rights violated.
The proper beneficiaries of the Universal Declaration of Human Rights (...) are the poor and otherwise disempowered”.
(Pathologies of power. Berkeley: University of California, 2003. p. 212).
(76) Como explica Maria Teresa Sadek, “as razões para isso são inúmeras, indo desde a descrença na lei e nas instituições
até a banalização da violência. (…) Por outro lado, ainda que em menor grau que no passado, é baixa a conscientização da
população tanto sobre seus direitos, como sobre os canais institucionais disponíveis para a solução de seus litígios”. SADEK, Maria Teresa (org.). Acesso à justiça. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. p. 7.
(77) Para Maria Tereza Sadek, “No que se refere às regiões, o IDH permite afirmar que o Nordeste e o Norte reúnem os
mais baixos indicadores socioeconômicos do país, durante todo o período. Em contraste, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste
apresentam as melhores condições no que diz respeito às dimensões captadas pelo IDH. É notável como quanto mais alto
é o IDH, melhor é a relação entre processos entrados e população. Ou seja, é acentuadamente maior a utilização do Judiciário nas regiões que apresentam índices mais altos de desenvolvimento humano”. SADEK, Maria Teresa; LIMA, Fernão
Dias de e ARAÚJO, José Renato de Campos. O judiciário e a prestação da justiça. In: SADEK, Maria Teresa (org.). Acesso à
justiça. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. p. 20-21.
(78) Ver GARRO, Alejandro M. Access to justice for the poor in latin america. In: MÉNDEZ, Juan E.; O’DONNEL, Guillermo e PINHEIRO, Paulo Sérgio (orgs.). The (un)rule of law & the underprivileged in latin America. Notre Dame: University of Notre Dame, 1999. p.293. Ver também PIOVESAN, Flavia. A litigância de direitos humanos no Brasil: desafios e
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Este “estranhamento recíproco” tem implicado em um reduzido universo de demandas submetidas ao Poder Judiciário a respeito dos direitos humanos. Para a formação de
uma jurisprudência protetora dos direitos humanos, bem como para a consolidação do
Poder Judiciário como um locus de afirmação de direitos, é fundamental que a sociedade
civil, mediante suas múltiplas organizações e movimentos, acione de forma crescente o
Poder Judiciário, otimizando o potencial emancipatório e transformador que o direito
pode ter. Só assim haverá um Judiciário mais aberto, próximo e com maior responsabilidade social e política. Só assim haverá maior transparência e accountability dos deveres do
Estado no tocante à implementação dos direitos à saúde e à educação(79).
7. Conclusão
Ao enfocar a proteção e a justiciabilidade dos direitos sociais nos planos global,
regional e local, este estudo permitiu avaliar o processo de construção dos direitos humanos, culminando na concepção contemporânea destes direitos, que afirma a visão integral
a compor direitos civis e políticos e direitos sociais, econômicos e culturais. Sob esta
perspectiva integral, identificam-se dois impactos: a) a inter-relação e interdependência
das diversas categorias de direitos humanos; e b) a paridade em grau de relevância de
direitos sociais e de direitos civis e políticos.
Aplica-se, pois, aos direitos sociais o regime jurídico dos direitos humanos, com sua
lógica e principiologia próprias. A adequada hermenêutica dos direitos sociais requer
princípios específicos atinentes a estes direitos e princípios gerais aplicáveis aos direitos
humanos. Dentre os princípios relacionados aos direitos sociais, destacam-se: a) o princípio da observância do minimum core obligation; b) o princípio da aplicação progressiva; do
qual decorre o princípio da proibição do retrocesso social; c) o princípio da inversão
do ônus da prova; e d) os deveres dos Estados em matéria de direitos sociais. A esta
principiologia específica conjuga-se a principiologia geral afeta aos direitos humanos, a
contemplar os princípios da interpretação teleológica, efetiva, dinâmica e evolutiva, bem
como o princípio da proporcionalidade.
No que se refere ao aparato protetivo dos direitos sociais, destacam-se, no plano
global, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e, no plano regional, o Protocolo de San Salvador. Ambos enfretam o desafio de assegurar uma maior e
mais efetiva garantia aos direitos sociais, no marco de sua justiciabilidade. Reitere-se que
o Pacto apenas estabelece o sistema de relatórios, enquanto que o Protocolo somente
prevê o sistema de petição para os direitos à educação e à liberdade sindical. A fragilidade
e a debilidade destes mecanismos de monitoramento impactam desfavoravelmente a justiciabilidade dos direitos sociais no âmbito interno. Neste contexto, é fundamental endossar que os direitos sociais são exigíveis, acionáveis e justiciáveis, demandando um
perspectivas no uso dos sistemas nacional e internacional de proteção. In: PIOVESAN, Flavia. Temas de direitos humanos.
2 ed. 2003. p. 410.
(79) Para Varun Gauri: “From the perspective of social rights, participation, empowerment, transparency, and accountability in service delivery are important for ensuring health care and education quality”. (Op. cit., p. 470).
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instrumento adequado e efetivo para a sua proteção. Também essencial é avançar no
princípio da aplicação progressiva dos direitos sociais que, em momento algum, pode
significar não aplicação, extraindo-se maximamente seus efeitos. Em direção similar, no
âmbito interno, há que se afastar a equivocada ideia de normas sociais programáticas
destituídas de qualquer eficácia.
No tocante à justiciabilidade dos direitos sociais na experiência brasileira, ainda que
incipiente, tem sido capaz de invocar um legado transformador e emancipatório, com a
ruptura gradativa de uma visão conservadora e formalista do Poder Judiciário. Assinalam-se, como caso emblemático, as decisões judiciais acerca do fornecimento gratuito de
medicamentos, que, somadas a articuladas e competentes estratégias de litigância, fomentaram transformações legislativas e a adoção de políticas públicas consideradas exemplares na área.
É necessário, contudo, avançar em estratégias de litigância, que otimizem a justiciabilidade e a exigibilidade dos direitos sociais, como verdadeiros direitos públicos subjetivos (80), por meio do empowerment da sociedade civil e de seu ativo e criativo
protagonismo. Há que se reinventar a relação com o Poder Judiciário, ampliando seus
interlocutores e alargando o universo de demandas, para converter este Poder em um
locus de afirmação de direitos.
Há que se fortalecer a perspectiva integral dos direitos humanos, que tem nos direitos sociais uma dimensão vital e inalienável, aprimorando os mecanismos de sua proteção
e justiciabilidade, dignificando, assim, a racionalidade emancipatória dos direitos sociais
como direitos humanos, nacional e internacionalmente garantidos.

(80) Note-se que, em razão da indivisibilidade dos direitos humanos, a violação aos direitos econômicos, sociais e culturais
propicia a violação aos direitos civis e políticos, eis que a vulnerabilidade econômico-social leva à vulnerabilidade dos
direitos civis e políticos. Para Amartya Sen: “A negação da liberdade econômica, sob a forma da pobreza extrema, torna a
pessoa vulnerável a violações de outras formas de liberdade.(…) A negação da liberdade econômica implica a negação da
liberdade social e política”. (Development as freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999. p. 8)
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DELINQUÊNCIA PATRONAL, REPRESSÃO E REPARAÇÃO

Wilson Ramos Filho
1. Intr
odução
Introdução
Passou quase despercebido a boa parte de doutrina trabalhista, e de seus operadores,
significativa alteração paradigmática no tratamento de algumas condutas de empregadores que violam a legislação, as quais, desde então, passaram a ser consideradas como
práticas criminosas.
O ilícito trabalhista sempre foi, eufemisticamente, considerado pela doutrina e pela
jurisprudência como “descumprimento” ou como “inadimplemento” da lei ou do contrato, ao contrário da concepção adotada nos outros ramos do direito. Todavia, desde as mais
recentes alterações havidas no Código Penal Brasileiro (CP), alguns ilícitos praticados por
empregadores delinquentes(1) passaram a ser considerados como crimes, tipificados como
tal pela lei penal e, portanto, passíveis de repressão por parte do Estado.
A criminalização e a repressão a integrantes das classes dominantes é algo novo na
história da República, razão pela qual talvez nem sempre tenham sido bem recebidas por
parte de certos meios de comunicação e órgãos de imprensa. Mas não foi apenas no campo da investigação criminal que houve uma mudança significativa(2). Também no âmbito
normativo, fundamentalmente nos últimos seis anos, a legislação penal foi atualizada para
considerar como crime algumas, poucas, condutas praticadas por integrantes das classes
sociais mais favorecidas.
Muito embora sejam poucas tais alterações na lei penal o mero fato de criminalizar
condutas de empregadores já se configura em significativa alteração paradigmática, o que
talvez explique certa lenidade da Jurisdição (seja Criminal, seja Trabalhista) na aplicação
de tais leis a casos concretos.
De fato, se é certo que o Direito Penal, conforme já demonstrou a Criminologia, não
foi concebido para reprimir integrantes das elites (BARATTA, 2002), não é menos certo
que o Direito do Trabalho, o mais capitalista dentre os ramos do direito(3), também não foi
(1) Delinquência [Do lat. delinquentia.]. Subst. feminino. Ato de delinquir. Delinquir [Do lat. delinquere.]. Verbo intransitivo. Cometer falta, crime, delito. Delinquente [Do lat. delinquente.]. Subst. ou adj. de dois gêneros. Que ou quem delinquiu
(cometeu falta, crime ou delito).
(2) Faz-se referência às milhares de ações da polícia federal, contra criminosos integrantes das elites econômicas ou políticas, principalmente nas gestões de Márcio Thomas Bastos e de Tarso Fernando Genro no Ministério da Justiça, no primeiro e segundo governos do presidente Luis Inácio Lula da Silva.
(3) No sentido de que é esse o ramo do direito que legaliza a apropriação da mais-valia, fundamenta o poder diretivo do
empregador e que organiza o funcionamento da economia capitalista ao atribuir papéis, direitos e deveres tanto para a
classe que vive do trabalho, quanto para a classe que, no mercado, compra a força de trabalho.
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concebido para fundamentar atuações do ramo da Justiça encarregado de sua aplicação no
sentido de assegurar-lhe eficácia máxima. Nem um dos dois ramos foi concebido para
isso. Não obstante, e essa talvez seja a maior virtude do Estado Democrático de Direito,
uma vez estabelecidos como “direito posto” (GRAU, 2008) seus dispositivos tornam-se de
aplicação obrigatória e esta é a principal reivindicação desse artigo.
Para tanto, depois de apresentar de modo muito resumido as principais alterações
paradigmáticas ocorridas na legislação penal (item II) se aprofundará o estudo do impacto
de algumas delas no direito brasileiro (itens III, IV e V), para ao final sustentar uma maior
eficácia para tais inovações legislativas, não como fim em si mesma, mas como instrumento de uma maior eficácia da legislação trabalhista.
2. Alterações na legislação penal que criminalizam práticas de delinquência patr
onal
patronal
Para uma melhor compreensão do argumento central utilizado, dispõem-se as alterações legislativas segundo critério cronológico, ou seja, serão ordenadas pelas datas de
sua entrada em vigência, e que tiveram por antecedente lógico a ampliação nas penas do
crime de descumprimento da legislação trabalhista.
De fato, a Lei n. 9.777, de 29.12.1998, alterou a redação do art. 203(4) do CP, ampliando as penas da figura delituosa do crime de frustração de direito assegurado pela legislação trabalhista visando a por intermédio de tal medida, a ampliar-lhe a eficácia.
A conduta tipificada como crime consiste em fraudar(5), ou seja, em privar o empregado de direitos fixados pela legislação trabalhista, sonegar-lhe prerrogativas chanceladas
em lei(6), que tem como sujeito ativo preponderante(7) o empregador e como vítima o
empregado. Como tanto empregados quanto empregadores podem se apresentar como
(4) CÓDIGO PENAL: Art. 203 — Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho:
Pena — detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (Redação dada pela Lei n.
9.777, de 29.12.1998). § 1º Na mesma pena incorre quem: (Incluído pela Lei n. 9.777, de 29.12.1998). I — obriga ou coage
alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de
dívida; (Incluído pela Lei n. 9.777, de 29.12.1998). II — impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza,
mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. (Incluído pela Lei n. 9.777, de
29.12.1998). § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante, indígena
ou portadora de deficiência física ou mental. (Incluído pela Lei n. 9.777, de 29.12.1998).
(5) Fraudar [Do lat. fraudare.] Verbo transitivo direto. Cometer fraude contra; lesar por meio de fraude; defraudar; privar;
sonegar. Sonegar [Do lat. subnegare.] Verbo transitivo indireto. Tirar às ocultas; furtar, surrupiar: Sonegou-lhe um anel.
Deixar de pagar. Verbo transitivo direto. Ocultar com fraude; esconder.
(6) EMENTA: Crimes contra a Organização do Trabalho e de falsidade ideológica — Frustração, mediante fraude, de
direito assegurado pela lei trabalhista — Preliminar de prescrição da ação penal — Inocorrência — Rejeição — Delitos
caracterizados — Empregador que, fraudulentamente, viola direito trabalhista de determinado empregado, consignando
na sua carteira de trabalho apenas parte de salário recebido, com a intenção de frustrar a incidência de encargos sociais,
impostos e seus direitos trabalhistas — Anotação fraudulenta em documento público (CTPS) — Caracterização dos delitos
previstos nos arts. 203 e 299, do Código Penal — Decisão mantida — Recurso desprovido”. (Número do processo:
1.0000.00.180698-3/000. Relator: Luiz Carlos Biasutti. Data do acórdão: 13.6.2000. Data da publicação: 1º.8.2000)
(7) Registre-se que: “A fraude tanto pode ser empregada pelo patrão contra operário e vice-versa, quanto por ambos,
conluiados, para iludir o texto legal, devendo notar-se que o titular do direito assegurado por lei trabalhista não pode
renunciá-lo quando correspondente a um dever imperativamente determinado pela mesma lei que é de ordem pública”
(HUNGRIA, 1959: 49).
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sujeitos ativos de crimes no âmbito de uma relação de trabalho optou-se por designar
genericamente como “delinquência patronal” todos os crimes praticados por empregadores que tenham como vítimas seus empregados, no âmbito da relação de emprego.
Trata-se de previsão de crime simples, comum, doloso, material que tutela todo e
qualquer direito definido como tal pela legislação trabalhista (portanto, norma penal em
branco), que admite também a ameaça, como vem entendendo a jurisdição criminal(8) e
que se materializa até mesmo quando a fraude se refere à falsificação de documentos,
como já decidiu o Supremo Tribunal Federal(9).
Todavia, muito embora a Justiça Especializada detecte com frequência ocorrência de
fraudes que frustram direitos trabalhistas, tal dispositivo legal recebe ainda débil utilização(10) por parte dos magistrados trabalhistas, no sentido de movimentar a Justiça Criminal comum, competente para conhecer e julgar tais feitos(11).
Ou seja, muito embora ainda que em 1998 tenha sido ampliada a pena para o empregador que sonegasse direitos trabalhistas ao empregado, somente em 11 de dezembro
de 2003 assegurou-se a primeira grande alteração da legislação penal, mediante Lei n.
10.803, que alterou os artigos relativos à redução à condição análoga à de escravo, principalmente no que se refere ao art. 149 do CP(12), e que será objeto de maior detalhamento
nos itens que se seguem.
Comemorou-se a segunda grande alteração paradigmática com a entrada em vigor
da Lei n. 11.106, de 2005, dedicada à repressão do tráfico de pessoas, tipificando como
praticante de crime(13) aquele que promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território
(8) TACSP: “Frustra direito assegurado por lei trabalhista, o empregador que, sob a ameaça de dispensa, obriga os empregados a assinarem seus pedidos de demissão dando-lhes plena quitação” (RT 378/308-9).
(9) STF: “Falsificação de recibos de quitação de direitos trabalhistas e sua utilização, contra o empregado, na Justiça do
Trabalho. Configura-se, no caso, concurso formal de crimes (os previstos nos arts. 203 e 299 do código penal), e não
concurso aparente de normas penais” — RE em HC — decisão publicada no DJU em 1º.9.78 p. 6469, Relator Ministro
Moreira Alves, conforme Marcos FAVA nos reporta em: <http://www.apej.com.br/artigos_doutrina_mnf_01.asp> Acesso
em: 8.10.2008.
(10) Pouco utilizado, obviamente, em relação ao enorme número de fraudes trabalhistas com as quais se deparam os magistrados do trabalho em suas atividades cotidianas. Do mesmo modo, rende-se homenagem aos magistrados que, em
honra à efetividade do direito do trabalho, atuam em sentido contrário.
(11) Muito embora a ANAMATRA (entidade representativa dos magistrados trabalhistas brasileiros) defenda que os magistrados trabalhistas tenham inclusive competência criminal, não é essa a posição hegemônica na jurisprudência, que a
atribui à Justiça criminal comum, salvo se a questão envolver a Previdência Social, quando então caberia à Justiça Federal.
Ver: <http://www.datadez.com.br/content/noticias.asp?id=60661> sobre essa última afirmação.
(12) CÓDIGO PENAL: “Redução à condição análoga à de escravo — Art. 149. Reduzir alguém à condição análoga à de
escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena
— reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: I —
cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II —
mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim
de retê-lo no local de trabalho. § 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: (Incluído pela Lei n. 10.803, de
11.12.2003). I — contra criança ou adolescente; II — por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
(13) Ibidem. Art. 231: “Tráfico internacional de pessoas. Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la no estrangeiro: Pena — reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. § 1º — Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: Pena — reclusão, de 4
(quatro) a 10 (dez) anos, e multa. § 2º Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 5
(cinco) a 12 (doze) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. § 3º (Revogado pela Lei n. 11.106, de 2005)”.
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nacional, de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para exercê-la
no estrangeiro, também aumentando a pena no caso do emprego de violência, grave
ameaça ou fraude e multa, além da pena correspondente à violência. Também foi tipificado o tráfico interno de pessoas, com a penalização daquele que promover, intermediar ou
facilitar, no território nacional, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento
ou o acolhimento da pessoa que venha exercer a prostituição(14). Registre-se que a Lei n.
11.106 substitui o termo “mulher” por “pessoa”, conferindo maior amplitude à acepção,
muito embora tenha ainda deixado de fora da proteção outras formas de tráfico de pessoas, como aquelas em que as vítimas são traficadas para adoção, para transplante de
órgãos ou para trabalho em condição análoga à de escravo ou mediante servidão (SANTA
CATARINA, 2008).
A terceira grande alteração legislativa no âmbito penal vem com a chamada Lei Maria
da Penha(15), de 7 de agosto de 2006, que cria mecanismos para prevenir e reprimir a
violência doméstica, assegurando à mulher condições para o exercício efetivo dos direitos
à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito
e à convivência familiar e comunitária, entendido o “ambiente familiar” como seu entorno
socioeconomico-cultural que não se restringe ao espaço existente “do portão da residência
para dentro”, podendo em alguns casos ser ampliado para nele fazer incluir, dependendo
da condição fática, o ambiente de trabalho, e não apenas nos casos de trabalho doméstico(16) ou de trabalho prestado em domicílio(17).
Essas alterações na legislação penal lembradas acima, se bem sopesadas, podem
subsidiar aos operadores do Direito do Trabalho socorrendo-os de adequados instrumentos que lhes assegurem mais ampla efetividade da legislação propriamente trabalhista.
No tópico seguinte se apresenta uma classificação teórica para o que se pode considerar atualmente como trabalho em condições análogas à de escravo e o enquadramento
que a lei penal confere a tais condutas. Antes disso, contudo, impõe-se a elaboração de
uma resenha, ainda que rápida, para a exposição de algumas das tentativas — nem sempre bem-sucedidas — de explicação para o fato de remanescerem relações de trabalho pré-capitalistas(18) contemporaneamente ao capitalismo mais avançado em sua fase monopolista
e globalizada.
(14) Ibidem. Art. 231: “Tráfico interno de pessoas (Incluído pela Lei n. 11.106, de 2005). Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da
pessoa que venha exercer a prostituição: (Incluído pela Lei n. 11.106, de 2005) Pena — reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos,
e multa. (Incluído pela Lei n. 11.106, de 2005). Parágrafo único. Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos
§§ 1º e 2º do art. 231 deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei n. 11.106, de 2005)”.
(15) Lei n. 11.340/06. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm> Acesso
em: 22.7.08.
(16) Direitos dos empregados domésticos: <http://www.mte.gov.br/trab_domestico/trab_domestico_direitos.asp> Acesso em: 29.9.2008.
(17) CLT: “Art. 6ºº Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego”.
(18) O capitalismo se torna modo de produção hegemônico quando o trabalho livre também se torna preponderante
estabelecendo-se relações de trabalho regidas não mais por pactos de servidão ou em decorrência de uso da força (trabalho
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Parte das explicações responsabiliza o Estado pela ocorrência do fenômeno que a
imprensa denomina genericamente pelo significante de “escravidão contemporânea”, atribuindo a instalação de tal quadro à ausência de fiscalização/repressão por parte de seus
agentes (DRTs, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e outros) incumbidos
constitucionalmente de velar pelas relações de trabalho dignas, seja no campo, seja nas
cidades. Tais “explicações”, que descambam para a incriminação do próprio Estado pela
ocorrência de trabalho escravo, provêm de polos ideológicos potencialmente antagônicos:
uma vertente de corte nitidamente liberal ou mesmo neoliberal termina por invisibilizar
a figura do delinquente (empregador que submete seus empregados a tais condições de
trabalho) por detrás da crítica estadofóbica(19); outra vertente, que se apresenta como “crítica” ou “progressista”, na ânsia de reivindicar “mais Estado” (mais fiscalização, mais intervenção, mais aparelhamento dos órgãos) também acaba tornando invisíveis os verdadeiros
agentes, praticantes do crime, ao focar sua análise na “falta de fiscalização” estatal sobre
tais relações de trabalho, esvaecendo a responsabilidade dos reais agentes da ação delituosa, dos verdadeiros praticantes do crime, eclipsando-os pela crítica genérica enviezando o foco de sua análise deixando, como sempre, inacessíveis e nunca perturbados os
delinquentes concretamente considerados.
Outra perspectiva centra o problema na busca de explicações para tal remanescência
em uma acanhada oferta de empregos(20) que caracterizaria a atual fase de desenvolvimento do capitalismo, principalmente para os setores sociais com baixa qualificação profissional. Segundo essa linha de visão, tais trabalhadores aceitam qualquer trabalho porque
melhor ter qualquer trabalho, mesmo em condições precárias, do que não ter nenhum
trabalho (BASTOS, 2006: 368) de uma forma ou de outra. Muito embora seja verdadeiro
que “se o desemprego não existisse os capitalistas o teriam inventado”, a baixa oferta de
empregos justificaria a submissão voluntária ao regime econômico fundado na expropriação
da mais-valia, mas não faria sentido induzi-lo à aceitação de condições de trabalho pré-capitalistas; ou seja, a existência do “exército industrial de reserva” justificaria a exploração capitalista, mas não a pré-capitalista. Todavia mesmo a afirmação de que seria o desemprego o grande indutor da aceitação de condições de trabalho tão precárias haveria de
ser matizada, seja porque em todo o mundo não ocorreu o tal “fim dos empregos”
(RIFKIN, 2004) seja porque, no caso brasileiro, dos últimos seis anos, o emprego vem
crescendo em taxas muito superiores à média mundial(21). Para tal linha argumentativa,
forçado), mas regidas por contratos de trabalho, firmados por partes, pretensamente livres, no exercício de suas autonomias de vontade individuais, em regime de salariato (CASTEL, 1998).
(19) Utiliza-se o neologismo estadofóbico para nele incluir tantos quantos atribuem todas as mazelas sociais ao Estado,
por exemplo, aqueles que diante da falência de um banco ou de uma companhia aérea ‘responsabilizam’ o Banco Central
ou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por não haverem atuado antes, preventivamente, para evitar a bancarrota,
mas sempre inocentando os gestores de tais empresas, e seus acionistas.
(20) “Quanto ao ‘desemprego’, fala-se dele por toda parte, permanentemente. Hoje, entretanto, o termo acha-se privado
de seu verdadeiro sentido, recobrindo um fenômeno diferente daquele outro, totalmente obsoleto, que pretende indicar. A
respeito dele, contudo, são feitas laboriosas promessas, quase sempre falaciosas, que deixam entrever quantidades ínfimas
de empregos acrobaticamente lançadas (como saldos) no mercado; porcentagens derrisórias em vista dos milhões de indivíduos excluídos do salariado e que, nesse ritmo, continuarão assim durante decênios”. A essa nova realidade denomina
horror econômico, eis que ausente preocupação com os excluídos (FORRESTER, 1997).
(21) Ver a respeito o sítio: <http://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/efe/2007/08/23/ult1767u101001.jhtm> Acesso em:
23.8.2008.
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portanto, a “explicação” para a existência do trabalho escravo contemporâneo decorreria
não da cobiça dos delinquentes (empregadores), mas de características das próprias vítimas
da escravidão (por serem ignorantes, habitantes dos confins, por serem imigrantes, por serem pouco qualificados, etc.). Se a primeira forma de se avaliar o problema responsabiliza
o Estado, atribuindo-lhe a culpa — por omissão — pela situação que se instala, esta segunda transfere o ônus da culpa às próprias vítimas pela remanescência dessas relações précapitalistas, novamente tornando invisíveis os reais agentes do crime, acobertando-os.
Uma terceira abordagem busca atribuir responsabilidade a quem realmente atua como
responsável, ou seja, ao agente da ação criminosa, àquele que pratica o crime, o “responsável” pela neoescravidão, por frustrar direitos fixados pela legislação trabalhista. Também
essa visão flui por duas vertentes: a primeira se inclina para a utilização de um “sujeito
substitutivo” para apresentá-lo como agente do crime de submissão alheia a regime de
neoescravidão, e, a segunda, encontra explicação em algo muito concreto, na busca do
lucro antijurídico com a certeza da impunidade.
Para a primeira vertente, a “culpa” pelo neoescravismo seria do “mercado”, da “globalização”, da “concorrência internacional” ou de sujeitos substitutivos equivalentes, todos
utilizados para novamente invisibilizar os delinquentes concretamente considerados
(RAMOS FILHO, 2001). Atribuindo a culpa da neoescravidão a entidades quase metafísicas, quase forças da natureza, o “inimigo” a ser combatido se esfuma, quando não “perdoando” condutas criminosas, ao menos, involuntariamente, os tornando intangíveis. Nessa
visão, curiosamente, podem ser incluídos tanto os que atribuem todas as mazelas à globalização(22), aos mercados, à concorrência internacional (sempre em prejuízo das empresas
nacionais, segundo essa visão), quanto os que indultam condutas criminosas com as
mesmíssimas justificativas: os empregadores flagrados em práticas neoescravistas só “tentariam apenas sobreviver” nesse “mercado” competitivo. Para esse tipo de visão, portanto,
a responsabilidade seria “da globalização”, para dizê-lo em uma única palavra, e como
ninguém de bom-senso poderia se opor à globalização(23), a essa força-da-natureza, inermes todos se quedam, já que nada restaria a ser feito.
Em sentido diverso, a segunda vertente, pragmática, dispensa sujeitos substitutivos.
Responsabiliza a quem efetivamente pratica aquelas condutas descritas abstratamente na
lei como criminosas (típicas, antijurídicas, culpáveis e puníveis): os empregadores delinquentes.
O presente artigo decorre desta última racionalidade a fim de propor explicação
para o paradoxo da coexistência que se estabelece entre tais formas de trabalho
(22) “Deve-se ter em mente que a escravidão contemporânea — ou ao menos o seu boom— é produto lateral da chamada
“globalização” da economia. Nas regiões e nos Estados brasileiros onde a agricultura está inserida mais fortemente numa
economia de mercado, buscando competitividade junto aos consumidores do país e do exterior, os índices de trabalho
escravo tendem a ser maiores: “relações de trabalho arcaicas e desumanas persistem e até são incrementadas em nosso modelo de desenvolvimento”, fundado no neoliberalismo econômico, na acumulação de divisas pelo superávit da balança
comercial e na livre concorrência [...] Ali, onde a empresa brasileira foi estimulada a se tornar competitiva, é onde agora
grassa o trabalho escravo” (FELICIANO, 2004).
(23) Para uma crítica séria do processo de globalização e seus efeitos maléficos ver PRONER, 2007.
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pré-capitalista e o mais virtuoso ciclo de desenvolvimento econômico da história de
nosso país(24).
Sustenta-se, portanto, que remanescem resquícios de escravidão e, pior, de trabalho
que, por sua precariedade, pode equiparar-se a serviços prestados em condições análogas
à de escravo, no bojo de relações de trabalho com suporte contratual válido, não por razões
decorrentes da escassez dos empregos, nem por “culpa” dos próprios trabalhadores, nem
mesmo por ausência de fiscalização por parte do Estado, nem, ainda, pela utilização de
um culpado substitutivo, mas em decorrência da cupidez e da expectativa de impunidade
(ou, no mínimo, de lenidade no Poder Judiciário) que sempre moveram empregadores
neoescravistas, como se demonstrará a seguir.
3. Os tipos-ideais de trabalho escravo contemporâneo e a nova tipificação penal
Do ponto de vista analítico, e utilizando metodologia weberiana, além do trabalho
rural escravo contemporâneo, mais frequentemente noticiado pela imprensa(25) e malgrado os esforços governamentais(26), diferenciem-se dois tipos-ideais ou duas espécies
de trabalho escravo urbano contemporâneo(27): (a) trabalho em condições análogas à de
escravo, prestado nas cidades sem suporte contratual válido(28) e (b) trabalho prestado nas
cidades com suporte contratual em situação análoga à de escravos cuja descrição e tipificação encontram-se no Código Penal, em seu art. 149, alterado pela Lei n. 10.803/03. A
essa segunda espécie, prestado nas cidades, com suporte contratual válido, por trabalhadores
em situação análoga à de escravos, propõe-se a denominação “neoescravidão urbana” ou
a denominação de “trabalho urbano prestado em condições de neoescravidão” (RAMOS
FILHO, 2008).
A primeira grande resistência a enfrentar é quanto à própria existência de tais formas
arcaicas de relação de trabalho. Dentre as duas espécies de trabalho urbano contemporâneo, aquela em que o trabalho é prestado sem suporte contratual válido, nas cidades, é de
aceitação mais fácil quanto à sua existência, quer por parte da doutrina (MENDES, 2003:
(24) De fato, passados seis anos desde a posse do presidente Lula nunca foram tão bons os índices de desenvolvimento
humano, de escolaridade, de baixa mortalidade infantil, de distribuição de renda (conforme sítio: <http://
www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u447621.shtml> Acesso em: 22.9.2008), de baixo desemprego (DATA FOLHA: Desemprego cai para 7,6%, segunda menor taxa da série, conforme <http://economia.uol.com.br/ultnot/2008/09/
25/ult4294u1679.jhtm> acesso em: 24.9.2008 e também o sítio a seguir, <http://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/efe/
2007/08/23/ult1767u101001.jhtm> Acesso em: 23.8.2008), muitos dos quais decorrentes do aumento experimentado pelo
PIB que, ao contrário do que ocorre nos governos hegemonizados pela ideologia neoliberal, vem crescendo nos últimos
anos (<http://economia.uol.com.br/ultnot/2008/09/10/ult4294u1648.jhtm> Acesso em: 10.9.2008).
(25) <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u443329.shtml> Acesso em: 12.9.2008.
(26) <http://www.oitbrasil.org.br/trabalho_forcado/brasil/iniciativas/plano_mda_incra.pdf> acesso em: 1º.9.2008.
(27) “Vale lembrar que a escravidão urbana é de outra natureza, com características próprias. Portanto, pede instrumentos
específicos para combatê-la — e não adaptações do que está sendo proposto para a zona rural”, conforme <http://
www.reporterbrasil.org.br/conteudo.php?id=9> Acesso em: 11.9.2008.
(28) Elegeu-se essa forma de apresentar a existência de trabalho escravo, com duas espécies, sem e com suporte contratual
válido, exatamente para construir o aparente paradoxo consistente na possibilidade de haver trabalho em condições análogas à de escravo no bojo de um contrato de trabalho válido. Para que não pairem dúvidas: o autor entende que mesmo sem
suporte contratual válido a relação de trabalho haverá de ter consequências, mas esse não é o objeto desse estudo.

revista amatra vol 1 2009.pmd

53

02/07/2013, 18:47

54

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

68) quer por parte da jurisdição, eis que muitas vezes tal ocorrência preserva similaridade
com o “trabalho escravo rural contemporâneo” ou com o “trabalho escravo histórico”, ou
seja, com aquele trabalho escravo, presente em nosso inconsciente coletivo, que existiu
licitamente no Brasil até 1888, majoritariamente negro.
Esta primeira espécie de trabalho em condições análogas à de escravo, prestado nas
cidades sem suporte contratual válido pode ser subdividida em (i) trabalho prestado por
imigrantes(29) (geralmente oriundos de países latino-americanos ou asiáticos); (ii) trabalho
de natureza sexual prestado por homens ou mulheres, nacionais ou estrangeiros, sem seu
consentimento válido; e, (iii) trabalho prestado por qualquer outro tipo de pessoa que, em
face de sua precária situação de trabalhador ilegal submeta-se a condições de trabalho
aviltantemente precárias, sem suporte contratual válido(30).
Os três tipos-ideais dessa primeira espécie de trabalho urbano em condições análogas à de escravo comungam o fato de tais relações de trabalho não se ampararem em
contratos de trabalho considerados válidos (daí porque muitas vezes as vítimas se sentem
ao desabrigo do Estado) e, em face disso, submetem-se à prestação de trabalho em situações de algum tolhimento à sua liberdade de ir e vir, como frequentemente ocorre no
caso do trabalho rural escravo contemporâneo.
Estima-se que, em todo o mundo, 27 milhões de pessoas sujeitem-se ao trabalho
escravo(31), a maioria concentrada no Hemisfério Sul, seja no campo, seja nas cidades. A
América Latina contaria com 1.320.000 pessoas sob tal condição, cabendo 25.000 destes
ao Brasil (PIOVESAN, 2006: 149), sem que se compute ainda nesse quantitativo os milhares de casos de trabalhadores submetidos à situação de “neoescravidão urbana”.
Já a aceitação da existência dessa última espécie de trabalho prestado por empregados, nas cidades, com suporte contratual válido, em situação análoga à de escravos vem
sendo menos frequente ainda, tanto na jurisdição penal, pela aplicação de penas aos empregadores pilhados na conduta tipificada no art. 149 do CP, quanto na jurisdição trabalhista, pela condenação de tais empregadores no pagamento de indenizações por ato ilícito
(submeter empregados a condições de trabalho análogas à de escravos)(32).
Todavia, verdade é que no direito brasileiro o antigo teor do art. 149 do CP
foi alterado pela Lei n. 10.803, de 12.12.2003, atualizando a legislação com base na
(29) Entenda-se como trabalhador imigrante todo aquele que venda sua força de trabalho em território distinto daquele de
sua nacionalidade, sem autorização prévia do Estado onde o trabalho é prestado.
(30) Certamente existem outras situações de prestação de trabalho remunerado sob subordinação, sem suporte contratual
válido, como por exemplo, aquela associada aos chamados “soldados do tráfico de drogas”, ou ainda os empregados em
algumas casas de jogos ou em casas de “diversão” que desenvolvem atividades proibidas, sob ameaça, trabalhos de menores
“vendidos” por seus pais para “adoção” em troca de trabalho doméstico, etc., e que não serão detalhadas nesse artigo.
(31) ONU: <http://br.noticias.yahoo.com/s/08092008/25/manchetes-missao-da-onu-avaliar-trabalho-escravo-nobrasil.html> acesso em: 25.9.2008.
(32) Tendo por objetivo secundário a modificação dessa realidade, qual seja, o não reconhecimento de prática neoescravista no bojo de um contrato de trabalho válido, se assume que tal discussão se insere naquela, mais ampla, concernente à
efetividade dos Direitos Humanos principalmente os chamados Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002; PISARELLO, 2007) que, quando positivados, são também denominados como “direitos
fundamentais sociais” (SARLET, 2006), dentre os quais se insere também o Direito do Trabalho.
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Constituição Federal de 1988 e nas normas internacionais aplicáveis(33). Não é por falta de
lei, portanto, que subsistem tais relações.
A redação anterior dispunha como crime “Reduzir alguém à condição análoga à de
escravo”, sem definir o que caracterizaria tal condição. O preceito oferecia uma redação
“aberta”, delegando ao intérprete ampla liberdade para definir o que deveria ser considerado como “condição análoga à de escravo”, o que tinha aspectos tanto positivos quanto
negativos.
Como aspecto positivo mencione-se que sua redação aberta permitia uma maior
flexibilidade hermenêutica para a caracterização do crime, “desde que a sua exegese e
aplicação coubessem a bons juízes e promotores” (FELICIANO, 2004: 07). Mas, ao tempo
de sua vigência, também houve quem criticasse tal redação exatamente por não possibilitar aos julgadores critérios objetivos para a seu enquadramento ao tipo penal, além,
óbvio, de não tipificar como crime a apropriação de trabalho escravo propriamente dita,
mas apenas do trabalho em condições análogas à de escravo (MELO, 2000:51).
Vê-se, pela nova redação do art. 149(34) do CP que a opção legislativa inclinou-se
pela adoção de um tipo penal fechado em substituição à opção anterior (tipo penal aberto),
para caracterizar como crime a redução à condição análoga à de escravo, tanto no campo
quanto na cidade.
A partir de dezembro de 2003, portanto a redução à condição análoga à de escravo
fica restrita a quatro hipóteses: (i) sujeição alheia a trabalhos forçados; (ii) restrição, por
qualquer meio, da locomoção alheia; (iii) sujeição alheia a condições degradantes de trabalho; (iv) sujeição alheia à jornada exaustiva. Ou seja, se verificada qualquer uma das
quatro hipóteses, ainda que separadamente, se estará diante de um crime, tipificado como tal
pela legislação brasileira, ensejando a repressão penal e a reparabilidade civil, no âmbito
da Justiça do Trabalho.
Ou seja, a nova redação dá suporte à classificação do trabalho em condições análogas à de escravo, nas cidades, diferenciando o trabalho prestado com suporte contratual em
situação análoga à de escravos (trabalho lícito, mas prestado em condições degradantes
ou em jornadas excessivas), também denominado como “trabalho urbano prestado em
(33) Os tratados, os pactos, as declarações e as convenções internacionais de proteção dos direitos humanos são enfáticos
ao afirmar que o trabalho escravo, por ser degradante, consistiria em grave forma de violação dos direitos humanos. Da
mesma forma, todos os países democráticos, de um modo ou de outro, reprovam tais práticas. No direito brasileiro temos
o repúdio ao trabalho escravo na própria Constituição Federal (art. 5º, incisos III, XIII, XV, XLVII e LXVII) a informar a
legislação infraconstitucional. Para um estudo mais aprofundado do Sistema Americano de Proteção aos Direitos Humanos (PRONER, 2002).
(34) A Lei n. 10.803/03 modifica a situação, dando ao art. 149 nova redação: “Redução a condição análoga à de escravo.
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena — reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: I — cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II — mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. § 2º A pena é aumentada
de metade, se o crime é cometido: I — contra criança ou adolescente; II — por motivo de preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou origem” (destacamos).
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condições de neo-escravidão” (RAMOS FILHO, 2008), daquele em condições análogas à de
escravo prestado sem suporte contratual válido, nas quais está presente o trabalho forçado ou
com limitação da liberdade de locomoção, como se verá a seguir, um pouco mais em
detalhe.
4. O trabalho em situação análoga à de escravo e a rrestrição
estrição à liber
dade de locomoção
liberdade
Talvez a principal dificuldade para admitir que certas condutas de empregadores
possam ser tipificadas como crime decorra do peso simbólico que tem para todos nós a
expressão escravidão.
Desde cedo, nossas instituições nos ensinam a repudiar o trabalho escravo, sempre
exemplificando, no caso brasileiro, com a escravidão admitida juridicamente até 1888. A
imagem que nos vem é aquela do trabalho pesado, obtido à força da chibata em condições
de restrição à liberdade de ir e vir. Houvesse fuga, os escravos eram cassados como animais e submetidos a toda sorte de torturas e humilhações. Esses fatos históricos seguem
nos envergonhando por termos sido um dos últimos países a abolir a escravatura, apenas
quando a mesma tornou-se desinteressante pelo desenvolvimento das forças produtivas e
do capitalismo, que possibilitou a “invenção do emprego” (MÉDA, 2004: 44).
Desde então, imputar a alguém conduta escravista tem peso simbólico e gravidade
significativos. Isso talvez explique a opção do legislador em utilizar a expressão “condição
análoga à de escravo” à expressão contida nos textos internacionais, até porque juridicamente “trabalho escravo” não existe desde a Abolição (BRITO FILHO, 2006: 130), embora
a vida real teime em demonstrar o contrário.
Talvez aí resida, também, certa resistência dos doutrinadores em preconizarem a
aplicação da lei penal e de suas consequências nos demais ramos do direito, quando
confrontados com situações descritas abstratamente pela lei, como prática criminosa. A
carga simbólica de atribuir-se a alguém conduta escravista soa muito grave, sobretudo em
uma sociedade historicamente benevolente com condutas criminosas de pessoas da elite
(classe social a que pertence boa parte dos empregadores), o que talvez explique também
a pouca utilização da figura delituosa do crime de frustração de direito assegurado por lei
na legislação trabalhista, apesar do expressivo quantitativo de casos de “descumprimento”(35) comprovados pelo ajuizamento, a cada ano, de mais de dois milhões de ações perante a Justiça do Trabalho.
De toda sorte, independentemente de a escravidão ser “reconhecida juridicamente”
ou não, apesar das resistências de muitos, fato é que, depois da Lei n. 10.803/03 considera-se crime:
a) sujeição alheia a trabalhos forçados;
b) restrição, por qualquer meio, da locomoção alheia;
(35) Na Justiça do Trabalho se encontra grande dificuldade em se utilizar a expressão técnica “ilícito” preferindo-se os
benevolentes eufemismos “descumprimento”, “inadimplemento” ou outros similares.
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c) sujeição alheia a condições degradantes de trabalho; ou
d) sujeição alheia à jornada exaustiva.
Exatamente para não confundir tais condutas criminosas com a escravidão histórica
é que se utiliza a expressão “condição análoga à de escravo” que, mais frequente nas áreas
rurais, remanesce também nas cidades.
Como mencionado, o trabalho escravo contemporâneo tem dois gêneros: o rural
(com características próprias e não analisado neste artigo) e o urbano; este, qualificado
como urbano contemporâneo, contém duas espécies principais: trabalho em condições análogas à de escravo prestado nas cidades sem suporte contratual válido (trabalho forçado ou
trabalho com limitação da liberdade de locomoção) em situação muito similar àquela dos
trabalhadores em condições análogas à de escravos nas zonas rurais e o trabalho prestado
nas cidades com suporte contratual em situação análoga à de escravos (trabalho lícito, mas
prestado em condições degradantes ou em jornadas excessivas) mais especificamente aquelas
tipificadas nos tópicos “c” e “d” acima (já que as condutas mencionadas em “a” e em “b”,
supra, são comuns a outro gênero e a outras espécies de escravidão contemporânea).
Registre-se que para trabalho prestado nas cidades com suporte contratual em condições análogas à de escravo não se exige restrição à liberdade de locomoção para que a sua
caracterização se consume. Caso o empregador submeta o empregado a “jornadas exaustivas” ou que o sujeite a “condições degradantes de trabalho” para que o crime esteja
materializado. De fato, neste tipo de conduta antijurídica, porque prestada no âmbito de
um contrato válido, não faz muito sentido restringir a locomoção da vítima. Já nos outros
tipos de escravidão contemporânea, seja em atividade rural, seja em trabalho urbano prestado nas cidades sem suporte contratual em condições análogas à de escravo é frequente a
restrição à liberdade de locomoção (MENDES, 2003: 68).
O tipo penal detalha como tal limitação à liberdade de ir e vir conduta que: (a)
restringe, por qualquer meio, a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto; (b) cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; (c) mantém vigilância ostensiva no local de
trabalho; e (d) se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim
de retê-lo no local de trabalho.
Sendo assim, tanto o trabalho forçado como o trabalho com restrição à liberdade de
locomoção configuram-se como condutas criminosas pelo art. 149 do CP, nas quais
obviamente se infringe o direito de ir e vir (e, consequentemente, o direito a se opor à
exigência de trabalho forçado quando o empregado tenta se evadir).
Não é o caso dos trabalhadores submetidos a situações de neoescravidão urbana
(aquela do trabalho prestado nas cidades com suporte contratual em condições análogas à de
escravo). Nesta não há, necessariamente, qualquer restrição ao direito de ir e vir, mas tãosomente se está diante de trabalho degradante ou de trabalho prestado em jornadas excessivas, até porque em tempos de discussão sobre a efetividade dos direitos sociais e, em
especial, dos direitos dos trabalhadores, não se poderia admitir que para a caracterização
de tal crime se exigisse que o direito à liberdade de locomoção fosse infringido.
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Sendo assim, para uma melhor caracterização do que se entende por neoescravidão
contemporânea, no próximo tópico serão abordados os conceitos de “trabalho degradante” e de “jornada excessiva”(36).
5. Práticas neoescravistas, com suporte contratua
contratuall válido
A amplitude a se conferir às expressões “trabalho degradante” e “jornadas excessivas” dependerá de valorações muitas vezes subjetivas. Para se evitarem exageros, e na
busca de conteúdos mínimos para tais conceituações apela-se a uma referência externa
que seja amplamente aceitável.
De fato, este artigo propõe que se evitem radicalismos, sejam aqueles que descambam para a afirmação de que e a própria apropriação da mais-valia já poderia ser considerada “abusiva” ou “degradante”, sejam aqueles, no outro extremo, que toleraram
indistintamente toda sorte de abusos patronais por considerar que tais empregadores “bem
ou mal” estariam “dando” empregos. Do mesmo modo, pretende-se, para dirimia equívocos, evitar radicalizações na definição de conceitos para diferenciar os conceitos de jornada exaustiva com excesso de jornada.
Para melhor compreensão, opta-se pela abordagem em subitens.
5.1. Em busca de um conceito de trabalho degradante
O critério externo aferidor do que seria “trabalho degradante” deve ser obtido pela
conjugação de dois fatores: um factual, outro axiológico. O factual decorre da adequação
de uma relação de trabalho concreta à disciplina legal sobre a mesma incidente, ou seja,
se o empregador cumpre os direitos mínimos fixados pela legislação. O axiológico decorre
do respeito ao conceito de dignidade humana, entendida como a conjunção dos valores de
liberdade, igualdade e vida (HERRERA FLORES, 2008: 129; TORZECKI, 2008).
Mas, num passo seguinte estaríamos diante de algo que daria margem a novos mal-entendidos: qual seria o nível de descumprimento de direitos que, uma vez ultrapassado,
tornaria o trabalho “degradante” por ferir a “dignidade humana” do trabalhador? Ou, dito
de outro modo: qual o nível de fraude, de sonegação e de frustração suportado pela ordem jurídica vigente sem que a conduta daquele que “surrupia”(37) possa ser considerado
como crime?
Um critério possível seria, por antonímia, atrelar o conjunto de direitos mínimos sem
o qual o trabalho seria degradante ao que poderia ser considerado como um “trabalho
(36) Inverte-se, portanto, para fins didáticos na exposição, a ordem contida no art. 149, CP, por se considerar que a expressão “jornada exaustiva”, apesar de sua especificidade, já estaria contida na expressão “trabalho degradante”.
(37) Surrupiar: mesmo que surripiar [Do lat. Surripere, furtar, fraudar].Verbo transitivo direto e indireto. Subtrair às
escondidas. Sonegar [Do lat. subnegare.] Verbo transitivo indireto. Tirar às ocultas; furtar, surrupiar. Deixar de pagar.
Verbo transitivo direto. Ocultar com fraude; esconder. Fraudar.
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decente”(38) utilizando-se do que foi internacionalmente estabelecido no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da Organização das Nações Unidas, e
também nas Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho. Assim
“degradante” seria todo o trabalho que não fosse “decente”. Todavia, ao se utilizar conceito desenvolvido no âmbito do direito internacional, ramo do direito caracterizado por ser
genérico e vago exatamente porque haverá de servir a todo e qualquer país em particular,
a antonímia padeceria das mesmas características, de certa forma, incompatíveis com a
tipificação penal.
Na busca por um critério mais preciso, tentam-se diferenciar dois conceitos semelhantes: condição degradante de trabalho/trabalho executado em condições degradantes, conceito que não se confundiria com a noção de trabalho degradante em si mesmo. Segundo essa
linha de raciocínio (JARDIM, 2008), enquanto as condições degradantes de trabalho são
absolutamente incompatíveis com a Ordem Jurídica (Direito Internacional do Trabalho e
a legislação interna, trabalhista e penal, brasileira), o trabalho degradante, em si, seria
reconhecido pelo Direito do Trabalho. O trabalho em condições degradantes se definira a
partir da relação entre o trabalhador e os meios de prestação do trabalho; o trabalho degradante pelo tipo de atividade realizada. Enfim, nas condições degradantes de trabalho,
degradantes seriam as condições; no trabalho degradante, o próprio trabalho.
Nesse sentido o Direito do Trabalho reconheceria a legalidade do trabalho degradante, ou melhor: legalizaria o trabalho degradante. Assim, com a ideia de compensação financeira aos riscos à saúde do trabalhador, o Direito do Trabalho preveria a sua remuneração
com adicionais de insalubridade ou periculosidade, destinados a compensar, também no
plano econômico, a maior quota de sacrifício ou de risco a que se submete para entregar
sua prestação laboral(39).
Adotando-se essa linha de argumentação, o trabalho em condições degradantes (art.
149, CP) não seria conceituado a partir de sua antonímia em face do conceito de “trabalho decente”, mas por diferenciação daquilo que seria tolerado pela legislação capitalista do trabalho (JEAMMAUD, 1980). O Direito do Trabalho vigente, em sua ambivalência,
na exata medida em que “garante” aos trabalhadores o “direito” à percepção de adicionais por trabalho prestado em condições de risco à saúde (insalubridade) ou à vida
(periculosidade), assegura aos empregadores o “direito” de exigir trabalho degradante
(38) Para a Organização Internacional do Trabalho, “Trabalho Decente é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de
garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho.Os quatro eixos centrais da Agenda do Trabalho
Decente são a criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão da proteção social, a promoção e
fortalecimento do diálogo social e o respeito aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, expressos na Declaração
dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho da OIT, adotada em 1998: 1) Liberdade de associação e de organização
sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva (Convenções ns. 87 e 98); 2) Eliminação de todas as
formas de trabalho forçado ou obrigatório (Convenções ns. 29 e 105); 3) Abolição efetiva do trabalho infantil (Convenções
ns. 138 e 182); 4) Eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação (Convenções ns. 100 e 111)” (<http://
www.oitbrasil.org.br/trab_decente_2.php> Acesso em: 20.10.2008).
(39) “Os adicionais consistem em parcelas contraprestativas suplementares ao empregado em virtude do exercício do
trabalho em circunstâncias tipificadas mais gravosas.” (DELGADO, 2006: 714)
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desde que pague por isso (desde que pague corretamente os adicionais referidos em tais
condições de risco)(40).
Tendo-se por correto o raciocínio acima, conclui-se que, no direito brasileiro, (i)
trabalho degradante não é crime; (ii) desde que o empregador pague os efeitos patrimoniais previstos na legislação trabalhista, pois, havendo pagamento o trabalho degradante
seria, inclusive, legitimado pela legislação trabalhista; (iii) o que é crime é submeter
outrem a trabalho degradante sem o pagamento dos efeitos patrimoniais respectivos (adicionais). Estaríamos, assim, diante de uma situação em que (iv) o crime seria o descumprimento da legislação trabalhista e (v) o pagamento dos adicionais devidos seriam
excludentes de culpabilidade, ou seja, sequer se caracterizaria o crime. Desnecessário dizer
que o trabalho continuaria a ser prestado de forma degradante, mas não se configuraria o
crime, porque cumprida a legislação trabalhista. Por outro lado, sempre que não se consumasse o pagamento, embora devido, do adicional respectivo (vi) estaríamos diante de
dois crimes: um, do art. 149 (submeter trabalhador a condições degradantes de trabalho) e
outro do art. 203 (frustrar direito assegurado pela legislação trabalhista).
Imagine-se a quantidade de penalistas que se apressariam a defender a possibilidade
de “extinção da punibilidade” (alguns aventariam até mesmo a possibilidade de “extinção
da culpabilidade”) em caso de pagamento, mesmo que a destempo, a posteriori, dos referidos adicionais. Alguns, lembrando que a relação de trabalho se estabelece com a empresa e não com a pessoa física do empregador ou de seus prepostos, diriam que se estaria
diante de um “crime impunível”, pois a pessoa jurídica empregadora não poderia ser
submetida a penas restritivas de liberdade: quando muito, o chefe do departamento de
pessoal ou o gerente (também eles meros empregados), mas jamais o proprietário dos
meios de produção (empresário). Não poucos insistiriam em que o crime só restaria caracterizado se o empregador fosse notificado previamente da necessidade de pagamento,
depois da final condenação em processo trabalhista passada em julgado e, ainda assim,
deixasse de realizá-lo. Alguns, abolicionistas, alegariam que se estaria indo na contramão
das ciências penais, nas quais cada vez mais se fala em “direito penal mínimo”. Por fim,
haveria os cínicos a lembrar que faltariam cadeias no país “se essa lei pegasse”. Tudo para
evitar-se o “pior”: considerar como criminosas certas condutas patronais.
Por outro lado, outras vozes se ergueriam para argumentar que os mesmos empregadores, quando sonegam impostos, cometem crimes (sujeitando-se aos rigores da lei penal), e que a mesma racionalidade deveria ser aplicável aos empregadores que sonegam
direitos trabalhistas.
Convenha-se, entretanto, que esse tipo de raciocínio fugiria totalmente da racionalidade ambivalente do Direito do Trabalho, este ramo do direito que legitima a apropriação da mais-valia, ratifica o poder diretivo e punitivo dos empregadores, regula a compra
(40) Dito de outro modo: se o empregador pagou o adicional (seja o de insalubridade, seja o de periculosidade) o trabalho
seria degradante, mas a legislação protetiva teria sido cumprida. De outra parte, se o empregador deixou de aproveitar da
faculdade que a legislação trabalhista ambivalente lhe assegura, se estará diante de uma conduta tipificada como crime,
qual seja, a de submeter empregado a “condições degradantes de trabalho”.
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e venda da força de trabalho no interesse dos empregadores, embora para tanto tenha que
assegurar alguns direitos e garantias para os empregados, daí porque se diz que é um
ramo do direito ambivalente.
Note-se que toda a discussão acima decorreria da prosaica constatação de que seria
trabalho em condições degradantes submeter empregado a trabalho degradante sem o
pagamento de adicionais (insalubridade ou periculosidade) fixados em lei por trabalho
em condições mais danosas ou potencialmente letais.
Caso se busque ampliar o conceito de “condições degradantes de trabalho” para nele
incluir, para além do trabalho insalubre ou perigoso, todas as questões relacionadas com
o meio ambiente do trabalho (BELISARIO, 2006: 116; PRUDENTE, 2006: 62) ou para
considerar condição degradante qualquer relação de trabalho em que haja violação a direitos trabalhistas fixados na Constituição Federal (NEGRISOLI, 2008) a questão fica ainda mais complexa.
Ampliando-se ainda mais tal conceito, seria possível argumentar que a legislação
brasileira estabeleceria o mínimo a ser respeitado e que esse conjunto mínimo de direitos
daria a medida do que seria um trabalho não-degradante, que passaria a ser entendido
como aquele prestado a empregador que respeite no mínimo os direitos e garantias fixados na legislação. Ou seja, todos os que eventualmente se sentissem incômodos em admitir que a Ordem Jurídica do direito capitalista do trabalho pudesse legalizar trabalho
degradante (como naquela linha argumentativa que sustenta que o trabalho em condições
insalubres é degradante embora admitido, legalizado pelo Direito do Trabalho) talvez preferissem esse conceito um pouco mais elástico.
Sendo assim, toda relação de trabalho que não respeitasse esse mínimo assim consagrado deveria ser considerada uma relação na qual o trabalho seria prestado em condições
degradantes. Por tal raciocínio o crime estaria configurado sempre que o empregador
(delinquente) submetesse empregado (vítima) a trabalho sem a remuneração (sentido lato)
exigida pela legislação trabalhista ou sem o respeito às garantias mínimas fixadas pela
ordem jurídica.
Entretanto, com um conceito tão ampliado, a buscada eficácia da lei, com a responsabilização dos empregadores que submetem empregados a condições degradantes, talvez
pudesse vir a ser eventualmente comprometida, até por conta de eventual reação conservadora por parte daqueles a quem a Constituição incumbe o direito/dever de aplicar a lei,
por considerar tal posicionamento um tanto quanto radical.
Se já se vislumbra a dificuldade de encontrarem-se juízes dispostos a aplicar os arts.
149 e 203 do CP naqueles casos mais “escabrosos” de empregadores pilhados na submissão de empregados a condições análogas à de escravos (no campo ou nas relações de
escravidão urbana sem suporte contratual válido), adotando-se um conceito tão elástico
do que seria “trabalho degradante” prestado em condições análogas à de escravo, em relações com suporte contratual válido, talvez a dificuldade em se conseguir punição dos
delinquentes restasse ampliada. Ou seja, se já é difícil a obtenção de condenação de empregadores que cometem o crime sem suporte contratual válido, imagine-se a dificuldade
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para obtê-la em casos em que ocorre crime no âmbito de um contrato de trabalho válido,
mas em condições análogas à de escravo.
Por outro lado, a essa altura o eventual leitor deste artigo poderá indagar-se se uma
autocensura hermenêutica tamanha valeria a pena em busca de uma maior efetividade do
dispositivo penal modificado há mais de cinco anos e ainda sem grande utilização pela
jurisprudência.
Antes de propor-se uma solução para o dilema, passa-se à discussão da sujeição
alheia à jornada exaustiva como elemento configurador da prática de crime de submissão
à condição análoga à de escravo (art. 149, caput, CP).
5.2. Em busca de um conceito de jor
nada exaustiva
jornada
A ordem jurídica brasileira prevê expressamente que a jornada diária será de no
máximo oito horas e a semanal de quarenta e quatro semanais. Havendo labor superior à
carga horária indicada, a Constituição Federal determina que esse trabalho deverá ser
remunerado com no mínimo cinquenta por cento de acréscimo. A legislação infraconstitucional(41) determina que, em qualquer hipótese, a jornada não poderá ser superada em
duas horas extras.
Pois bem: o que deve ser considerado como “jornada exaustiva” para caracterização
da prática do crime de submeter outrem a condição análoga à de escravo?
Socorrendo-se da mesma racionalidade utilizada para a caracterização das “condições degradantes de trabalho”, conclui-se que a legislação “legaliza” a prestação de horas
além da carga horária diária máxima ao estipular que estas devem ser remuneradas como
“horas extras”, ou seja, com adicional de 50%. Sendo assim, o Direito do Trabalho autoriza o empregador a exigir do empregado horas de trabalho além do limite constitucional
de oito horas diárias, cumpridas algumas condições, irrelevantes na presente linha de
argumentação.
O tipo penal alude a jornadas exaustivas. Obviamente o adjetivo haverá de ser compreendido dentro do contexto de cada relação de trabalho considerada (assim, em um
trabalho de maior complexidade intelectual que exija maior concentração, por mais intenso, a exaustão vem antes do que em um trabalho meramente contemplativo. Do mesmo
modo, o trabalho sob pressão empresarial ou de metas. Tal apreciação subjetiva daria o
limite qualitativo do que deva ser considerado como jornada exaustiva). Na busca de um
critério objetivo para sua caracterização, teríamos que jornada excessiva seria aquela exigida, regularmente, de trabalhador, para além da décima hora em uma mesma jornada.
Esse seria o limite quantitativo.
Note-se que o caput do art. 149 menciona situações que caracterizam trabalho em
condições análogas à de escravo, sendo a primeira delas a submissão a trabalho forçado ou
(41) CLT: “Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente
de duas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante convenção coletiva de trabalho”.
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a jornadas exaustivas (e não a mero excesso de jornada) e é deste contexto donde dimana a
melhor hermenêutica.
Para o legislador, esse primeiro tipo penal definidor do que seja trabalho em condições análogas à de escravo consiste naquela descrita internacionalmente como “trabalho
forçado”, muitas vezes associado a restrições à liberdade de locomoção como já mencionado acima, mas também naquele prestado em relações em que o empregador exige do
empregado trabalho em quantidade (para além do máximo de dez horas diárias) ou em
intensidade superiores às forças que o movem, remetendo a um critério qualitativo para sua
configuração.
A questão adquire relevância quando se consideram as importantes alterações na
maneira de gerir as empresas que esse nosso novo, e precário, mundo do trabalho experimenta (ALVES, 2000), identificadoras de um novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI
& CHIAPELO, 2002) no qual a intensidade do trabalho resta potencializada, para ampliação crescente das margens de lucro para o empregador.
Sendo assim, independentemente de o empregador remunerar as horas extras corretamente, sempre que exigir do empregado, com habitualidade, horas de trabalho que
ultrapassem o limite máximo de dez horas diárias(42), consuma-se uma situação fática de
exigência de jornadas exaustivas. O mesmo fato ocorrerá sempre que, em relação ao número de horas prestadas, a intensidade exigida tornar a jornada exaustiva.
Portanto, nos termos do art. 7º, inciso XIII, da CF/88 e do art. 149 do Código
Penal, toda vez que a jornada diária superar os limites constitucionais deverá haver o
pagamento das horas extras (com a ressalva das hipóteses de compensação e das exclusões
legais).
Caso o empregador submeta, com habitualidade, empregado a jornadas superiores
ao limite legal (dez horas, art. 59, CLT) estará submetendo-o à condição análoga à
de escravo, por exigir-lhe “jornadas excessivas”, ainda que remunere tais horas suplementares(43).
Caso o empregador exija trabalho suplementar, ainda que respeitado o limite do art.
59 da CLT, e deixe de remunerá-lo(44) se estará diante de trabalho em condição análoga
à de escravo, não mais por excesso de jornada, mas por submeter o empregado a condições de trabalho degradante, qual seja, o trabalho sem remuneração.
(42) Esse limite pode ser menor, dependendo do contexto, a critério da Jurisdição, dependendo da complexidade da natureza do trabalho prestado, como mencionado. Da mesma forma, se estará diante de trabalho prestado em jornadas excessivas sempre que o empregador exigir do empregado trabalho em intensidade superior às suas forças, dependendo das
condições fáticas, muitas das quais são pressentidas dado o enorme número de ações que tramitam na Justiça do Trabalho
nas quais se discutem temas correlatos a assédio moral ou acosso psíquico (SIMM, 2008).
(43) Ou ainda que o trabalhador não tenha direito a horas extras por algum anacronismo na legislação, como no caso dos
empregados domésticos em geral.
(44) Ou que deixe de se utilizar de uma das inúmeras possibilidades que o Direito do Trabalho, ambivalente, propicia às
empresas para que se eximam de pagar as horas extraordinárias aos empregados (banco de horas, compensação, prorrogação, jornadas flexíveis com chancela sindical, etc.).
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Mas se é assim, desde a alteração na redação do art. 149 do CP, muitas ocorrências
de violação a direitos de trabalhadores identificadas pela Justiça do Trabalho analisando
demandas individuais já poderiam ter ensejado remessa de cópias dos autos ao Ministério
Público para fins de análise e eventual início de ações penais cabíveis.
E neste ponto, se retorna ao dilema: deve-se advogar a ampliação das hipóteses a
serem consideradas como “condições degradantes de trabalho” e “condições de trabalho
em jornadas excessivas” como caracterizadoras de “trabalho em condições análogas à de
escravo”, mesmo correndo o risco de banalizar tal discussão, ou, ao contrário, em homenagem a uma maior efetividade (e maiores possibilidades de punição, portanto), deveríamos nos autocensurar e restringir as hipóteses que seriam consideradas como “condição
degradante” ou como “jornada exaustiva”?
Esse é o tema tratado no derradeiro tópico deste artigo.
6. Repr
essão e rreparação
eparação
Repressão
Muito embora sejam louváveis os esforços de agentes de instituições públicas (fundamentalmente no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho e, isoladamente, de alguns magistrados trabalhistas) e privadas (em ONGs, nas associações de
magistrados do trabalho, principalmente a ANAMATRA, em sindicatos e em muitos movimentos sociais) tendentes ao banimento do trabalho escravo contemporâneo, tais manifestações ecoam insuficientes se desacompanhadas de uma política de repressão permanente
aos empregadores que se beneficiam dessas relações de trabalho pré-capitalistas.
Contudo, se já cabe ressentimento pelo fato de que não se tem notícia de condenação criminal dos delinquentes que já foram pilhados na utilização de escravidão rural ou
de trabalho escravo urbano sem suporte contratual válido, talvez se afigure excesso de
otimismo imaginar-se a punição de empregadores que se beneficiam do trabalho urbano
em condições de neoescravidão, ou seja, aquelas práticas definidas como crime de submeter trabalhadores a condições de trabalho análogas à de escravos, no âmbito de contratos
de trabalho válidos.
Não se pretende neste artigo resenhar a extensa bibliografia que analisa o “caráter
seletivo” da atuação da jurisdição penal quanto às classes sociais, eis que o assunto vem
sendo amplamente debatido nos últimos anos. De fato, já se consagra como senso comum
a rara ocorrência de punição a criminosos integrantes das classes sociais dominantes, dispensando maiores esforços argumentativos concernentes à questão.
Mas reconheça-se, pelo menos no que respeita à ignominiosa violência contra mulheres, algo vem mudando, e não só na jurisdição penal. Com efeito, embora não se tenha
condições de aprofundar o assunto aqui, várias das odiosas formas de discriminação sucessivas (overlapping opressions), que como se sabe são proporcionais à posição em que a
discriminada ocupa na sociedade em razão do sexo, orientação sexual, classe social, raça,
e outras (HERRERA FLORES, 2005:13-24) tais condutas, enfim, vêm merecendo repúdio

revista amatra vol 1 2009.pmd

64

02/07/2013, 18:47

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

65

judiciário, em suas diversas competências funcionais, inclusive na trabalhista, proporcionando um otimismo controlado quanto à possibilidade de construção de uma jurisprudência menos patriarcalista.
Também já se vislumbram avanços jurisprudenciais na repressão, na Justiça Criminal, aos crimes de tráfico de pessoas para prostituição e de violência contra mulheres(45),
mas não se tem notícias de utilização na Justiça do Trabalho dos arts. 231 e ss. do CP e
da Lei n. 11.340/06, que trata da violência doméstica, inclusive no trabalho, praticada
contra mulheres.
Mas, curiosamente, se no campo da luta antipatriarcalista, da relação entre gêneros,
vislumbram-se avanços (GOSDAL, 2003), o mesmo não se pode dizer no que respeita à
relação entre as classes sociais, nem na jurisdição criminal, nem na trabalhista.
De fato, embora reste evidente, com a nova redação do art. 149, CP, que agora se
configura crime submeter empregado a condições degradantes ou a jornadas exaustivas,
como visto acima, chegaria à ingenuidade supor-se que, de uma hora para outra, promotores de justiça e magistrados da justiça criminal passassem a fazer incidir o peso da
repressão penal sobre empregadores (ou seus prepostos) pilhados em práticas neoescravistas. No sistema capitalista evidentemente cadeias não foram construídas para essa classe social, admita-se.
Tendo por pressuposto essa última posição ultrarrealista, esvanece-se o dilema enunciado(46) pois, no atual estágio da correlação de forças materializado na ossatura material
do Estado, em suas leis e em suas instituições (POULANTZAS, 1990), difícil imaginaremse condenações criminais de empregadores pela prática de neoescravidão, como aqui conceituada.
Mas o fato de ser “difícil imaginar” não deve significar que não deve ser tentado. Por
tal razão, parafraseando o movimento francês de maio de 1968, “sejamos razoáveis, peçamos o impossível” e, sem autocensura, assuma-se como a postura mais correta, a defesa
de que, independentemente da classe social a que pertençam, todos os que sejam apanhados em práticas pré-capitalistas de exploração do trabalho humano sejam submetidos ao
competente inquérito criminal, obviamente, com todas as garantias do Estado Constitucional de Direito. Eventualmente um ou outro empregador delinquente acabará sendo
condenado, servindo de exemplo e, com isso, contribuindo para uma maior discussão
pública a respeito, condição essencial para a erradicação de tais formas pré-capitalistas de
relações de trabalho.
Aquele cínico que temia eventual falta de vagas nas cadeias “se a nova lei pegasse”,
agora poderá argumentar que na mesma medida em que a Justiça Criminal não foi
(45) Muito embora ainda vez por outra se encontrem, como lamentáveis exceções, decisões judiciais que se negam a aplicar as recentes leis, inclusive a LEI MARIA DA PENHA, e que circulam por internet pelo seu caráter anedótico.
(46) Deve-se advogar a ampliação das hipóteses a serem consideradas como de “condições degradantes de trabalho” e de
“condições de trabalho em jornadas exaustivas” como caracterizadoras de “trabalho em condições análogas à de escravo”,
mesmo correndo o risco de banalizar tal discussão, ou, ao contrário, em homenagem a uma maior efetividade (e maiores
possibilidades de punição, portanto), deveríamos nos autocensurar e restringir as hipóteses que seriam consideradas como
“condição degradante” ou como “jornada exaustiva”?
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concebida para colocar integrantes das elites nas prisões, a Justiça do Trabalho também
não teria sido engendrada para, efetivamente, fazer cumprir a legislação do trabalho e que,
portanto, o que aqui se defende seria ingenuidade ou “perda de tempo”.
Todavia, a Justiça do Trabalho não está condenada a se tornar eternamente seletiva
como o é a Justiça Criminal e nem esta deve permanecer inerte em relação às práticas de
delinquência patronal que sejam identificadas.
Para que isso seja possível, todavia, a Jurisdição Criminal haverá de ser oficiada
sempre e quando o Juiz do Trabalho, na apreciação de ações em que se verifiquem tais
práticas, constate sua ocorrência. Sem uma tomada de consciência por parte da magistratura do trabalho nesse sentido, dificilmente tais crimes merecerão repressão ou reparação
por parte do Estado.
Obviamente prescinde de provocação pela parte tal iniciativa do magistrado do trabalho. Ex officio, basta que o magistrado constate a possível prática do crime de neoescravidão para que, enviando cópia dos autos, comunique o Ministério Público Estadual para
que, assim desejando, instaure a competente ação penal. Contudo, a parte, por seu advogado, em ação trabalhista também poderá tomar tal iniciativa, seja demandando tal providência ao Juiz da causa, seja fazendo tal comunicação diretamente. Do mesmo modo,
essa mesma iniciativa pode ser assumida pelos sindicatos obreiros, principalmente quando se identificarem empregadores contumazes em certo tipo de delinquência patronal.
Mais explicitamente esclarecendo, acrescente-se a inarredável necessidade de providências na esfera criminal não apenas nos casos em que se constatar prática de trabalho
escravo rural ou nos casos de trabalho em condições análogas à de escravo sem suporte
contratual válido (seja aquele trabalho prestado por imigrantes em situação irregular no
país; seja o trabalho de natureza sexual prestado por homens ou mulheres, nacionais ou
estrangeiros, sem seu consentimento válido; seja o trabalho prestado por qualquer outro
tipo de pessoa que, em face de sua precária situação de trabalhador ilegal submeta-se a
condições de trabalho precárias), mas também nos casos de trabalho em condições análogas à de escravo com suporte contratual válido (por constatação de existência de trabalho
degradante ou de jornadas exaustivas), tendo em vista que para conferir ao Direito do
Trabalho uma maior efetividade impõe-se movimentar a jurisdição criminal.
Na Jurisdição Trabalhista propriamente dita repressão haverá de se dar por intermédio da reparação, com a fixação de indenização por ato ilícito(47). Como se reconhece,
principalmente depois da Emenda Constitucional n. 45, mas mesmo antes (RAMOS
FILHO, 2005), os magistrados trabalhistas revestem-se de competência constitucional para
condenar as empresas em indenizações por ato ilícito. Novamente aqui o protagonismo
do magistrado trabalhista se impõe como fundamental para a repressão do crime, ainda
que pela reparação monetária. Sem que haja a implicação consciente da magistratura
(47) Código Civil: 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. 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. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
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trabalhista na erradicação de todas as formas de escravidão contemporânea, inclusive da
neoescravidão, não se obterá o resultado pretendido, pois remanescerá uma das causas de
sua ocorrência, qual seja a expectativa de impunidade. E a punição cabível na esfera trabalhista converge para a condenação reparatória, em valores tais que a indenização assuma caráter pedagógico e inibitório da continuidade de tais práticas.
Mas para que a Jurisdição Trabalhista atue efetivamente na repressão/reparação ao
crime, embora se possa advogar, com razão, que a iniciativa punitivo/reparatória prescindiria de provocação da parte, é de todo aconselhável que a advocacia trabalhista obreira
esteja atenta e que postule quer em ações individuais, quer em ações coletivas a condenação dos empregadores incursos naquelas condutas descritas abstratamente pela lei penal,
como práticas neoescravistas com suporte contratual válido, dentre as quais:
a) trabalho em condições degradantes, entendido como todo o trabalho prestado sem
a devida paga dos efeitos patrimoniais de direitos e garantias fixados na legislação
trabalhista (art. 149, CP, com a redação atual dada pela Lei n. 10.803/03);
b) trabalho em jornadas exaustivas, do ponto de vista quantitativo, entendido como
aquele em que o empregado é submetido regularmente a jornadas superiores a dez
horas (art. 59, CLT combinado com art. 149, CP, com a redação atual);
c) trabalho em jornadas exaustivas, do ponto de vista qualitativo, entendido como aquele
em que o empregado é submetido a trabalho em intensidade tal que, em relação ao
número de horas prestadas, caracteriza todas as jornadas como exaustivas (art. 149,
CP, com a redação atual);
d) trabalho de natureza sexual, sem a anuência do trabalhador, homem ou mulher (art.
231 e seguintes, com a redação dada pela Lei n. 11.106/05 combinado com art. 149,
com a redação atual, ambos do CP);
e) trabalho de mulher, em domicílio, se prestado sob ameaça ou com violência, em condições degradantes ou em jornada exaustiva (art. 6º, CLT combinado com dispositivos da
Lei n. 11.340/06, chamada Lei Maria da Penha, combinado ainda com art. 149, CP,
com a redação atual);
f) trabalho doméstico prestado por homem em condições degradantes ou em jornadas
exaustivas, pois ainda que doméstico não tenha direito a receber horas extras, terá
direito a trabalho decente (art.149, CP, com a redação atual);
g) trabalho de homem, em domicílio, em condições degradantes (remuneração indigna)
ou em jornada exaustiva (art. 6º, CLT combinado ainda com art. 149, CP, com a
redação atual);
h) trabalho doméstico prestado por mulher se prestado sob ameaça ou com violência, em
condições degradantes ou em jornada exaustiva (Lei n. 11.340/06, chamada Lei Maria
da Penha combinada com art. 149, CP, com a redação atual);
i) em qualquer caso, se houver tipificação penal em um dos crimes acima, haverá
por consequência enquadramento também no crime previsto no art. 203 do CP com
a redação e com as penas estabelecidas na Lei n. 9.777/98.
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Em conclusão, para que atenue na sociedade a expectativa de impunidade que
envolve tais práticas, sendo uma de suas causas, a utilização em harmonia das duas sugestões (1 — ofício ao Ministério Público, com cópia dos autos, para que o parquet analise a
possibilidade de instauração de competente ação penal, e 2 — condenação dos empregadores no pagamento de indenizações compensatórias) pode contribuir enormemente para
que não se impute à Jurisdição Trabalhista a mesma seletividade que se imputa à Jurisdição
Penal.
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O PRINCÍPIO DA IGUALDADE COMO TÉCNICA DE
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS —
COM DESTAQUE PARA OS DIREITOS DO
TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO

Marcus Orione Gonçalves Correia

I. Intr
odução — a igualdade como postulado indissociável da solidariedade
Introdução
Temos, há algum tempo, desenvolvido um conceito de direito social que o considera
em toda a sua abrangência. Partindo do extenso rol do art. 6º da Constituição Federal,
temos conceituado os direitos sociais a partir da noção de hipossuficiência de status(1). No
entanto, como não desejamos nos estender em relação ao tema, devemos apenas sintetizar
que o direito social permeia tanto as áreas do direito público, quanto do direito privado
— não se constituindo em um terceiro gênero, no nosso entender. Daí a facilidade de se
entender os exemplos que daremos a seguir em algumas áreas do público e do privado,
inserindo-os na lógica dos direitos sociais. No entanto, como último tópico desta análise,
tentaremos destacar a questão à luz mais especificamente dos direitos do trabalho e da
seguridade social.
Antes, no entanto, façamos algumas observações propedêuticas, necessárias para o
enfrentamento do tema.
No caso específico do contrato de trabalho, deve-se lembrar sempre de que no sistema capitalista, a igualdade vem sendo tratada mais na perspectiva apenas de que se está
dando condições (uma suposta liberdade) ao trabalhador para vender a sua força de trabalho. Sem empecilhos de qualquer natureza, ele se colocaria na relação contratual —
figura tipicamente liberal —, para poder vender esta sua mercadoria. Para a consolidação
de uma lógica neoliberal, a figura do contrato é bem mais apropriada do que a da admissão da simples relação de trabalho. Aliás, não poucas são as tentativas de se mitigar o
rigorismo desta figura e seus vícios de origem, como, por exemplo, a ideia de contratorealidade (DE LA CUEVA).
(1) A respeito confira-se o artigo O que é direito social?, que publicamos conjuntamente com MAIOR, Jorge Luis Souto.
Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2007. v. I (coleção Pedro Vidal Neto). Da mesma forma peço licença aos
leitores para reproduzir a seguir e nesta introdução pequeno trecho do artigo denominado Considerações finais: um certo
olhar a envolver as relações individuais de trabalho publicado no volume II desta mesma coleção, pela mesma LTr agora no
ano de 2008. Trata-se de síntese importante do nosso atual pensamento e que é indispensável para que se entenda a nossa
visão do tema em análise.
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Na perspectiva exposta por Pasukanis, mesmo a ideia de relação jurídica (ou ainda a
de contrato-realidade) seria insuficiente para fazer superar as limitações que a abordagem
legal das relações individuais é capaz de construir. Não possuindo qualquer poder sobre
os meios de produção, mas sendo apenas detentor de um destes meios (a força de trabalho) e sequer o real proprietário da sua disponibilidade, o trabalhador jamais conseguiria,
pelo direito individual do trabalho, uma justa retribuição contratual pela mais-valia. Como
bem lembrado por Alcides Ribeiro Soares:
“Tudo sob o capitalismo se transforma em mercadoria, inclusive a força de trabalho.
Sob o capitalismo, o trabalhador é livre, livre em dois sentidos: pode vender livremente sua força de trabalho, sua capacidade de trabalho, ao capitalista x, y ou z, e
também porque, não possuindo meios de produção para produzir seus meios de
subsistência, está disponível para ser submetido ao trabalho assalariado. Por outro
lado, é necessário considerarmos que, na realidade, o trabalhador assalariado, por
ter de vender sua força de trabalho à classe capitalista, vive subjugado a esta, e,
conforme afirmativa marxiana de 1867, ‘a ilusão de sua independência se mantém
pela mudança contínua dos seus patrões e com a ficção jurídica do contrato’. Cabe
aqui, ainda, lembrarmo-nos de que por haver um contrato entre o trabalhador assalariado e o capitalista, a mais-valia — o valor criado durante a parte da jornada de
trabalho que constitui o tempo excedente é expropriado gratuitamente pelo capitalista — fica velada, escondida, deixando a aparência de que todo o trabalho é pago,
quando, na realidade, existe aí o trabalho pago e o não pago”.(2)
É clara à estrutura capitalista, assim, a necessidade de fazer afirmar a existência de um
contrato individual do trabalho, já que se trata de uma forma de se conceber, pela perspectiva contratual, a ideia de autonomia (liberdade) para o ato de contratar. É interessante
ressaltar, para o entendimento da idolatria da figura contratual, a seguinte passagem:
“Ora, durante muitos séculos, a dominação de classe pressupôs a existência de vínculos de subordinação pessoal, tornando o homem dependente de outro homem,
não sendo ele livre para dispor de si próprio, não podendo oferecer a sua própria
capacidade de trabalho como mercadoria, no mercado. A liberdade e a igualdade
não reconhecidas, nem percebidas como ´necessárias` à condição humana. Então, a
primeira observação que eu quero fazer é a respeito desse vínculo essencial que pode
ser estabelecido entre a emergência da relação de capital e o surgimento das categorias da liberdade e da igualdade. É somente em um momento preciso da história, sob
uma estrita determinação social, exatamente quando as relações de produção capitalistas vão se constituindo, que a liberdade e a igualdade aparecem como se fossem
inerentes à própria natureza do homem. Por que essas categorias, por tanto tempo
ignoradas, por tanto tempo negadas, agora se tornam imprescindíveis para a própria
identificação da humanidade do homem? A emergência das categorias da liberdade
e da igualdade faz com que o homem se transforme em um sujeito de direito; o
(2) Relações entre sociedade, direito e economia. In: Direito, sociedade e economia — leituras marxistas. São Paulo: Manole,
2005. p. 8 e 9.
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homem — qualquer homem — passa a ser dotado da mesma capacidade jurídica,
podendo realizar atos jurídicos, celebrar contratos. Uma vez investido de personalidade, o homem, agora sujeito de direito, pode vender seus atributos, seus predicados, de tal sorte que podemos dizer que a liberdade do homem é o seu livre
consentimento: o momento mais elevado da realização da liberdade é o momento
em que o homem manifesta a sua vontade de dispor de si mesmo por tempo determinado através de uma troca de equivalentes”.(3)
Cada vez mais, percebemos que há que se ter cuidado com estas categorias, quando
analisadas à luz do direito. Ainda que admitida a estrutura contratual, tipicamente liberal,
quando se prestigia a liberdade do trabalhador deve-se fazê-lo, na lógica do direito, de
forma a desprendê-la da simples perspectiva de que sua força de trabalho é mera mercadoria. Devemos enfeixar sempre homem e sua força de trabalho no mesmo ambiente, para
que a proteção jurídica não seja apenas proteção que leve em consideração a mercadoria
contratada e não ao homem com a qual confunde. Logo, o direito individual do trabalho,
por meio das suas diversas categorias, tem uma função não simples no mundo atual. Em
pleno momento do discurso dos direitos humanos, deve-se aproveitar desta lógica para se
fundir novamente homem e força de trabalho. A proteção à força de trabalho é a proteção
ao homem-trabalhador e vice-versa. Logo, deve-se fugir de soluções simplistas que impliquem apenas o pagamento (pouco efetivo na lógica dos direitos humanos) da mercadoria,
sem se lembrar do homem que esta oculta. Assim, parece-me que discussões envolvendo,
por exemplo, adicionais de insalubridade e periculosidade, e sua incidência sobre valores
ínfimos, mais atende a uma perspectiva de liberdade/igualdade que merece ser superada.
A proteção deve-se fazer efetivamente ao homem trabalhador, sem se considerar apenas o
valor (o desvalor, que é o que presenciamos atualmente) da mercadoria força-de-trabalho.
Esta discussão é extremamente pertinente quando tratamos, por exemplo, de aspectos
referentes à proteção da saúde do trabalhador e o ambiente de trabalho, aspectos mais
importantes do que a admissão da existência de uma insuperável (nem sempre verdadeira)
insalubridade e periculosidade, ocasionadas ao trabalhador, e pagas mediante adicionais.
Deve-se valorizar a solidariedade, como forma de se obter a verdadeira liberdade e
igualdade. Igualdade e liberdade como construções burguesas devem ser superadas, sob
pena de a relação contratual servir apenas ao processo indesejável de reificação do trabalhador. É claro que, na perspectiva capitalista, entendemos insuperável o tratamento da
força de trabalho como mercadoria — sendo insuficiente mesmo a gramática dos direitos
humanos. No entanto, para a superação deste modelo, faz-se útil, ainda, que toda e qualquer interpretação jurídica busque almejar a proteção efetiva do homem escondido atrás
do contrato (ou relação) trabalhista. Há que se buscar o posicionamento do trabalhador
como verdadeiro sujeito não apenas no momento em que coloca a mercadoria (força de
trabalho) à disposição do empregador, mas em todos os instantes da relação de trabalho.
Deve ser tido sempre como sujeito que não se desprende da sua parte da obrigação pactuada — prestar o trabalho, mediante o uso de sua força. Não há como se conseguir a
(3) NAVES, Márcio Bilharinho. Direito, circulação mercantil e luta social. In: Direito, sociedade e economia — leituras
marxistas. São Paulo: Manole, 2005. p. 26 e 27.
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solidariedade entre trabalhadores, sem que estes possam, ainda que nas relações individuais de trabalho, ser vistos como homens e não como coisas (mercadorias). Afinal, coisas
não são solidárias; homens, sim podem ser solidários. Logo, cada interpretação jurídica
no plano das relações individuais do trabalho se faz importante para devolver ao homem
a sua dimensão humana, auxiliando para que se possa afastá-lo do processo de reificação
em que está envolto e contribuir para a otimização da consciência de classe.
Gostaríamos de ressaltar já inicialmente que é sob os influxos destas bases que procuraremos levantar algumas poucas questões a respeito da igualdade no âmbito dos direitos que mais diretamente importam aos trabalhadores na atualidade: os direitos sociais
(com destaque para os direitos previdenciário e do trabalho).
Portanto, já de início tentamos mostrar a insuficiência atual da noção de igualdade,
quando analisada de forma isolada. Ressaltamos desde já que a igualdade somente ganhará dimensão como técnica de efetivação dos direitos sociais, quando for vislumbrada sob
a lente da solidariedade. Caso contrário, acreditamos que poderá dar ensejo à visão liberal
acima rechaçada.
II. A isonomia como um dos elementos basilar
es das teorias da justiça
basilares
De ninguém é desconhecido que o Estado de Direito é aquele que sobrevive do
império das normas. Ao Estado de Direito, expressão mais importante em determinados
momentos da história da humanidade, foi incorporado, com o passar dos anos, o adjetivo
democrático. O Estado poderia ser autoritário ou democrático. O Estado de Direito (do
império das normas), portanto, poderia ser ou não democrático. Com a inclusão da adjetivação acima, nas Constituições modernas, pretendeu-se dar fim a esta possibilidade,
extremamente nefasta.
Lembremos, acompanhando José Afonso da Silva, que “o Estado Democrático de Direito reúne os princípios do Estado Democrático e do Estado de Direito, não como simples reunião formal dos respectivos elementos, porque, em verdade, revela um conceito
novo que os supera, na medida em que incorpora um componente revolucionário de
transformação do status quo”(4). Este processo de transformação, por sua vez, é concebido
no contexto de uma sociedade livre, justa e solidária.(5) Há que se ter como certo também
que a democracia, como o próprio nome indica, é o ambiente mais fértil para a concretização da igualdade entre os homens. Logo, a consolidação do Estado Democrático de
Direito busca uma sociedade justa e solidária, fincando raízes a partir, especialmente da
ideia de igualdade/solidariedade.
Assim, é correto dizer que, especialmente a partir da ideia de Estado Democrático de
Direito, a preocupação com a igualdade passa a ser foco de maior atenção nas mais diversas teorias da justiça — não que, antes, isto não estivesse se dando, mas, a partir daqui,
(4) Curso de direito constitucional positivo. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 99.
(5) Idem, p. 106.
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acentua-se esta preocupação. Aliás, isto decorre mesmo do fato de que, na democracia, o
postulado fundante é a igualdade. É claro que, dependendo, da forma que se encarar
o conceito de democracia, a igualdade também será vista de forma diversa. Como temos
como democrático o Estado que busca, em especial, a justiça social — logo, a justiça
distributiva —, a igualdade que vislumbramos somente pode ser percebida no ambiente
da justiça social. Daí a importância da noção de solidariedade para a consolidação do
ideal de igualdade.
O lugar central ocupado pela noção da igualdade nas teorias da justiça pode ser
revelado, por exemplo, da leitura do liberal John Rawls(6). Aliás, sintetizando a questão da
igualdade na teoria de Rawls, são interessantes as seguintes observações de Philippe Van
Parjis. Segundo Van Parjis, na construção do “princípio da diferença”, John Rawls, para não
cair na armadilha do problema dos gastos dispendiosos, evita o seu condicionamento a
utilidades ou ao bem-estar, criando figura conhecida como “bens sociais primários”. Em
resumo, seriam “condições indispensáveis e meios gerais que permitem a cada um perseguir a realização de sua concepção de vida: a riqueza e a renda, os poderes e as prerrogativas e as bases sociais do autorrespeito. O que o princípio afirma, consequentemente, é
que se trata de maximizar a sorte (em termos de renda, poderes, etc.) do mais desfavorecido (nesses mesmos termos). Dito de outro modo, afirma que somente são legítimas as
desigualdades de renda, poder, etc. que contribuem para melhorar a sorte dos mais desfavorecidos”.(7)
Além de Rawls, em outros, como Duncan Foley, a preocupação da isonomia como
elemento indispensável para a criação de uma teoria da justiça é bastante presente — aqui
destaca-se o desenvolvimento da ideia de isonomia a partir da não inveja (ou seja, a igualdade na perspectiva de que ninguém deseje o bem do próximo como melhor e como seu
parâmetro).
Dentre os economistas da atualidade, alguns também propuseram a equação liberdade/igualdade como sendo centrais para a solução dos problemas de mal-estar social — na
lógica mais da desigualdade socioeconômica.
Um daqueles que, mais de próximo, ataca o problema é Amartya Sen(8), que começa
a discussão com a famosa pergunta: igualdade de quê? (de renda? de felicidade? etc.).
Por outro lado, como se percebe, a desigualdade já no plano social mesmo — e não
meramente individual — é uma das fundadoras da preocupação das mais diversas teorias
da justiça. No entanto, esta modalidade de desigualdade gera outras que são sentidas,
muitas vezes, no plano das minorias — mulheres, negros, homoafetivos e outros, todos
ocupando, atualmente, o discurso dos direitos humanos na lógica da inclusão social. Nesta
(6) Confira-se em especial Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000. Há que se ler ainda Justiça como equidade
— uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Nesta segunda obra, o autor já, em seu prefácio, anuncia um de
seus objetivos como sendo o de retificar “as falhas graves de uma teoria da justiça que obscureceram as principais ideias da
justiça como equidade, que é como denomino a concepção de justiça apresentada naquele livro. Como ainda confio naquelas ideias e acho que as dificuldades mais importantes podem ser sanadas, resolvi elaborar esta reformulação”.
(7) O que é uma sociedade justa? São Paulo: Ática, 1997. p. 146 e 147.
(8) Desigualdade reexaminada. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 2001.
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linha, é interessante vermos algumas dicotomias geradas pela tensão destas desigualdades
de minorias com outras, de natureza social (ligadas aqui à ideia de exclusão social por
hipossuficiência econômica).
Comecemos citando Claus Offe(9) em quem resta claro, a certa altura, que um dos
motivos da falência do Estado de bem-estar social foi exatamente a cisão na luta social
criada pela existência de movimentos de minoria (negros, homossexuais, mulheres, etc.).
Chega a lembrar que os países onde há maior grau de desenvolvimento social são aqueles
em que há maior homogeneidade social (inclusive racial, como, por exemplo, os países
escandinavos).
Esta é uma questão que muito interessa ao discurso atual dos direitos humanos. De
um lado a universalidade e do outro as particularidades dos grupos. Como sermos universais e respeitarmos as diversidades ao mesmo tempo? Como fazê-lo como sinal de prestígio do postulado da igualdade?
Mesmo que se possa entender que os direitos de minoria confrontaram as políticas
dos Estados de bem-estar — muito mais ligados a uma noção de empregados como grupo
focalizado —, entendemos que políticas de bem-estar podem e devem contemplar a noção de minorias. Isto não levaria a uma ruptura no Estado de bem-estar eventualmente a
ser concebido nas jovens democracias de países pobres como o Brasil. Trata-se de um
Estado de bem-estar com novas conformações, distintas daquelas que o caracterizaram no
seu auge (Welfare State com premissas teóricas assentadas em Keynes).
Assim, se com a nova conformação do mundo do trabalho, os trabalhadores supostamente deixaram de ser o foco das atenções, inclusive de políticas públicas, o discurso
atual é de que a inclusão deva se processar pelas minorias. Esta seria supostamente a
premissa. No entanto, a entendemos questionável, especialmente nos países pobres da
América Latina — onde o discurso da flexibilização dos direitos trabalhistas olvida-se que
não passamos efetivamente por um Estado de bem-estar social. Nestas sociedades, cremos
que a ideia de fim dos empregos deva ser vista com muitas ressalvas, sob pena de precarização ainda maior das relações trabalhistas.
E reforçamos, aqui, o papel do mundo do trabalho, em países pobres, nos quais
muitas das discriminações, nesse universo, se iniciam na perspectiva das minorias — seja
no próprio ambiente do trabalho, seja no ambiente externo pelo fato de que estes grupos
têm a sua participação amesquinhada na esfera do trabalho. Como exemplo, citaria as
discriminações no mercado de trabalho, por exemplo, a mulheres e aos negros. Esta discriminação certamente inviabiliza a detenção de poder (em especial econômico e político)
que é claramente determinada pelo acesso ao mundo do trabalho. Logo, o universo do
trabalho determina em muito a exclusão na participação social dos grupos minoritários.
Se mais gerentes fossem negros, se mais juízes fossem pessoas com deficiência, se as trabalhadoras fossem remuneradas de forma igual aos homens, certamente que a lógica existente seria confrontada.
(9) Achamos fundamental para a compreensão da questão da crise do Welfare State a obra Capitalismo desorganizado. São
Paulo: Brasiliense, 1995.
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Não deixo de dizer que esta é uma tese ainda incompleta, mas que levanto para que
outros possam melhorá-la — até porque não ocupa o centro de nossas investigações no
tema em análise.
É claro que, por outro lado, se alguns percebem na homogeneidade racial fator favorável ao desenvolvimento do bem-estar social, entendemos, de forma oposta, que a heterogeneidade possa vir a ser o grande espaço para a criação de uma sociedade melhor e
baseada em postulados mais efetivos de justiça. Basta ver a diversidade de soluções culturais que propicia. Na pós-modernidade, se encontram em vantagem, no nosso sentir, aqueles
que apostam no aprofundamento da heterogeneidade racial.
Por outro lado, deve-se perceber fatos, atualmente ocorrentes, dando a indicar que
os movimentos de minoria estão se aproximando do “mundo do trabalho”, em que podem
fazer valer de forma mais efetiva os seus direitos. Como exemplo, ter-se-ia os movimentos
ocorrentes, há poucos anos contra a queda de dispositivo legal trabalhista que protegia,
na Itália, os trabalhadores contra dispensas imotivadas — que se transformou em verdadeiro movimento contra o neoliberalismo. Este movimento agregou desde grupos de
defesa dos homoafetivos, até de negros, de mulheres, da paz, da ecologia, etc. Assim, a
desigualdade no mundo do trabalho, e a mobilização dela decorrente agregando diversas
minorias, passa a ser elemento fundamental para a reconstrução em especial dos direitos
sociais.
O que se pode dizer, em conclusão, é que a ideia de igualdade é capital para a
construção de qualquer teoria da justiça, especialmente a partir da emergência da noção
de Estado Democrático de Direito.
Vejamos, agora, como o direito opera a equação da igualdade como capital para, no
nosso pensamento, aumentar a solidariedade entre os grupos oprimidos — em especial os
trabalhadores.
Deixamos, pois, de trabalhar com a noção de igualdade como postulado ético em
que estão fundadas as atuais teorias de justiça, para percebê-la como técnica. Aliás, e nos
parece óbvio, técnica a serviço do próprio postulado ético.
III. A igualdade como técnica para otimização de dir
eitos sociais
direitos
Ora, se a igualdade é capital na construção da teoria da justiça, esta ocupará papel
relevante na construção do direito e de seus instrumentais. Assim, além de pilar das teorias da justiça, a isonomia deve ser tratada como técnica fundamental para a instrumentalização do direito na persecução de seus fins. Voltemos a ressaltar: igualdade como técnica.
Isto mesmo, numa visão de direito muito mais instrumental do que científica — evitando,
aqui, a celeuma sobre a questão, que já enfrentamos em outras oportunidades —, teríamos a igualdade como a técnica capital para a construção da justiça. Enfim, uma visão
estratégica da igualdade na lógica do direito.
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Posta desta forma, há que se analisar, por meio de exemplos nos diversos ramos
jurídicos, a posição estratégica do princípio da igualdade na construção deste Estado
Democrático de Direito.
Ao analisarmos alguns ramos como o direito civil, poderemos vislumbrar, mesmo
no seu bojo, a utilização dessa técnica para a consolidação do conceito de direitos sociais.
Assim, mesmo em ramos do direito essencialmente ligados ao liberalismo pela sua própria
essência — centrado em noções como autonomia privada, contrato etc. —, como o direito civil, é interessante perceber como as noções de igualdade e liberdade passaram por
profundas revisões. Essas revisões implicam a possibilidade de se vislumbrar mesmo nestes espaços um ambiente fértil para a consolidação do conceito dos direitos sociais.
Já de início, percebendo esta técnica, gostaria de destacar os conceitos dados por
juristas para igualdade.
Defende Konrad Hesse(10) que “o princípio da igualdade proíbe uma regulamentação
desigual de fatos iguais; casos iguais devem encontrar regra igual. A questão é quais fatos
são iguais e, por isso, não devem ser regulados desigualmente”. Por outro lado, deve-se ter
em mente que “os conceitos de igualdade e de desigualdade são relativos, impõem a
confrontação e o contraste entre duas ou várias situações”(11). Já para Celso Antônio
Bandeira de Mello, “é agredida a igualdade quando fator diferencial adotado para qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou
exclusão do benefício deferido ou com a inserção ou arredamento do gravame imposto”(12). Ora, obviamente que existente um fator de distinção, logicamente aceito, inexiste
atentado ao princípio constitucional. No entanto, como a Constituição vive do mundo
que a cerca, a interpretação constitucional sugere uma dinâmica muito grande na construção do conceito de igualdade.
Feitas as considerações iniciais, passamos a analisar alguns aspectos de como podemos nos utilizar desta técnica em busca da justiça social. Destacamos, para tanto, alguns
ramos do direito, para, somente após, ingressarmos no que há de mais nobre dos direitos
sociais: o direito do trabalho e o direito previdenciário. Devemos destacar, já de início,
que, embora os direitos civil e processual civil, em princípio, não pudessem ser considerados, no seu todo, como direitos sociais, há alguns elementos deles que merecem ser
analisados a partir da lógica destes últimos. As observações concernentes a ambos irão
deixar clara a importância de análise de alguns de seus pontos para os direitos sociais.
A) No direito civil
Começamos, propositalmente, pelo direito civil, já que neste a autonomia das partes
é o cerne de sua construção. Temos verificado o redimensionamento desta liberdade das
(10) Apud BECKAUSEN, Marcelo Veiga; LEIVAS, Paulo Gilberto Congo. Eficácia dos direitos fundamentais — direito à
igualdade: ação civil pública proposta com objetivo de equiparar, para fins previdenciários, as relações heterossexuais às
homossexuais. Boletim dos Procuradores da República, Brasília, maio 2000. p. 17.
(11) FAGUNDES, Seabra citado por SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1990.
(12) Cf. a obra Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 38.
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partes — típicas dos ramos de direito privados —, a partir do posicionamento da igualdade. É interessante reparar que, atualmente, o direito civil tem buscado a proteção do
mais débil na relação ali estabelecida — em alguns instantes de forma mais eficiente até
mesmo do que o direito do trabalho.
Em artigo escrito para a obra Curso de Direito do Trabalho, v. II (direito individual do
trabalho), publicada pela LTr neste ano de 2008, tivemos a oportunidade de revistar a
questão fazendo críticas a artigo de abril de 2003, denominado “O contrato individual do
trabalho no contexto neoliberal: uma análise crítica” (Revista LTr, São Paulo, ano 67, n. 4,
p. 422/429). As premissas ali assentadas são as mesmas, com a conclusão da existência
desta simbiose promovida entre o direito do trabalho e o civil e de que os institutos de
direito privado, inclusive o contrato, passaram a se “socializar” e os de direito social passaram a se “civilizar”. E percebemos que:
“Quando cotejamos as duas realidades, vemos, feita a análise cuidadosa de cada uma
das reformas processadas, que o direito social tende a diminuir o grau de proteção,
ainda que vista a questão pelo viés do procedimento. Já os direitos privados se encontram, em nosso país, em busca de paradigmas assentados em princípios de proteção — ainda que a partir de noções, a nosso ver menos relevantes no ordenamento
jurídico, como as de consumidor e de proprietário. A inversão é perigosa, já que o
crescimento da proteção nos direitos privados não significa, necessariamente, a tutela dos mais fracos em uma sociedade. No entanto, certamente, a diminuição do
grau de proteção nos direitos sociais consubstancia, inevitavelmente, a redução da
tutela dos menos favorecidos”(13).
Ora, é importante reconhecer, na perspectiva técnica, que a igualdade — no sentido
mesmo da igualdade material — no direito civil se encontra hoje muito mais valorizada
do que vem ocorrendo com os direitos sociais. Esta constatação possibilitará, por exemplo, o caminho inverso: se a igualdade está abandonando o direito do trabalho — no
sentido da proteção do trabalhador —, nada obsta que os postulados do direito civil
venham a ser utilizados no direito do trabalho. O perigo, no entanto, é que se promova,
cada vez mais, o desaparecimento da proteção do trabalhador, já que o mais importante
seria a proteção de qualquer cidadão — independente do grupo que ocupe. O desaparecimento do direito do trabalho: ou melhor, o retorno às suas origens, quando era mero
desdobramento do direito civil. Tudo na lógica, inclusive, da proteção civil das minorias.
Fim do mundo do emprego, fim da proteção dos empregos, início da proteção das minorias, início da proteção de todos os homens e não só do trabalhador. Um sonho que
esquece que, na lógica atual (e, infelizmente, acrescento), sem trabalho o homem, qualquer a minoria em que se encaixe, não é nada!
Apenas a título de exemplo, para analisarmos este novo dimensionamento dado pelo
direito civil, propositalmente, traremos à tona o art. 421 do novo Código Civil, segundo
o qual “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do
(13) Conclusões alcançadas, na realidade, no artigo Alterações no processo trabalhista brasileiro. Revista de Derecho Social
latinoamérica, Argentina: Bomarzo, n. 2, 2007. p. 195.
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contrato”. Este dispositivo se encontra inserto na ideia de normas flexíveis, que muito
informou o novo Código Civil — isto é, de enunciados, cuja abertura permite maior
flexibilidade ao intérprete da nova codificação. Regras que já anunciam o princípio do
qual emanam.
Adriana Mandim Theodoro de Mello(14), ao analisar o dispositivo, é enfática no seguinte
sentido:
“São duas as premissas que movem as alterações jurídicas no campo dos contratos,
quais sejam:
a) Não há declaração de vontade livre e vinculante se os desiguais, social e economicamente considerados, não foram tutelados com normas jurídicas distintas tendentes a conferir-lhes isonomia e a realizar a máxima constitucional: todos são iguais
perante a lei. (...)”.
A função social do contrato e o princípio da boa-fé, explicitados no novo Código
Civil, emprestam suporte ao desejo de que as partes desiguais sejam assim tratadas na
confecção dos contratos — igualdade material. Somente desta forma seria possível resgatar-se a ideia de igualdade em um dos ícones do direito civil, o contrato, em que a liberdade deve ser temperada à luz do tratamento isonômico.
Esta disposição evita qualquer dúvida, especialmente em situações pré-contratuais
de que direitos fundamentais tenham sua incidência permitida sobre essas relações de
natureza privada. Não restou espaço para defesa do contrário sequer para os que advogam
que somente é possível a incidência de forma indireta — por meio de lei ordinária que o
permita (com o que não concordamos). A lei já existe e passa a permiti-lo expressamente.
Assim, se restar claro que não houve contratação, por motivo de distinção étnica, religiosa, sexual, etc., não existindo mais a irrestrita liberdade de contratar, será possível
realizar a incidência de consequências jurídicas decorrentes da não-contratação.
Essa nova conformação dada ao direito civil em muito poderá, se importada para
estes, auxiliar na efetivação dos direitos sociais. A igualdade no sentido material passou a
ser técnica para a interpretação do contrato. Se isso é possível para relações de direito
civil, com muito mais razão para aquelas de direitos sociais — em que a desigualdade já
aparece como pressuposta.
B) No direito processual civil
No direito processual civil, muitas vezes o princípio da isonomia já vem sendo tratado como técnica de recomposição da justiça.
Como exemplo mais comum temos os prazos diferenciados para entes públicos recorrer ou contestar, em vista da ideia de prerrogativa (defesa de interesses públicos).
(14) A função social do contrato e o princípio da boa-fé no novo Código Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 91, v.
801, jul. 2002. p. 16.
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No entanto, para o direito social, podemos citar, ainda, a lei de preferência na movimentação processual para os idosos (Lei n. 10.073/01) . Ela poderia, inclusive, suscitar
problemas no seguinte sentido: somente os idosos? Por que somente os idosos? Não se
trataria de norma extensiva a outros grupos que não o dos idosos — doentes terminais,
etc.?
O aumento da abrangência dos sujeitos tutelados, com a extensão pela ideia de isonomia, é mais uma demonstração da eficiência do princípio da igualdade como técnica de
otimização dos resultados pretendidos pelo direito em geral — com destaque, como veremos a seguir, para os direitos sociais.
Da mesma forma há que se ocupar da questão referente à atuação do juiz de forma
mais participativa, garantidora inclusive dos direitos das partes mais frágeis na lide instaurada. Esta técnica, desdobramento da lógica da igualdade, é fomentadora da proteção do
mais desprotegido na relação jurídico-processual, trazendo nova conformação à noção de
imparcialidade do juiz. Presta-se, ainda, a deixar claro que, com a utilização na sua real
extensão do princípio da igualdade, mitos vão sendo desconstruídos — como o da prevalência da verdade formal no processo civil. É claro que, sendo o devido processo legal
expressão também da igualdade e do Estado Democrático de Direito, a situação comporta
sempre um cuidado, que revela a necessidade de apreciação da hipótese no caso concreto.
No entanto, de início, esta ideia do juiz, que participa da lide de forma a auxiliar a parte
mais fragilizada na relação instaurada processualmente, é desdobramento também da igualdade como técnica — sendo capital para lides envolvendo direitos previdenciários, por
exemplo.
C) Nos direitos sociais, em geral, e mais especificamente nos direitos do trabalho e
previdenciário
Como técnica de efetivação da justiça social a serviço do direito, será exatamente nos
direitos sociais em geral — e, mais especificamente nos direitos do trabalho e previdência
social — que a utilização do postulado da igualdade revelará a sua maior eficiência. Isto,
inclusive, para fins de justiça distributiva, uma das armas mais eficientes na consolidação
da solidariedade — tanto como conceito jurídico, quanto sociológico.
No caso específico do direito do trabalho, este já se assenta em uma premissa nitidamente própria, ligada ao princípio da isonomia: a ideia de que se trata de ramo do
direito em que se busca equacionar a vantagem econômica do empregador com uma correspondente vantagem jurídica dada ao empregado. É claro que, como temos sempre
mencionado, é óbvia a insuficiência da possibilidade de que, pelo direito do trabalho, se
alcance de forma plena a desvantagem que o empregado tem diante do empregador em
sistema capitalista. A distância da vantagem econômica é tão grande, que somente uma
vantagem jurídica que despojasse o empregador dos meios de produção, como seu único
e exclusivo proprietário, seria suficiente. No entanto, como vivemos o capitalismo, não é
crível que esta missão se realizará por meio do direito e de sua interpretação. Não obstante, não há como se desprezar, especialmente em países pobres, que o direito do trabalho
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assume papel de extrema relevância para a construção de uma sociedade melhor. No
entanto, isto, é claro, apenas se continuar tendo este cunho protecionista. Caso contrário,
será qualquer outra coisa menos um ramo próprio do direito, já que se despojará do
elemento específico que o diferencia dos demais ramos.
Assim, por mais que o princípio protetor esteja em debate profundo, diante da equivocada discussão a respeito da flexibilização, é da essência deste ramo do direito o tratamento jurídico diferenciado em favor do empregado. Logo, o postulado da igualdade no
seu sentido material já constitui, a priori, a técnica na qual o direito do trabalho assenta
as suas premissas para existir como entidade jurídica autônoma e própria.
Além disto, colhe ressaltar que o direito do trabalho lida, em situações específicas,
com diversidades decorrentes da própria natureza do trabalho prestado, da nacionalidade
de quem o presta, de seu sexo ou de sua idade (que, muitas vezes, tem tratamento jurídico diferenciado, como se verifica, v.g., no Título III da CLT, que dispõe a respeito de
normas especiais de tutela do trabalho — arts. 224 a 441 da CLT). Assim, se o direito
do trabalho já é tutelar, diante de certas especificidades do trabalhador ou das condições
de trabalho, passa a ser mais tutelar ainda — ainda como expressão de técnica decorrente
do princípio da igualdade.
No entanto, percebe-se que, em vista da flexibilização, algumas normas têm buscado
se distanciar desta lógica, buscando a diminuição de direitos trabalhistas, a partir da
diferenciação que cria situações menos favoráveis. A respeito, deve-se analisar a Lei n.
9.601, que dá tratamento diferenciado ao contrato por prazo determinado, acarretando a
diminuição de direitos trabalhistas, usando como fator de distinção unicamente a duração
do contrato de trabalho (art. 2º, II, em que há diminuição da alíquota do FGTS para 2%
contra os 8% dos trabalhadores em geral do art. 15 da Lei n. 8.036/90).
A pergunta que não quer calar é a seguinte: a flexibilização das relações de trabalho
poderá se concretizar a despeito deste que é um dos grandes princípios informadores da
justiça — o princípio da igualdade? Obviamente que não! Seria um custo muito grande a
se pagar, acarretando verdadeira inversão na tendência verificada em todos os ramos do
direito, ou seja, de sua construção e aproximação da ideia da justiça a partir da maximização do princípio da igualdade. Ora, se esta é uma tendência verificada inclusive em ramos
como o direito civil, não haveria lógica que ocorresse o inverso exatamente no direito do
trabalho — cuja base existencial é igualdade material. Aliás, diga-se de passagem, que nenhuma das hipóteses legais que assentam bases na flexibilização, com especial destaque
para a acima destacada, resiste a uma análise mais efetiva — e séria — de afronta à igualdade materialmente considerada. Portanto, ainda aqui, temos mais um exemplo de que a
igualdade como técnica é importante fator para a reconstrução da justiça social.
Em outros instantes, a isonomia não aparece imediatamente, encontrando-se oculta
em hipóteses em que há clara proteção a direitos fundamentais.
Uma das formas de discriminação mais comuns no curso do contrato de trabalho
seria aquela destinada à mulher. Com base nisto, não é incomum a ocorrência de assédio
sexual, que vem sendo combatido veementemente pelo direito. Embora aqui haja direitos
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fundamentais preservados, não há como se esconder que o direito busca, ainda que de
forma mediata, resguardar a igualdade. É claro que o assédio pode ser cometido também
contra pessoas do sexo masculino. No entanto, em ambas hipóteses, há alguém que se
aproveita de uma posição de superioridade para subjugar alguma outra pessoa. Somente
o direito pode restabelecer a igualdade entre os agentes envolvidos, incutindo o temor de
sua aplicação na ocorrência da hipótese legal. No nosso ordenamento, a Lei n. 10.224 de
15 de maio de 2001, acrescenta o art. 216-A ao Código Penal, com a seguinte redação:
“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao
exercício de emprego, cargo ou função. Pena — detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos”. Por
outro lado, nada obsta que, na relação de emprego, isto acarrete a dispensa do assediante
por incontinência de conduta ou pelo mau procedimento (art. 482, “b”, da CLT). E, em
relação ao assediado, dependendo da situação, poderá considerar rescindido o contrato de
trabalho com base em uma das hipóteses do art. 483 da CLT, além de se lhe possibilitar
a busca da indenização por dano pessoal (dano à intimidade).
Da mesma forma, a lógica da proteção contra assédio moral deve ser vista, ainda que
de forma mediata, como um desdobramento da noção de igualdade. Além de gerar indenização por dano moral — o que é, de forma recorrente, defendido pelos estudiosos do
direito do trabalho —, há que se ressaltar a existência de projeto referente ao assédio
moral no Congresso, em que busca a tipificação penal também para situações em que há
constrangimento moral a alguém, sendo que o agente se prevalece de sua condição de
superior hierárquico. No plano do direito do trabalho, todas as soluções anteriores, dirigidas ao assédio sexual, devem ser importadas para o assédio moral.
Outra hipótese interessante é aquela constante do art. 461 da CLT, referente à isonomia salarial. Em suma: a igual trabalho corresponderia igual salário. No entanto, mesmo
este dispositivo poderia suscitar algumas dúvidas, quanto aos requisitos exigidos para se
constatar a isonomia: por que o trabalho, para ser considerado igual, deve ser aquele
prestado na mesma localidade? Trabalhos realizados para o mesmo empregador, ainda
que em localidade distinta, não poderiam ser tidos como iguais? Por que o fator tempo de
serviço é considerado para conceituar trabalho de igual valor? O que, na realidade, é
trabalho de igual valor — se considerarmos o sistema jurídico como um todo, e não
apenas a regra do art. 461 da CLT, não seria possível extrairmos outros elementos para a
indicação de trabalho de igual valor? Em síntese, o que estamos nos perguntando é se este
dispositivo, na forma como redigido, resiste a uma análise mais profunda do princípio da
igualdade ou, na realidade, está promovendo uma intensificação da desigualdade entre os
trabalhadores — e fomentando a ruptura da solidariedade entre estes.
Perceba-se que a igualdade, como técnica, pauta as mais diversas situações relacionadas com o direito do trabalho. Enquanto técnica, há que se buscar a adequação das
regras, em especial aquelas que versam sobre a igualdade em si, ao postulado mesmo que
as informou. No caso específico do direito laboral, isto se revela mais eficiente na medida
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em que o próprio ramo é concebido a partir da lógica da igualdade material. O distanciamento da regra, que prevê a igualdade, ou a sua não realização implica a própria fragmentação do seu princípio informador (princípio da isonomia).
No direito previdenciário, o postulado da igualdade também é técnica relevante para
a proteção dos direitos dos trabalhadores em sua inatividade.
É estranho como no nosso país os juslaboralistas, em geral, se ocupem com pouca
frequência do direito previdenciário. A seu respeito pouco entendem e não buscam entender. É como se o trabalhador somente importasse enquanto participasse de uma relação
de natureza privada em curso. Não importa o porvir. Distinta tem sido a posição de vários
de nossos colegas latino-americanos e europeus.(15)
A Seguridade Social como um todo — previdência, assistência e saúde — assenta as
suas bases no princípio da igualdade. Basta vermos o art. 194, par. único, incisos I e II, da
Constituição. Trata-se dos princípios da universalidade e da seletividade. A universalidade
implica a aplicação, objetiva (todas as contingências) e subjetivas (todas as pessoas), da
seguridade social. Portanto, é desdobramento imediato da igualdade formal. Já pela seletividade haveria uma escolha de hipóteses específicas para a incidência de políticas públicas de seguridade. Seria desdobramento, pois, da igualdade material (tratar os desiguais
de forma desigual na medida de sua desigualdade). No entanto, mesmo esta última deve
ser vista com cuidado. Trata-se de hipótese de seleção de políticas públicas referenciadas
apenas na Constituição — já que apenas esta pode selecionar, uma vez que, pela própria
essência, o sistema de seguridade social, no nosso entender, baseia-se essencialmente na
igualdade formal.
Por fim, em direitos sociais, há que se buscar uma renovação no sentido da plenitude da igualdade, inclusive quando esta se encontra sendo maculada por ausência de
previsão legal para cobertura social de certo grupo. Trata-se do que já vimos anteriormente, quando analisamos a questão à luz do processo civil, da extensão de direitos fundamentais sociais a partir da lógica da igualdade. Isto se dá em algumas hipóteses envolvendo
direitos previdenciários. Trata-se de técnica, decorrente da isonomia, conhecida como
direitos sociais derivados, que são aqueles construídos a partir da mácula à igualdade pela
ausência de previsão legal para a concessão de benefício social concedido a outros em
idênticas condições. Na lógica atual da contenção de gastos públicos, é muito comum
políticas de direitos sociais restritivas e mais seletivas. No entanto, muitas das vezes, ao se
promover a seleção do grupo social protegido, o legislador deixa de contemplar outros
que se encontram nas mesmas condições. Há quebra da igualdade na perspectiva omissiva. É comum conceber-se rol de direitos sociais apenas para certos grupos, olvidando-se,
sem razão, de outros (no direito do trabalho, isto ocorreu, no nosso sentir, com as empregadas domésticas). Aqui chamamos atenção para o texto de Paulo Gilberto Cogo Leivas e
Marcelo Veiga Beckhaussen(16) já mencionado anteriormente. Neste artigo, defendem que os
(15) Em vários encontros com juristas europeus e latino-americanos, temos presenciado esta preocupação. Basta lembrarmos de alguns destes como Oscar Ermida Uriarte, Antonio Baylos Grau ou Joaquín Aparício Tovar.
(16) Artigo citado, p. 29.
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companheiros homoafetivos, mesmo não constando explicitamente da relação de dependentes da previdência, para fins de concessão de benefícios previdenciários, do art. 16 da
Lei de Benefícios, não poderiam deixar de ter concedido o benefício. Ora, a ausência de
previsão não significa a exclusão — mormente quando a situação é analisada à luz do
princípio da isonomia. Portanto, devem ter a proteção, inclusive com o direito à pensão
por morte, estendida a eles. Esta questão foi objeto de ação civil pública, tendo sido
confirmada pela 2ª Instância do Tribunal Regional Federal da 2ª Região — com manifestação posterior do Supremo Tribunal Federal a seu respeito(17). Deu, posteriormente, ensejo à edição de Instrução Normativa do INSS, que permite a concessão de pensão a
companheiros homoafetivos.
Por último, mesmo em matéria de direito adquirido nas relações de natureza previdenciária, a questão da igualdade é extremamente relevante. Para mitigar os efeitos criados pela modificação de sistemas de proteção previdenciária, temos advogado a noção de
direito social adquirido.(18) Em apertada síntese se trata de tese, não acolhida ainda pelo
Judiciário, no sentido de que, quando se ingressa em um regime previdenciário, o segurado passa a ser regido pelas regras deste regime, não se lhe aplicando alterações posteriores — salvo se mais favoráveis. Quanto aos que ingressam posteriormente, não haveria
possibilidade ainda de alteração de cláusulas que digam respeito ao núcleo do direito
fundamental previdenciário.
Finalizamos, acreditando que, a partir de todas as hipóteses antes analisadas, fincamos premissas para a consolidação de uma técnica muito relevante para a consolidação
dos direitos sociais. Em um país em que a desigualdade social atinge níveis espantosos
como o nosso, não será incomum que a lei acabe por traduzir esta realidade. É necessário,
pois, que estejamos sempre atentos.

(17) Decisão do Ministro Marco Aurélio sobre o pedido do INSS para suspensão da liminar concedida em primeira instância na ação civil pública proposta com o objetivo de equiparar, para fins previdenciários, as relações heterossexuais às
homossexuais. Revista Consultor Jurídico. Disponível em: <http://conjur.uol.com.br/view.cfm?id=16843&ad=c> Acesso
em: 15 fev. 2003.
(18) Sugerimos, para melhor compreensão do tema, a leitura de nossa obra, escrita em conjunto com CORREIA, Érica
Paula Barcha. Curso de direito da seguridade social. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
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LA CIUDAD YA NO TIENE ESTRUCTURA DE PROMESA
(A PROPÓSITO DEL CONSUMO O NOSOTROS MISMOS)

Maria José González Ordovás

El presente le ha ganado terreno al pasado y al futuro. Lo cual es en parte debido a
que cada etapa es consecuencia de la anterior y a la instalación de una forma de vida en
el consumismo y la privacidad. Su propagación por todo occidente acarrea importantes
efectos a nivel cultural, jurídico, económico, medioambiental y, cómo no, social. La soledad del individuo en una sociedad sin hombres sustituida por una sociedad de consumidores afecta, y no poco, a nuestras ciudades. El cálculo racional de fines y medios que
prevalece en nuestro código de conducta acaba por tratar a las personas como hemos
aprendido a tratar a las cosas, esto es, sólo en función de su utilidad y provecho. En esa
vorágine de compra y venta el ideal de la búsqueda de la libertad se ha sustituido por el
de la persecución de la felicidad privada, reduciendo ambas a la misma cosa. Esa identificación que ya fue vista con claridad por Hannah Arendt se ha traducido en cuestión de
tiempo en una compleja fragmentación de la satisfacción de las necesidades en múltiples
actos de consumo.
De hecho, y según lo ve Bauman “el mercado de consumo, en conjunto, puede considerarse como una salida institucionalizada de la política”. Ante el comportamiento más
o menos adverso de la política para la satisfacción de nuestras necesidades o intereses el
ciudadano tiene la opción de “salida” o “voz”. Quienes pueden permitírselo compran su
salida del circuito público y para los que no pueden costeárselo queda la “voz”. El importante abandono de los que gozan de una mejor posición conduce a una paradoja por la
que “aquellos que pueden influir en las decisiones políticas tienen pocos estímulos para
hacerlo, mientras que la mayoría de quienes dependen de la decisiones políticas no tienen
capacidad para influir sobre ellas” (BAUMAN, 1992, 134). O lo que es igual, la voz de los
que se quedan, consumidores fallidos y por tanto poco eficientes para el sistema, se hace
inaudible.
El presente es el consumo y sólo él establece los márgenes de la libertad, entendida no
ya como relación social sino como libertad de compra. Lo que está en juego, como diría
Bourdieu, no es la posición de cada cual sino cómo queda cada uno tras la comparativa con
los demás, lo importante son las diferencias entre las posiciones sociales. El que cada persona construya su identidad desde la acción del consumo facilita y mucho la antigua ingrata
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tarea del control social. La seducción de la compra garantiza la continuidad del sistema
desde la complacencia y ante la ausencia casi total de la coacción institucionalizada.
El consumo, forma y norma, determina el establecimiento del margen dando paso
también a dos formas de vivir la ciudad: pública y privada, a la que se llega tras la “salida”.
Junto a los espacios públicos y privados que la ciudad alberga el espacio simbólico es el
que le dota de una estética singular. Y no es precisamente ésa una cuestión menor pues las
formas son fondos sobre todo cuando responden a modelos de ciudad no fortuitos coincidentes con modelos de expansión económica y financiera. La centralidad monumental
de las ciudades con catedrales góticas respondía a un tipo de sociedad volcada en y para
la espiritualidad; las construcciones nazis o soviéticas hacían alarde de la conquista y
ostentación de un poder del todo sobre el individuo, los rascacielos de aquí y de allí, de
antes y de ahora son la exhibición material de una conquista tecnológica que va más allá
del cálculo científico.
Nuestro presente ha elegido ser simbolizado y representado por patrones urbanísticos que, como todos, contribuyen a modelar un determinado tipo de relaciones sociales
entre quienes los comparten. A diferencia de lo que observamos hoy, antes la configuración de la ciudad exteriorizaba una definición de lo urbano frente a lo rural y la propia
periferia que no dejaba lugar a dudas. La aparición de las primeras ciudades industriales
supone un punto y aparte en la modelación urbana; comienza ahí la relación depredadora
de la ciudad con su entorno. Los alrededores comienzan a ser sustituidos hasta su práctica
extinción por los suburbios y el perímetro. El espacio urbano comienza a devorar a cuanto encuentra de modo que el diálogo de la ciudad siempre había mantenido con su territorio circundante se sustituye por un monólogo. Es el comienzo del fin de la ciudad como
“personalización del espacio” (ARIAS SIERRA, 2003, p. 298). Pero aquella periferia que
empezó siendo un paisaje de humo, suciedad y desperdicios que circundaba la ciudad ha
ido dando paso a otra forma relacionada con un nuevo modelo social, económico y financiero basado, fundamentalmente, en el consumo. Mientras la economía industrial cede el
puesto a la de servicios, el papel de las telecomunicaciones y la preocupación, a veces
obsesiva, por la seguridad alientan una ciudad dispersa con importantes consecuencias
desde el punto de vista medioambiental y energético, es la ciudad territorio que triunfa y
se expande por todo el mundo occidental.
La dispersión guarda una relación conceptual con la economía de servicios en la que
se vuelca ya más del 50% de la economía española (ARIAS SIERRA, 2003, 58). Ya no
estamos ante una estructura urbana dignificada con un centro como correspondía a la
ciudad consolidada, tampoco se trata de una composición policéntrica fruto de una expansión proporcionada sino de un entorno que al acaparar las funciones del sistema socioeconómico atrae continuos desplazamientos y núcleos poblacionales protagonizando
así el modus vivendi del presente.
Nuevos centros de gestión, consumo y ocio (ARIAS SIERRA, 2003, 457 y ss.): ésas
son las tres grandes funciones básicas y simbólicas que ubicadas en una periferia despersonalizada e inhóspita han puesto en solfa un modelo secular de convivencia ciudadana.
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El actual soporte tecnológico ha permitido descentralizar y aun deslocalizar las actividades en complejos empresariales que a modo de grandes parques y superficies retan las
dimensiones de la lógica proporción humana aportando en su lugar concentración de
productos y accesibilidad (los casi 13 millones de m2 de Pla-Za en Zaragoza pueden
servir como ejemplo). El objetivo es garantizar la cooperación globalizada entre empresas
especializadas y reducir gastos de almacenaje y gestión.
El consumo también es eje vertebrador de ese paisaje desparramado. A falta de otros
valores compartidos dos soportes actúan de común denominador: la libertad casi circunscrita a libertad de compra como medio y el hedonismo como fin. El consumo aúna ambas: con el medio mismo se alcanza el fin.
Desde esa perspectiva la libertad, que nació como un privilegio aún sigue siéndolo.
Ella y no las fronteras divide y separa a los compradores del resto, a los mejores del resto
(BAUMAN, 1992, 19). Parece claro que la diferenciación creciente promovida por la división y especialización del trabajo que Durkheim ya describiera en su momento nos han
traído hasta aquí pero no lo han hecho en solitario. La incitación al consumo y la atracción por el mismo ha ido jalonando toda nuestra evolución hacia la interdependencia y la
globalización. (Se sabe desde hace mucho, Werner Sombart ya lo decía respecto a los siglos
XVI, XVII y XVIII que “las grandes ciudades se desarrollan intensamente porque son la
residencia del núcleo más numeroso de consumidores. Si el radio de la ciudad se extiende, débese, pues, en esencia, a la concentración del consumo en los centros urbanos del
país”, 1979, 30)
Las periferias, anfitrionas del consumo especializado y masificado a un tiempo,
acogen los modelos comerciales característicos del presente: las grandes superficies
comerciales, que renegando de sus antecesores más directos, los grandes almacenes, prescinden de las señas que en su día las distinguieron e hicieron únicas. Ahora desaparecen
los escaparates que, al menos en las plantas bajas permitían un diálogo entre el almacén
y el paseante así como toda entrada de luz natural. Por supuesto, nada queda de aquellas
preciosas cristaleras que como las de La Fáyette de París dotaban de claridad y elegancia
al interior. En su lugar ha triunfado la denominada “estética del contenedor”. Bloques
opacos y herméticos que desoyendo las mínimas consideraciones de ahorro energético se
cierran al exterior y parecen jactarse de su total desinterés por el entorno que les rodea.
Lo mismo pueden ser instalaciones de ocio, que de consumo, hospitalarias, científicas o
carcelarias, nada salvo la publicidad delata su contenido y ello con un tamaño y en un
enclave que aboca necesariamente a un aislacionismo en escala que hace estéril todo intento por la articulación e integración en el paisaje.
Y la tercera pero no menos importante función: el ocio, el ocio como industria que
bien puede ejemplificarse en la eclosión de parques temáticos de todo tipo a raíz del éxito
de Disneylandia en EEUU desde su creación en 1955. De entonces a ahora, y de allí hasta
acá, las llamadas “islas de ficción” o “el falso absoluto” han demostrado ser capaces de
dinamizar aún más un turismo de por sí boyante, amén de promover inversiones en infraestructuras multimillonarias y en ocasiones importantes operaciones especulativas.
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Y como único hilo conductor: la seguridad. La preocupación por la seguridad es uno
de los rasgos que más caracterizan nuestro presente. Relacionada directamente con el
miedo se ha convertido en una variable independiente que ya no precisa al delito como
substrato. En la era de las estrategias preventivas (sean bélicas o no) psicólogos ambientales y sociólogos afirman que el miedo a la inseguridad puede ser tanto o más perjudicial
que la inseguridad misma, detectándose de este modo una dimensión subjetiva junto a
otra objetiva de la cuestión. En todo el mundo occidental la forma de valorar el espacio
urbano ha cambiado y ello también guarda una interesante relación con el miedo. Como
afirma el filósofo José Antonio Marina en su Anatomía del miedo “cuando los seres humanos
lo sienten están dispuestos a prescindir de su libertad por su seguridad de hecho, si eso
ocurre, están dispuestos a casi todo”. El ansia de libertad se ha sustituido por el ansia de
seguridad. “La disposición de la gente para lanzarse a la aventura en los siglos anteriores
de la civilización occidental, el embarcarse a las Indias, a hacer las Américas (...) todo eso,
fruto en buena medida de la iniciativa individual y de un determinado espíritu (...) se ha
convertido en afán de seguridad, en exigencia de que me resuelvan los problemas, de que
me protejan, de que me garanticen seguridad material.” Y eso se parece bastante al decaimiento del espíritu de una cultura que por mucho tiempo propugnó la libertad como
premisa y acción.
El principal efecto que se deriva de este clima de inseguridad es el de segregar unas
colectividades de otras, profundizando en la diferencia social en razón de los más variados
aspectos. “La tendencia aislacionista es una constante en el hábitat residencial de la dispersión y constituye una forma de expresión característica de las nuevas periferias”
(ARIAS SIERRA, 2003, 494) que alcanza ya a las más variadas urbanizaciones con independencia de su nivel social. El cerramiento de los espacios nos conduce a un empobrecimiento de lo urbano y a una creciente segregación social que puede acabar consolidando
una tendencia a la ghetificación y desde luego, lo que Félix Benito ha dado en llamar “el
ocaso de la diversidad”.
Es probable que la huella de la zonificación como filosofía de organización territorial
y el triunfo del Funcionalismo en la tipología edificatoria estén, al menos en parte, detrás
de todo esto. La comprensión de la ciudad como un sistema compuesto por tres subsistemas: el que acoge la habitación de los ciudadanos (viviendas), el que contiene su trabajo
(industria) y el que alberga el ocio, unidos los tres por un entramado de vías y carreteras
casi monopolizado por los automóviles la debemos al éxito del racionalismo de la Carta
de Atenas donde se contenían los principios de un nuevo urbanismo cuyo higienismo y
homogeneidad fueron tomados como solución y garantía de progreso allá por los años 30.
Combinado con un funcionalismo en virtud del cual los edificios se clasifican atendiendo
exclusivamente a su función, todo ello nos lleva a una urbanística que es entendida como
zonning y no como composición urbana. Palabras, y por lo tanto conceptos como lo pintoresco, el encanto o un simple rincón a la sombra de los árboles desaparecen del vocabulario de los nuevos profesionales, los urbanistas más preocupados por propiciar el
alojamiento-tipo como respuesta a la necesidad-tipo del hombre estándar. La hegemonía
de esa forma de pensamiento impulsa una arquitectura del pabellón aún no desaparecida.
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La combinación de tales elementos ha derivado en la ciudad que hoy conocemos y habitamos, la ciudad fragmentada que sin perjuicio de adolecer de serios problemas y carencias merece ser defendida y ello en dos ámbitos. El primero porque desde siempre lo
urbano ha sufrido las demoledoras críticas de quienes más veían la ciudad como un lugar
de indecendia y corrupción que como un asentamiento de vida, actitud que bien puede
datarse y ejemplificarse de forma abundante de la Biblia a hoy. Recuérdese que ya en las
Escrituras Caín aparece como el primer asesino y el fundador de la primera ciudad, Enoch
y no mucho mejor era contemplada por intelectuales alemanes del XX de la talla de Oswald
Spengler en su “Decadencia de Occidente” o por toda una tradición de pensamiento norteamericano simbolizada por la colonización agrícola de las primeras comunidades de los
“padres fundadores” (CAPEL, 2006, 34 y ss). Y el segundo, porque se aprecia una falta de
precisión, calculada o no, en la diferenciación entre problemas en las ciudades y problemas de las ciudades. La confusión entre problemas de la sociedad y problemas de la ciudad lleva a una identificación entre la primera y la segunda eficazmente aprovechada por
determinadas corrientes de pensamiento para sostener una crítica mayor a lo urbano o
público frente a lo rural o privado. (CAPEL, 2006, 58 y 62).Así, los problemas económicos, los sociales como la discriminación, la segregación o la injusticia o los propios problemas humanos son comunes al campo y la ciudad. Sin embargo, existe una fuerte
tendencia ya convertida en inercia que toma la parte por el todo y atribuye a la ciudad lo
que en realidad es un mal de todo el conjunto social resida donde resida. Desde luego que
existen los problemas de la ciudad, los que derivan de la fuerte concentración de hombres
y actividades que suponen per se enormes concentraciones de energía y desechos, o los
problemas de transportes que nada tienen de banales. Pero de ahí a atribuir todos
los males del presente a la ciudad hay algo más que una hipérbole, hay una estrategia
conducente a deslegitimar todo lo que la ciudad supone: la mezcla, la diversidad, la heterogeneidad.
Cuando se culpabiliza a la ciudad de todos los males se presupone que la morfología
urbana determina a la manera de un automatismo la actividad social que alberga. “Esa
suerte de idealismo urbanístico trabaja a partir de la pretensión de que la forma urbana es
una especie de sistema conductista que orienta la actuaciones humanas a partir de reflejos
condicionados de los que la fuente es la disposición de los volúmenes arquitectónicos o
la distribución de los elementos de un espacio público” (DELGADO, 2006, 133). Pero
sabemos que eso no es así, es la morfología social y no la urbana la que finalmente establece para qué sirve y qué significa un lugar y su entorno.
Evidentemente eso no significa que los espacios sean factores neutros o inertes. La
forma urbana es un condicionante, sí, pero no un determinante (DELGADO, 2006, 134).
Las propuestas urbanas de los poderes públicos y los agentes privados tienen, sin duda,
fuertes implicaciones sociales. Si la planificación urbana entroniza el llamado barraquismo vertical es probable que más pronto que tarde los problemas que de ello se deriven en
conflictos. La concentración masificada o el aislamiento desembocan en un descontento
con el entorno que propicia formas visibles de desobediencia. La cuestión es ¿por qué se
ha optado por esas formas urbanas? Y sobre todo ¿por qué se ha seguido optando por ellas
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una vez que sus efectos eran bien conocidos? Parece que la crisis no es simplemente una
crisis urbana, el modelo de ciudad está en juego porque como toda forma exterioriza un
fondo y es ahí precisamente, en el fondo, donde están las razones para el drama. Se puede
aceptar que la ciudad sea la mensajera pero de nada sirve matarla, quizá lo efectivo sea
conocer las razones del paisaje.
Parece ya un hecho constatado que la periferia de París explota cíclicamente. Eso
ocurre porque sus habitantes detestan su barrio o porque quienes comparten barrio saben
sin que nadie se lo haya explicado que allí “sobran”. Ulrich Beck habla para referirse a ése
y otros hechos semejantes de “la revuelta de los superfluos” (El País, 27.11.2005): “los
nuevos ricos de la globalización ya no necesitan a los pobres” quienes sin futuro, sin
reclamaciones político-sindicales, con “heridas sin cerrar del colonialismo” e inmersos en
una revuelta sin ideas, acaban protagonizando periódicamente estallidos de violencia ciudadana que no conducen a otro sitio que a la gendarmería.
Así las cosas, una de las cuestiones que hemos de plantearnos es si el binomio ciudad-sostenibilidad en el sentido más amplio del término (medioambiental, económico y
social) es un desafío o una utopía. El impulso de vivir el presente característico de nuestra
sociedad en detrimento de cualquier otra consideración a medio y largo plazo puede poner
en grave riesgo la continuidad de algunas de nuestras preferencias. Por otro lado, cada vez
es más fuerte la voz de quienes propugnan la sostenibilidad como un nuevo paradigma
ético. Desde allá cuando el Club de Roma emitiera su primer informe en 1972 titulado
“Los límites del crecimiento”, más conocido como Informe Meadows, algunos sectores de
la sociedad comenzaron a tomar conciencia de problemas como el deterioro del medio
ambiente físico o el crecimiento urbano incontrolado en los que el Club hacía ya, por
entonces, especial hincapié. Según sus críticos su visión alarmista era del todo infundada.
En ese marco, en un contexto de crecimiento reacio a cualquier cortapisa, apareció
el concepto de desarrollo sostenible en el Informe Bruntland “Nuestro común futuro” de
la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987) que examinó las
relaciones entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, definiéndolo como:
“Desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la posibilidad de que
las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas”.
A día de hoy parece evidente que la inquietud de quienes promovieron y suscribieron tales informes estaba más que justificada, especialmente si se tiene en cuenta que la
prospección del Club de Roma, por ejemplo, pretendía adelantar el diagnóstico de los
siguientes 50 años.
El desarrollo sostenible introduce un componente ético de primer orden cuya consecución y alcance depende del compromiso de todos. De hecho, autores como Ricardo
Petrella (1992) aseguran que la sostenibilidad exige la necesidad de un nuevo “Contrato
social” mundial sobre la conservación del medio ambiente y un crecimiento equilibrado.
A la espera más o menos utópica de un contrato imprescindible se han perfilado dos
maneras diferentes de comprender y aplicar la idea de la sostenibilidad: la débil y
la fuerte. Si sostenibilidad significa “transferir un patrimonio de bienes naturales de
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generación en generación” cabe considerar que dicho patrimonio queda referido a tres
ámbitos distintos cuya suma sería el total del capital a conservar y transmitir: el capital
natural, como es la atmósfera no contaminada, el agua, la diversidad biológica, el paisaje
natural ...; el capital humano, esto es, la ciencia, el arte, la técnica, los valores culturales
históricos y patrimoniales del hombre y la sociedad y el capital artificial construido o
productivo, como serían las ciudades, las infraestructuras o las fábricas (ARIAS SIERRA,
2003,230 y ss).
Para quienes identifican sostenibilidad con su versión débil cada generación ha de
transmitir su patrimonio, sin embargo, no hay inconveniente en que lo transforme previamente; basta con que aumente uno o dos de sus apartados en caso de que haya reducido
el tercero. Esto es, se parte de la premisa de que los tres ámbitos del patrimonio se compensan recíprocamente de tal modo que, por ejemplo, el capital natural podría gastarse
siempre que aumentarán hasta contrarrestarse los otros valores patrimoniales. Ni que decir
tiene que con esta proposición se hunde el objetivo al que responde la aparición del
concepto mismo de futuro sostenible. Por otro lado, no podemos caer en fáciles acusaciones ya que cualquier medición que se haga con arreglo a la situación y los parámetros
actuales incurriría en un defecto de partida pues algunos de los países desarrollados ya se
sirvieron de patrimonios naturales ajenos mientras que a los menos desarrollados les es
imposible abandonar el sobreuso de los medios naturales pues de lo que se trata, en
muchas ocasiones, es de la supervivencia misma. Por ello se requieren importantes correctores que reflejen la gran variedad de situaciones. Dicho de otro modo, no podemos
hacer tabla rasa con el pasado, reciente o no, equiparando las circunstancias de unos y
otros países. Es preciso tomar conciencia previa de la diversidad del punto de partida
y sólo desde ahí amparar e impulsar una estrategia única y global de sostenibilidad.
Podría pensarse que, por lo dicho hasta ahora estamos alejándonos peligrosamente
del tema que nos ocupa sin embargo no es así, sino más bien todo lo contrario. Dada la
escala del fenómeno urbano y la proyección de las acciones del hombre, la sostenibilidad
sólo será posible si conseguimos que la ciudad sea sostenible. Detengámonos por un
momento en la descripción del presente y la previsión del futuro para comprobar a través
de la sociología urbana hasta qué punto ciudad y sostenibilidad son nociones más que
ligadas, interdependientes.
A día de hoy las urbes del Tercer mundo están entre las más pobladas del planeta.
Es el caso, por ejemplo, de México, Seúl o Sao Paulo, que acogen cada una de ellas a más
de 15 millones de habitantes de los que una buena parte vive en condiciones indignas. En
esas y otras ciudades del subdesarrollo no es raro que aparezcan barrios de chabolas de un
día para otro, en los que faltan todo tipo de medidas higiénicas, construidas por los “paracaidistas” y habitadas por niños que viven en las alcantarillas o en las calles. En El Cairo,
por poner otro ejemplo, hay quien vive en los cementerios, donde al menos cuentan con
agua y recogida de basuras.
En cuanto al futuro, la tendencia de los próximos 25 años se orienta a una mayor
concentración urbana: el 80% de la población mundial vivirá en grandes ciudades, según
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rezan las previsiones de la ONU. Así las cosas lo cuantitativo se convierte en cualitativo y
se hace preciso distinguir entre crecimiento y desarrollo. El progreso hacia la sostenibilidad obliga a una profunda reflexión desde la humildad que la ecología exige al analizar el
impacto producido por las grandes ciudades, demandantes insaciables de energía, materiales y alimentos provenientes de otros ecosistemas que se ‘apropian’ de ese modo de un
espacio ambiental mucho mayor que la superficie que ocupan. En ese sentido, si los seis
mil millones de habitantes de la Tierra adoptaran el estilo de vida americano, necesitaríamos dos planetas adicionales para mantenerlo una vez aplicado el patrón de la huella
ecológica. Cuando la población humana alcance los diez mil millones se necesitarán cinco
planetas adicionales. Sin esperar a entonces, ya mismo, la crisis de la ciudad es estructural
y no sectorial.
No se trata de esbozar un panorama apocalíptico sino de asumir los datos y utilizar
herramientas precisas para evitar un crecimiento aniquilador. Pues bien, el Derecho es a
través de la técnica de la planificación una de esas herramientas, que en nuestro país
además de coordinar y gestionar el crecimiento urbano parte de una fragmentación competencial que dificulta aún más su tarea de integrar urbanismo y medio ambiente.
Las razones que nos llevan a considerar el desarrollo sostenible como un nuevo
paradigma son cada vez más poderosas pero también lo son en sentido inverso las razones
de quienes entienden la economía como una ciencia social de corto plazo obviando testaduramente las repercusiones que no a largo, sino a medio plazo acarrean sus resultados.
En esa línea entendemos que habría que tener en cuenta tres consideraciones de
primer orden por lo que a nuestro país se refiere: en primer lugar, el urbanismo y la
vivienda han sido tratados como realidades distintas; además, de ambos, de urbanismo
y vivienda se ha tenido en España una visión instrumental, la política de vivienda ha sido y
sigue siendo instrumento de la política económica y el urbanismo instrumento de financiación municipal; y en último lugar, la Constitución Española consagra la fragmentación
competencial de la intervención sobre un único bien jurídico, el suelo, lo cual conduce a
problemas de integración y armonización del derecho urbanístico, ambiental y de la ordenación del territorio. De hecho, “el urbanismo, la ordenación del territorio y el medio
ambiente, aparecen como objetos jurídicos en etapas no muy distanciadas, sin embargo la
estructura jurídica que las regula se elaboró de forma segmentada. Institucional y científicamente (un geógrafo, un biólogo o incluso un sociólogo jamás lo entenderían) no se
debía concebir el urbanismo sin tener en cuenta el medio ambiente, ni la ordenación del
territorio” (LORA-TAMAYO VALLVÉ, 2006, 52).
Como es sabido, el artículo 148.1 de la Constitución Española atribuye a las CCAA
la competencia sobre “la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda”. Al no
existir reserva competencial a favor del Estado en el 149 de la CE los Estatutos de Autonomía se la atribuyeron como exclusivas en cuanto a la legislación y ejecución, extremo
que la sentencia del Tribunal Constitucional n. 61/97 confirmó hasta sus últimas conclusiones. Pero el proceso de descentralización del Estado no termina ahí, el orden organizativo y competencial común a todos los municipios españoles incluye la materia urbanística
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entre sus competencias tal y como aparece recogido en el 25.2.d) de la Ley n. 7/85, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local. En concreto: “ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas”.
Tal y como se observa, la normativa española habilita y propicia el minifundismo y
ello aunque puedan hacerse en contra de dicha afirmación dos objeciones. (ALLI
ARANGUREN, 2005) Por un lado puede argüirse que las competencias municipales se
refieren a objetos distintos a los autonómicos. Sin embargo, en la práctica están estrechamente relacionados observándose más a menudo de lo deseable incoherencias locales
derivadas de considerar los términos municipales como espacios aislados de su contexto
espacial, comarcal o regional. Y, en segundo lugar, puede también refutarse que la regulación de las condiciones básicas para asegurar la igualdad en el ejercicio de los derechos
es una competencia exclusiva del Estado en virtud de lo establecido por el art.o 149.1.1º
de la CE que, desde luego afecta muy directamente al derecho a la propiedad reconocido
por el artículo 33 de la misma y por lo tanto al urbanismo. Lo cual siendo del todo cierto
no empece para que pueda hablarse de una auténtica fragmentación competencial que va
en detrimento de uno de nuestros principales desvelos: el urbanismo sostenible.
Carecemos de una definición sustantiva de desarrollo urbano sostenible por parte de
la normativa estatal o la jurisprudencia constitucional. Son las leyes autonómicas de ordenación del territorio y urbanismo las que lo van dotando de contenidos más concretos, si
bien ha de tenerse presente que tales contenidos ni son iguales ni tienen porqué serlo, ya
que no existe un modelo único sino que en cada ámbito territorial habrá de buscarse
el que resulte más adecuado. Incluso podemos ir más allá: existen comunidades como
pueda ser el caso de Aragón, el País Vasco o la Rioja que no incorporan de forma expresa
alusiones al desarrollo sostenible en sus respectivas normas urbanísticas. ¿Significa eso
que en esas CCAA no se ampara o protege la sostenibilidad y en las otras sí? No. En
primer lugar porque la ausencia de la mención expresa del principio no significa que no
se deduzca del conjunto de la normativa; en el caso de Aragón, por ejemplo, su Ley n.
1/04, de 18 de febrero, de turismo, sí lo hace y de forma indirecta afecta al planeamiento
urbanístico puesto que allí se regula los planes supramunicipales para la construcción de
centros de esquí y montaña en los que se establece como criterio vertebrador, entre otros
la sostenibilidad ambiental. Pero es que además, por lamentable que parezca, es bien
conocido que en algunas de las CCAA que cuentan con dicha referencia expresa han
aparecido desarrollos urbanísticos denunciados ante los tribunales por posibles delitos
urbanísticos, pese a haber logrado las correspondientes autorizaciones por parte de la
Administración autonómica.
Lo cual demuestra por un lado que el Derecho Penal no es una herramienta inoperante pero que en el ámbito urbanístico se observa una aplicación selectiva del mismo.
Esto es, el Derecho ofrecería opciones jurídicas de entre las cuales la Administración decidiría en cada momento cuál aplicar. Dicho de otro modo, el Derecho es una herramienta
al servicio de la voluntad política y social. Así se desprende de las Reflexiones sobre el
Urbanismo y el Estado de Derecho del XXI Congreso de la Asociación de Jueces para la
democracia de junio de 2006, donde se manifestó su preocupación por los problemas
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constantemente generados por el desarrollo urbanístico incontrolado, la corrupción en
ese ámbito y lo que ello implica de deterioro en el Estado de Derecho (IBÁÑEZ, M. y
BOSCH, X. El País, 28.6.06)
Hasta ahora nos hemos referido a la sostenibilidad en tanto que parámetro físico, es
decir, a la sostenibilidad medio ambiental, pero la sostenibilidad requiere además de otra
base sin la cual carece de sentido toda su proyección: la sostenibilidad social. Nuestro
punto de partida es que segregación espacial y sostenibilidad social son excluyentes, donde está la una no hay sitio para la otra. Desde luego, la perspectiva europea es esa, como
ya en 1997 pusiera de relieve el Dictámen del Comité Económico y Social sobre “Desarrollo sostenible en materia de construcción y vivienda en Europa” en el que se señalan la
dimensión económica, la social y la ecológica como “los tres pilares de un desarrollo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, entendiendo incluidos dentro de la dimensión social todos los aspectos culturales.
Pues bien, qué papel juegue el Derecho será lo que veamos a continuación pues lo
cierto es que todo él en general y el urbanístico en particular tiene, “un impacto directo
en cómo vivimos las personas” (PONCE, 2002, 26). No podría ser de otro modo porque
el urbanismo se ocupa del espacio (territorio) que es en sí “una condición de vida como
la vida es una condición de espacio” (TELLO I ROBIRA, 2005, 85)
Argumentada y ejemplificadamente el profesor Ponce sostiene que la responsabilidad del Derecho urbanístico en la segregación espacial es una responsabilidad por omisión, por falta de celo en la evitación de ese problema a la que se suma una planificación
urbanística excesivamente tributaria de los postulados funcionalistas (zonificación) junto
a una desconexión histórica entre la provisión de vivienda asequible y su ubicación espacial (PONCE, 2002, 98). Ninguna de las grandes leyes urbanísticas españolas (ni la del
56, ni la del 75, ni el texto refundido del 76, ni la de 1990, ni el texto refundido de 1992,
ni la de 1998 ni la gran mayoría de las normas autonómicas) ha tenido en cuenta que el
lugar en que se asientan las viviendas con algún tipo de protección pública y su acumulación en un enclave determinado son factores a considerar si lo que se pretende es propiciar un urbanismo equilibrado, lo que hoy llamaríamos sostenible. De otro modo,
combinados sin cortapisas el monofuncionalismo y la homogeneidad social todo esfuerzo
por favorecer la cohesión social resultará baldío.
Probablemente pedirle al mercado que consiga que en cada barrio haya habitantes
de todas las capas sociales sería, sin duda, excesivo. Pero, a resultas de lo que vemos,
tampoco la planificación ha logrado que la diversidad social sea una de la características
de nuestras ciudades. ¿Debe el Derecho urbanístico renunciar a la cohesión social? ¿Acaso
puede el Derecho urbanístico contribuir a alcanzar el equilibrio territorial? Ciertamente el
hecho de que la figura jurídica del plan urbanístico no haya sido capaz de frenar la segregación espacial (cosa difícil si no se intenta) ha sido aprovechado por sus detractores para
reclamar su desaparición, crítica que conecta con ideas liberalizadoras y desregularizadoras que en buena parte de Europa han encontrado un eco considerable. Sin embargo, y
pese a sus deficiencias que será preciso corregir, el plan y, sobre todo el plan general, es
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imprescindible porque es la receta ineludible para combatir las externalidades que el
mercado provoca en la sociedad y el medio ambiente; porque la actividad privada es
incapaz de asegurar una adecuada ubicación para los llamados usos débiles (viviendas
sociales, equipamientos...) pues no pueden competir en el mercado inmobiliario; porque
permite reconducir la fragmentación urbana a un marco general posibilitando términos
comparativos y, en última instancia, porque el plan es predictibilidad, esto es, seguridad
jurídica que es en sí misma un valor. (PONCE, 2002, 126 y ss). Lo cual en modo alguno
quiere significar que el plan deba ser “purificador” (TELLO I ROBIRA, 2005, 94) ni que
a la manera de corsé impida que los ciudadanos interactúen. Las relaciones de vecindad
precisan que el derecho ejerza su papel de servicio público, entendido por Duguit como
solidaridad social, que impida toda forma de segregación pero que al tiempo se abstenga
de asignar usos demasiado específicos a los enclaves urbanos que impidan a los ciudadanos desarrollar el imprescindible margen de libertad para hacer de la vida urbana una vida
activa.
En todo caso, el hecho de que “el problema de la segregación residencial
según etnias y clases sociales sea un problema a escala mundial y que va empeorando”
(KUSHNER, 2006, 31) no puede ser utilizado a la manera de excusa o atenuante para
justificar la falta de respuesta o al menos la ausencia de intención de paliar tal situación.
Puede que los males sean globales pero nada impide que las soluciones o los remedios
sean locales.
Es un hecho que “la creciente multitud de distintos” nos ha colocado ante una
tesitura diferente a la esperada, una ciudad nueva que algunos llaman “imprevista”
(COTTINO, 2005, 15). Y pese a que la migración nunca fue un fenómeno ajeno a lo
urbano sino más bien consustancial al mismo, en algunos ámbitos se la trata desde el
asombro y el sobresalto como si fuésemos los protagonistas de una rareza o anomalía
histórica que puede poner en peligro nuestra identidad. Identidad entendida como un
proceso ya cerrado para el que cualquier influencia sobrevenida representa una amenaza.
Ese y no otro es nuestro presente: el hecho objetivo de movimientos migratorios y el
subjetivo de la desconfianza que generan. Sin embargo, en un determinado momento se
produce un salto cualitativo y lo subjetivo se convierte en objetivo: cuando los temores
suscitados por la inseguridad provocada por la presencia de los distintos adquieren carta
de naturaleza jurídica como lo hace en el urbanismo, por ejemplo. Se admite con cierta
satisfacción que el precio a pagar por un entorno ordenado y limpio sea que el espacio en
cuestión quede desierto (COTTINO, 2005, 107). Plazas vacías, ciudades asépticas cada
vez más parecidas a quirófanos, ése parece ser nuestro modelo obviando, cuando no negando, que “el destino de las ciudades es siempre cambiar, evolucionar y “no sólo en la
forma, las dimensiones y los límites espaciales, sino también en la configuración social y
las reglas de uso y los márgenes de autonomía concedidos al individuo” (COTTINO, 2005,
121). En cambio, la respuesta dada a la presencia en el presente de los otros, los distintos
está provocando en nuestras sociedades otro tipo de reacción. Reacción lógica por otra
parte, la que corresponde a la comprensión de la realidad de la migración como un entorpecimiento en el devenir natural de una identidad ya formada y acabada a la que se
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acercan demasiado sujetos con otras identidades. Al partir de la convicción de que nuestro presente es algo ya “perfeccionado” cualquier alteración o atisbo de la misma es interpretado como un problema (así viene señalándolo periódicamente el Centro de
Investigaciones Sociológicas).
En todo ello algo tiene que ver la práctica desaparición de la condición “tiempo”. Su
ausencia ha eliminado el componente reflexivo de opiniones, discursos y concreciones
urbanas. Dice José Luis Sampedro, y yo con él, que “vivimos en una sociedad que es muy
rica en ciencia y muy pobre en sabiduría” (SAMPEDRO, 2007, 65). Lo cual ha de preocuparnos y ocuparnos porque desde luego algo de ella es necesaria para construir ciudades habitables hoy y mañana que es tanto como decir sostenibles.
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A EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS
RELAÇÕES PRIVADAS: O CASO DA
RELAÇÃO DE EMPREGO

Ipojucan Demétrius Vecchi

1. Intr
odução
Introdução
No presente texto faremos uma breve abordagem sobre um tema de grande relevância na atualidade que é o da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, em
especial nas relações de emprego.
Para isso, analisaremos o assunto tendo por pano de fundo uma concepção hermenêutica do Direito, na qual interpretação e aplicação estão intimamente ligadas, fazendo
parte do processo de concretização do Direito e somente sendo possíveis diante do caso
concreto e de seu contexto.
Faremos, em um primeiro momento, uma abordagem geral do tema para, então,
logo após, adentrarmos na análise da eficácia dos direitos fundamentais “inespecíficos”
nas relações de emprego, finalizando com a análise da aplicação do devido processo
legal nas relações de emprego.

2. A eficácia dos dir
eitos fundamentais nas rrelações
elações privadas
direitos
A doutrina e a jurisprudência têm constatado que, não raras vezes, não é o Estado o
“grande vilão” frente aos direitos fundamentais, mas sim sujeitos privados, especialmente
quando dotados de poder (social ou econômico) que se apresentam como “inimigos” desses
direitos. Aliás, nos Estados Democráticos de Direito com cunho social, como o nosso(1), o
Estado deve atuar como “amigo e protetor” dos direitos fundamentais, muitos deles, sem
dúvidas, somente podendo ser realmente concretizados com a intervenção estatal.

(1) O cunho democrático e social do Estado Brasileiro, bem como de nossa sociedade, são inegáveis diante do que se
encontra no preâmbulo da CF de 1988; pelo que é previsto no art. 1º, caput e incisos III e IV, da CF de 1988; pelo rol de
direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão, conforme arts. 5º, 6º, 7º, todos das CF de 1988, como exemplos,
bem como pelo que dispõem os arts. 170 e 193 da CF de 1988.
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A constatação de que sujeitos privados podem ser efetivos e poderosos inimigos dos
direitos fundamentais ganha em importância quando o fenômeno da globalização, sob o
viés neoliberal, impõe graves restrições ao poder estatal e aumenta, de forma geométrica,
o poder de grandes grupos privados.
Ora, o poder, que nas palavras de Steinmetz pode ser delineado como a capacidade
que um sujeito tem de condicionar, restringir ou eliminar a liberdade de outra pessoa(2),
não se encontra concentrado apenas no Estado, mas sim está entranhado nas diversas
relações sociais.
Aliás, cabe lembrar, quanto a isso, a advertência que Roberto Machado(3) nos faz na
introdução à obra “Microfísica do Poder” de Michel Foucault, um dos grandes estudiosos
do fenômeno do poder.
Com efeito, lembra o autor que Foucault, com sua genealogia do poder, demonstrou
a insuficiência da ciência política ao limitar ao Estado sua investigação sobre o poder.
Como afirma Machado, Foucault evidencia uma relação de não sinonímia entre Estado e
poder, demonstrando toda uma rede de relações de poder (poder é relacional) que não
são absorvidas ou criadas pelo Estado, mas que subjazem nas relações sociais. Assim, por
exemplo, uma das formas mais características de aparecimento do fenômeno do poder nas
relações sociais é o chamado poder disciplinar, poder este sempre presente na estrutura
empresarial e no controle dos comportamentos dos trabalhadores.
Portanto, o poder nunca deixou de estar presente nas relações privadas do capitalismo, muito embora, com as recentes mudanças econômicas e sociais, esse poder privado
tenha se expandido e acentuado sua capacidade de condicionar condutas públicas e
privadas.
Ubillos(4) afirma, categoricamente, a expansão do fenômeno do poder, o que torna
uma ficção o entendimento de que nas relações privadas há o desfrute da liberdade pela
simples proclamação do princípio da igualdade formal. Afirma o autor que
... Hoy como ayer la realidad desmiente la existencia de una paridad jurídica en
buena parte de los vínculos entablados entre sujetos privados. El derecho privado
conoce también el fenômeno de la autoridad, del poder, como capacidad de determinar o condicionar jurídicamente o de facto las decisiones de otros, de influir eficazmente en el comportamiento de otros, de imponer la propria voluntad. Basta con
mirar alrededor y observar atentamente la realidad que nos rodea. Es un hecho fá(2) Steinmetz, tratando do fenômeno do poder nas sociedades capitalistas modernas afirma: “... o poder é a capacidade que
um sujeito tem de condicionar, restringir ou eliminar a liberdade de outrem em uma determinada esfera ou âmbito de
vida. Ora, no mundo contemporâneo, o Estado não é o único sujeito capaz de condicionar, restringir ou eliminar a liberdade das pessoas (indivíduos ou grupos). Nas relações horizontais, entre particulares, também se verifica, amplamente, a
capacidade de alguns sujeitos condicionarem, restringirem ou eliminarem as liberdades de outros sujeitos”. STEINMETZ,
Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 86-87.
(3) MACHADO, Roberto na introdução da obra de FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22. ed. São Paulo: Graal,
2006. p. IX-XVII.
(4) UBILLOS, Juan María Bilbao. Op. cit., p. 301.
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cilmente constatable la progresiva multiplicación de centros de poder privados y la
enorme magnitud que han adquirido algunos de ellos ... .
Diante do agigantamento do poder privado, Juan Ramón Capella(5) chega a falar de
um “soberano privado supra-estatal difuso”. Afirma o autor
A denominação de soberano privado supra-estatal difuso se atribui ao titular “privado”
de um poder supra-estatal que produz efeitos de natureza pública ou política. Há,
efetivamente, um novo poder que impõe aos estados determinadas políticas, sobretudo na configuração do âmbito econômico; esse poder possui um caráter supraestatal. Ao favorecer o monetarismo, a desregulação, o livre câmbio comercial, o
fluxo de capitais sem travas e as privatizações massivas os responsáveis políticos
possibilitaram o traspasso de decisões capitais da esfera pública à esfera privada. A
transferência de financiamento aos entes da esfera privada da etapa anterior já havia
feito intensamente poderosos a estes entes.
Portanto, na sociedade atual não se pode mais desconhecer que o fenômeno do
poder alcança não só as relações entre indivíduos e Estado, mas também perpassa as
relações travadas na chamada “sociedade civil”, em que poderes privados atuam com desenvoltura e colocam em xeque, muitas vezes, as próprias estruturas e políticas estatais
(sobre estas, basta lembrar a possibilidade do dumping social”).
Tendo em conta isso, cabe referir que a expressão “eficácia dos direitos fundamentais
nas relações privadas” é utilizada no sentido de afirmar que esses direitos vinculam também os sujeitos privados; que são passíveis de serem invocados e aplicados em determina
situação em que não esteja presente o poder estatal. Portanto, esses direitos geram posições passivas (obrigações, deveres) frente a determinados entes, que estão obrigados, vinculados, por esses direitos, sejam públicos ou privados(6).
Necessário se faz, ainda, esclarecer que o problema da eficácia dos direitos fundamentais em relações privadas não se apresenta sempre. Ele só surge realmente como tema
em algumas circunstâncias, pois, em outras esses direitos são aplicados nas relações privadas sem maiores questionamentos. Por outro lado, também em certas circunstâncias
sequer é cabível falar de uma eficácia desses direitos em relações privadas.
Com efeito, existem determinados direitos fundamentais que, sem a menor sombra
de dúvida, são aplicáveis nas relações privadas, como, por exemplo, a indenização por
dano moral e o direito de resposta previsto no inciso V art. 5º da CF de 1988, ou muitos
dos direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, o gozo de férias anuais remuneradas,
previsto no inciso XVII do art. 7º da CF de 1988. Por outro lado, existem direitos funda(5) CAPELLA, Juan Ramón. Fruto proibido — Uma aproximação histórico-teórica ao estudo do direito e do Estado. Tradução de Gresiela Nunes da Rosa e Lédio Rosa de Andrade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 257-258.
(6) Nesse sentido ver: ALEXY, Robert. Op. cit., p. 507 e ss.; SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito
privado: algumas considerações em torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: A Constituição
concretizada — Construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 109, 112 e
115; FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado, p. 44 e ss.
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mentais que são somente dirigidos ao Estado. Como exemplos, podemos citar a proibição
de juízo ou tribunais de exceção e o direito do brasileiro nato de não ser extraditado,
previstos respectivamente nos incisos XXXVII e LI do art. 5º da CF de 1988.
Tendo em conta esses dados, cabe aos intérpretes-aplicadores do Direito, tomar consciência das mudanças contextuais, que mostram que o fenômeno do poder não se restringe à esfera estatal, cabendo, assim, a abertura de novos sentidos para os direitos
fundamentais, já que verdadeiros “trunfos frente ao poder”. Os intérpretes não podem
ficar atrelados a uma concepção liberal dos direitos fundamentais, que congelou o sentido
desses direitos impedindo-os de fundar não só as relações indíviduo-Estado, mas, também, as relações entre privados.
Segundo Pérez Luño a necessidade de se estender a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas é fruto de dois argumentos básicos. Um deles no plano teórico e
outro no plano prático. O teórico é corolário da exigência de coerência interna do ordenamento jurídico e do princípio da segurança jurídica. Afirma o autor, que não admitir a
eficácia desses direitos em relações privadas suporia reconhecer uma dupla ética no seio
da sociedade, uma aplicável entre os sujeitos frente ao Estado e outra nas relações interindividuais, totalmente divergentes entre si e com valores diversos, o que é um absurdo.
Já o argumento prático, segundo o autor, obedece a um imperativo político contemporâneo e está ligado ao fato da existência de poderes privados (econômicos, sociais, fáticos)
muitas vezes mais implacáveis que o Estado na violação desses direitos.(7)
Diante da ocupação dos espaços públicos por entes privados, implicando no crescimento dos chamados “poderes privados”, a preocupação na busca de proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais começa a se fazer também presente no chamado
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Ora, a proteção dos direitos humanos, diante
do agigantamento dos poderes privados, não pode mais se restringir ao campo estatal,
pois, de outros centros de poder, podem provir atentados e violações a estes direitos.
Nesse sentido, afirma Cançado Trindade(8) que as fontes de violação dos direitos humanos se diversificam, havendo a necessidade de superação da rígida distinção entre Direito
Público e Direito Privado para a proteção da pessoa humana. Essa distinção rígida não
resiste ao imperativo de proteção dos direitos humanos, seja nas relações interindividuais
ou nos atentados praticados por agentes não identificados, conglomerados econômicos,
(7) LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos humanos, estado de derecho y constitucion, p. 314. Ver, também a posição de
CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría general de los derechos humanos. Buenos Aires: Astrea, 1991. p. 12-14, 25 e 397.
(8) TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 1. ed. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 1997. v. I, p. 24 e 442, nota 71. Cabe lembrar, também, Canotilho, que fala da Drittwirking da
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7.
ed. Coimbra: Almedina. p. 1290. Por fim, cabe referir a posição adotada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
na Opinião Consultiva OC n. 18/03, em que a Corte afirma a vinculação dos privados aos direitos humanos. O texto da
opinião consultiva pode ser conferido no site: <www.corteidh.og.cr>. Sobre essa Opinião Consultiva e outros temas ligados à eficácia horizontal dos direitos humanos, ver COURTIS, Christian. La eficácia de los derechos humanos en las relaciones entre particulares. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2. ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 405 e ss.
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órgãos de comunicação ou outros entes não estatais. Afirma, ainda, que os Estados têm o
dever de proteção dos direitos humanos de acordo com a normativa internacional, por
meio de medidas positivas, cabendo a responsabilização do Estado no caso de omissão
dessas medidas. Aliás, lembra que mesmo o pretenso enfraquecimento do Estado e a erosão de seu poder na atualidade, não podem servir de escusas e não eximem a responsabilização do Estado nos casos de não proteção dos direitos humanos. Esta responsabilidade
subsiste mesmo no caso de violação dos direitos humanos praticados por agentes
não-estatais, mesmo que de forma residual, por omissão.
Com efeito, o aumento do poder dos grandes grupos empresariais, bem como a
fragilização da soberania estatal, faz com que sejam demandadas novas estratégias para
a proteção dos direitos humanos e fundamentais. Isso não afasta o dever de proteção dos
Estados, mas por outro lado, não vincula somente o Estado, mas também os privados,
principalmente os mais poderosos.
Por fim, ainda quanto a uma análise geral, mesmo que incipiente, do tema, cabe citar
o paradigmático acórdão proferido pelo STF no RE n. 201819-8 (julgado em 11.10.2005),
tendo como relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, pois nele a questão da eficácia
dos direitos fundamentais nas relações privadas foi enfrentada de frente pela mais alta corte
do país.(9) No referido acórdão o STF entendeu ser aplicável o disposto no inciso LV do art.
5º da CF de 1988 (direitos de ampla defesa e do contraditório) no âmbito de uma associação civil para ser legítima a punição de um associado (expulsão).
O acórdão é paradigmático porque rompe com um silêncio de anos da jurisprudência brasileira sobre o tema relativo à eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Esse silêncio não se deu porque esses direitos não tenham sido tantas vezes aplicados,
mas, sim, porque o tema nunca foi substancialmente discutido e fundamentado. Dessa
forma, o acórdão é paradigmático por buscar uma motivação consistente na aplicação
desses direitos nas relações privadas, estendendo a aplicação do devido processo
legal para casos nos quais, mesmo no interior de relações privadas, uma das partes, em
virtude da “cogência” e “autoexecutividade” de seus atos, possa atingir a esfera jurídica de
outrem.
Para o campo do Direito do Trabalho, por seu turno, o acórdão tem importância
ainda maior, especialmente, em virtude do fato de que mesmo os Ministros do STF que
votaram contra a aplicação dos direitos fundamentais na relação privada, objeto do caso,
posicionaram-se no sentido da aplicação desses direitos caso se tratasse de uma relação
trabalhista, em que a subordinação é sempre presente. Com efeito, tanto a Ministra Ellen
Gracie, como o Ministro Carlos Velloso, dão a entender explicitamente em seus votos, que
aplicariam o devido processo legal e seus consectários (ampla defesa/ contraditório) se no
caso se tratasse de uma relação empregatícia, em que a assimetria de poder entre os sujeitos está sempre presente.
Feitas essas considerações, vamos analisar a questão nas relações de emprego.
(9) Este acórdão pode ser conferido no site: <www.stf.gov.br>.
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3. A eficácia dos dir
eitos fundamentais nas rrelações
elações de empr
ego
direitos
emprego
Após termos analisado a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas sob
um prisma geral, vamos analisar esta eficácia nas relações de emprego. Para isso, em
primeira mão, cabe fazer uma distinção entre os direitos fundamentais que são específicos
dos trabalhadores e aqueles que podemos chamar, com a doutrina espanhola, de “inespecíficos”.
Os direitos fundamentais específicos dos trabalhadores (direitos fundamentais
sociais) são aqueles expressamente destinados aos trabalhadores e que têm, em regra,
como sujeito passivo os empregadores, públicos ou privados, como, são exemplos, os
presentes no art. 7º da CF de 1988, cuja aplicação nas relações privadas sequer é questionada. Por outro lado, os direitos fundamentais ditos inespecíficos são aqueles direitos
fundamentais não destinados especificamente aos trabalhadores numa relação de emprego, mas sim a qualquer pessoa humana, como são, por exemplos, a intimidade e vida
privada, direito de expressão, liberdade religiosa, devido processo legal e direito à honra.
É sobre esses últimos (direitos fundamentais inespecíficos), em especial, que dirigimos nossa atenção, salientando que, não é rara a sua aplicação nas relações de emprego
em nosso país, o que pode facilmente ser constatado pela análise da jurisprudência. Ocorre que essa aplicação tem sido feita sem uma fundamentação consistente, o que acaba por
acarretar sua aplicação e consideração, ou não, ao arrepio de fundamentos dogmáticos
(não dogmatistas) sólidos, dando margem para o arbítrio (que é incompatível com um
ordenamento jurídico democrático).
Dito isso, é preciso ter presente que uma das questões mais importantes para a análise do tema em foco é a configuração da relação de emprego como uma relação assimétrica, uma relação de poder, na qual o empregado se encontra vulnerável/subordinado
frente ao poder empregatício. Com efeito, nessas relações o empregado se encontra em
posição de subordinação/vulnerabilidade frente ao empregador, configurando uma relação assimétrica, na qual ao empregador é reconhecido o que podemos chamar de “poder
empregatício ou poder de direção”. Aliás, a subordinação do empregado ao empregador é
nota primacial, entre outras, para a existência ou não de relação de emprego.
O art. 2º, caput, da CLT, ao definir o empregador, dispõe que ele dirige a prestação
de serviços. Por outro lado, não podemos fechar os olhos ao fato de que num regime
capitalista, de livre iniciativa, mesmo que pautada pelo seu valor social (art. 1º, inciso IV
e art. 170, caput e incisos, ambos da CF de 1988) o poder de comando da atividade
econômica cabe ao proprietário ou controlador dos bens (meios) de produção.
O fenômeno do poder privado é uma realidade que atinge toda a sociedade, todos os
ramos do direito e, em especial, o Direito do Trabalho, que tem como um de seus principais objetos de regulação as relações assimétricas que caracterizam o contrato individual
de trabalho. Tanto é assim, que no campo das relações de emprego não só as megacorporações têm poder, mas também empregadores individuais, micro e pequenas e médias empresas são dotados de poder empregatício, devido ao fato de essas relações serem
sempre marcadas pela assimetria.
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Nas relações de emprego, portanto, a eficácia dos direitos fundamentais deveria
surgir como algo absolutamente “natural”, como sustenta Abrantes(10), devido justamente
ao fato de que nelas existe a desigual distribuição de poder econômico e social, entre
empregadores e empregados, o que representa riscos potenciais para a liberdade e direitos
dos empregados.
Dessa forma, se faz necessária a defesa dos direitos fundamentais nas relações de
emprego diante da onipresente existência do poder empregatício, da unidade e coerência
do ordenamento jurídico e da indispensável proteção integral da pessoa humana, que
decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF de 1988).
É diante do poder empregatício, assim, que a questão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações de emprego ganha relevo, pois revelado o caráter de sujeição em que
se encontra o empregado, resta evidenciada a necessidade de proteção desses direitos
frente ao poder do empregador(11). Isso, todavia, não quer dizer que os direitos fundamentais se apliquem apenas nas relações assimétricas(12), mas sim, devemos ter claro que o fato
de uma relação ser assimétrica, pela presença de um poder privado, é um dado a ser
levado em conta e que pesa a favor da aplicação desses direitos de forma mais intensa nas
relações privadas.
Com efeito, Ubillos(13) indica dois critérios que podem ser de grande valia, e que
auxiliam o juiz na ponderação dos interesses em jogo diante do caso concreto quando da
concreção dos direitos fundamentais em relações jurídico-privadas. Afirma o autor
Dos criterios que pueden ayudar al juez a decidir, por ejemplo, en qué medida el
consentimiento del afectado excluye la inconstitucionalidad de la autorregulación
privada. En primer lugar, la capacidad de penetración de estos derechos en la esfesa
privada debería ser mayor cuando se detectase una relación asimétrica, análoga a la
que se establece entre ciudadanos y poderes públicos. Es decir, cuando en la relación entre particulares una de las partes ostenta una posición de clara superioridad
fáctica frente a la outra o cuando la própria relación jurídico-privada constituya en
sí mesma un “bien escaso” (Alfaro), dadas las dificultades objetivas que encuentra
el particular para satisfacer los objetivos que persigue a través de una relación
(10) ABRANTES, José João. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2005. p. 17.
(11) Tanto é assim que a STC n. 292/93 do Tribunal Constitucional Espanhol assim dispôs: “el poder de direción y gestión
de la empresa tiene como limite infranqueable el respecto a los derechos fundamentales de los trabajadores”. Ver em
ESCARTÍN, Ignacio García-Perrote. Ley, convenio colectivo, contrato de trabajo y derechos fundamentales del trabajador. Revista de Derecho Social, Espanha: Bomarzo, nota 96, 1998. p. 40.
(12) Sarmento, sobre a questão, afirma: “De qualquer forma, é importante destacar que os direitos fundamentais não
vinculam diretamente apenas os chamados “poderes sociais”, mas também os demais particulares, mesmo em casos de
relações paritárias. De fato, mesmo em relações de tendencial igualdade, impõe-se uma proteção direta dos direitos fundamentais, sob pena de se proporcionar uma garantia incompleta à dignidade humana. ... Todavia, nestes casos, a proteção à
autonomia privada há de ser mais intensa no momento da ponderação de interesses, já que não mais prevalecerá aquela
presunção de que a parte mais fraca não agiu livremente, no momento em que ‘consentiu’ com determinada restrição ao
exercício de certo direito fundamental de que era titular”. SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas.
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004. p. 306-307.
(13) UBILLOS, Juan María Bilbao. ¿En qué medida vinculan a los particulares los derechos fundamentales? In: SARLET,
Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
p. 334.
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alternativa. Cuanto mayor sea la desigualdad de facto entre los sujetos de la relación,
mayor será el margen de autonomía privada cuyo sacrificio es admissible, porque
falla entonces el presupuesto o fundamento de la protección de esa autonomía. ... En
segundo lugar, la incidencia de los derechos en el tráfico privado será más intensa
cuando es la propria dignidad de la persona humana la que se vê directamente afectada. ...
Feitos esses delineamentos, passemos à análise da eficácia dos direitos fundamentais
que chamamos de “inespecíficos” na relação de emprego.
Essa expressão, como já sublinhado, refere-se àqueles direitos fundamentais que o
trabalhador tem não como trabalhador, mas como pessoa humana, como cidadão que faz
parte de uma determinada sociedade, como são os direitos à liberdade de expressão, intimidade, vida privada, liberdade religiosa, imagem, devido processo legal, como exemplos. Diante desse problema, surgem questionamentos sobre se esses direitos incidem nas
relações de emprego e sobre a maneira que tais direitos podem ser exercidos frente ao
empregador e no local de trabalho(14).
A questão, a nosso ver, é a de se perguntar se o trabalhador pode ou não ser despido
de seus direitos fundamentais que lhe são reconhecidos como pessoa humana, como cidadão, enquanto figura na posição de empregado. A questão é saber se aqueles direitos, configurados como de primeira dimensão, se aplicam ou não dentro da relação de emprego.
Em nossa opinião, a nota a ser salientada sobre o problema é a de que o empregado
não perde a condição de cidadão, de pessoa humana, ao ingressar na relação de emprego,
em que necessita que os vários aspectos de sua personalidade, como projeções de sua
dignidade, sejam protegidos, ou seja, não basta apenas receber salário e ter assegurados os
direitos fundamentais sociais, mas também ser tratado com dignidade e respeito(15). O que
se requer é a proteção integral da pessoa humana, tendo em conta as considerações de
unidade e indivisibilidade dos direitos fundamentais.
É claro que essa temática, impensada nos primórdios do Direito do Trabalho, mas a
meu ver já em germe presente(16), pois sempre se visou elevar a condição de vida dos trabalhadores, deve provocar uma reestruturação da própria dogmática trabalhista, com uma
reformulação da própria teoria contratual trabalhista. Nesse sentido, afirma Abrantes que:
(14) Ver sobre o assunto ESCARTÍN, Ignacio García-Perrote. Op. cit., p. 37 e s.
(15) Cabe citar aqui o estudo de Barbara Ehrenreich, jornalista e escritora norte-americana, que realizou uma experiência
pessoal ao trabalhar nos empregos ocupados pelas classes mais baixas nos EUA. A autora descreve a rotina torturante de
testes de personalidade, testes de uso de drogas, vigilância, revistas no emprego e pressão psicológica, além dos baixos
salários, vividos por grande camada da população americana. Ver EHRENREICH, Barbara. Miséria à americana — Vivendo de subempregos nos Estados Unidos. Tradução de Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2004.
(16) Tanto isso é verdade que, como nos lembra Häberle, foi o movimento trabalhista que incorporou, que trouxe para o
campo da prática jurídica, as especulações filosóficas sobre a ideia de dignidade humana, que é a fonte, o fundamento, dos
direitos fundamentais. Com efeito, afirma o autor que: “Na metade do século XIX a dignidade humana se tornou ‘idéia-motriz política do movimento trabalhista’: Lassalle exige a melhoria das condições materiais das classes trabalhadoras e
que se lhes proporcione uma existência verdadeiramente digna; Proudhon dá um passo adiante, ao incluir a dignidade da
pessoa na ideia de justiça. Com isso, o pensamento da dignidade humana abriu-se a uma nova dimensão, a do Direito e
da justiça, transitando do reino do ‘pensamento puro’ para a prática jurídica”. HÄBERLE, Peter. A dignidade humana com
fundamento da comundidade estatal. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade — Ensaios de filosofia do
direito e direito constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 117-118.
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A progressiva tomada de consciência da necessidade de proteger os direitos e valores
constitucionais, como sendo inerentes à dignidade do ser humano, obriga, porém, a
reconsiderar a dogmática do contrato de trabalho à luz desses princípios. A dignidade do trabalhador faz aderir à sua posição contratual um conjunto de direitos e
interesses que podem condicionar profundamente a mera lógica contratualista.
Aceitar a eficácia dos direitos fundamentais no âmbito da relação de trabalho tem
consequências importantes. O reconhecimento do direito como a reserva da intimidade
da vida privada, a liberdade de expressão, a proibição de discriminação, a liberdade
ideológica, a proibição de assédios sexual, etc., não pode deixar inalterada uma relação
jurídica que foi concebida sem os ter em conta ou, pelo menos, sem os colocar em plano
de destaque.
Muitas vezes, quando se debate a questão da liberdade, são confundidas as liberdades pessoais e as chamadas “liberdades econômicas” (liberdades contratual e de empresa),
colocando-as no mesmo patamar, o que nos parece um erro. Sobre o assunto, Ferrajoli(17)
sustenta o equívoco tanto dos liberais que, equivocadamente, valorizam o direito de propriedade como direito do mesmo tipo que as liberdades, como dos marxistas, que desvalorizam as liberdades, por considerarem as mesmas desacreditadas como direitos “burgueses”
do mesmo plano que a propriedade.
Ferrajoli(18) sustenta que os únicos direitos essenciais para o capitalismo e que não
podem ser separados da economia de mercado são o direito de propriedade e a liberdade
de contratar, ou seja, os direitos ligados à autonomia negocial. Assim, sustenta
... derechos de liberdad, autonomía contractual y derecho de propriedad son derechos diferentes no sólo desde el punto de vista estructural, sino también porque
corresponden a sistemas sociales y políticos diferentes y en todo o caso independientes. Para empezar, los derechos de liberdad no tienen nada que ver con el mercado, que puede tranquilamente prescindir de ellos, tal como se ha comprobado durante
los diversos fascismos y en las diversas involuciones autoritarias de las democracias
de nuestro siglo. Además estos derechos se encuentran virtualmente en conflicto no
solamente con el Estado sino incluso con el mercado: no es posible alienar la propria
liberdad personal, al igual que no es posible vender el proprio voto. Los derechos
de liberdad, como todos los demás derechos fundamentales, incluidos los derechos
de autonomía privada, son, en efecto, inatacables e indisponibles y representan un
limite no sólo frente a la política y a los poderes públicos, sino también frente al
mercado y a los poderes privados.
O estabelecimento dessas diferenças se torna uma questão importante por dois
motivos: ao mesmo tempo em que se afastam pré-compreensões falsas, abre-se espaço
para que percebamos a importância da imprescindibilidade da defesa de uma eficácia
integral dos direitos fundamentais de todas as dimensões em todas as relações, públicas e
(17) FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias. La ley del más débil. Madrid: Trotta, 1999. p. 45.
(18) Ibidem, p. 101 e 103.
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privadas, como estratégia para enfrentar as graves questões postas por um mundo que
tem se apresentado hostil aos mais vulneráveis.
Portanto, os direitos fundamentais inespecíficos são sim aplicáveis nas relações de
emprego, o que não significa afirmar que sempre devam prevalecer, pois há que se reconhecer que o problema de aplicação desses direitos no âmbito laboral é um problema de
conflito de direitos, de concordância prática(19), de estabelecer um equilíbrio entre esses
direitos e os interesses patronais que sejam dignos de proteção, o que nos impõe a defesa
de uma “eficácia ponderada dos direitos fundamentais nas relações de emprego”(20).
Escartín(21), analisando a posição do Tribunal Constitucional Espanhol sobre a matéria, chega a algumas conclusões. Segundo o autor, os chamados direitos inespecíficos são
aplicáveis dentro da relação laboral em virtude da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Assim, esses direitos não ficam na “porta da fábrica” esperando o trabalhador quando sai. Esses direitos são exercidos dentro da relação laboral, embora sujeitos
a limitações, modulações. Essas limitações aos direitos fundamentais, todavia, somente
tornam-se aceitáveis se passarem por um juízo de proporcionalidade.
Aliás, compulsando duas decisões do Tribunal Constitucional Espanhol, fica clara a
necessidade de ponderação dos interesses em jogo em casos de eficácia dos direitos fundamentais “inespecíficos” nas relações laborais, sempre preservando o núcleo essencial
em dignidade desses direitos. Vamos nos ocupar apenas das diretrizes, dos parâmetros
que o Tribunal Constitucional Espanhol tem fixado para a solução desses casos. Tratamse das sentenças STC n. 98/00, de 10 de abril de 2000 e STC n. 196/04, de 15 de novembro de 2004(22).
Na primeira delas (STC n. 98/00) se tratava do caso de instalação de microfones em
determinados locais de uma empresa (Cassino), onde já havia câmeras de vídeo. Neste
caso, a discussão se plantou em torno do direito à intimidade dos trabalhadores em confronto com o poder de comando do empregador. O Tribunal assentou certas premissas
que serviram para a decisão do caso:
— a celebração de um contrato de trabalho não implica de modo algum a privação
para uma das partes, o trabalhador, dos direitos que a Constituição reconhece aos
cidadãos (doutrina já assentada na STC n. 88/85);
— o contrato de trabalho não pode considerar-se com um título legitimador de
recortes no exercício dos direitos fundamentais que cabem ao trabalhador como cidadão, que não perde essa condição ao se inserir no âmbito de uma organização
privada (doutrina já assentada na STC n. 99/94), sendo inaceitáveis as manifestações
de “feudalismo industrial” (doutrina assentada na STC n. 88/85);
(19) Ver neste sentido ABRANTES, José João. Op. cit., p. 210-211.
(20) Para mais considerações sobre o assunto permitimo-nos remeter para VECCHI, Ipojucan Demétrius. Noções de direito do trabalho — Um enfoque constitucional. 2. ed. Passo Fundo: UPF, 2007. p. 162 e s.
(21) ESCARTÍN, Ignacio García-Perrote. Op. cit., p. 45 e s.
(22) Estas sentenças podem ser conferidas no endereço eletrônico <www.tribunalconstitucional.es>.
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— o direito à intimidade decorre da dignidade da pessoa humana, implicando a
existência de um âmbito próprio e reservado frente à ação e conhecimento dos demais, de acordo com a cultura de uma determinada comunidade, tendo como objetivo manter uma qualidade mínima de vida humana (doutrina assentada já em várias
sentenças, como exemplo, a STC n. 209/88). O direito à intimidade, embora não
seja absoluto, pois pode ceder frente a outros bens constitucionalmente protegidos
e desde que para alcançar fins legítimos, só pode sofrer restrições se respeitado um
juízo de proporcionalidade, bem como preservado o seu núcleo essencial (doutrina
assentada em várias sentenças, como exemplo, a STC n. 57/94);
— a limitação dos direitos fundamentais só é admissível na medida necessária para
a tutela de outros interesses constitucionalmente previstos, como as faculdades organizativas empresariais (poder empregatício), cabendo um juízo de ponderação no
qual o princípio da proporcionalidade se faz presente;
— não basta a mera utilidade para a empresa a fim de justificar a restrição a um
direito fundamental, pois para a restrição se mostrar legítima ela deve se mostrar
imprescindível para a tutela dos interesses empresariais constitucionalmente legítimos.
Na segunda das decisões (STC n. 196/04), tratou-se do caso da despedida de uma
trabalhadora, considerada não apta ao trabalho pelo setor médico da empresa, visto ter
sido flagrada em exame de urina por uso de maconha (cannabis sativa). Também entrou
em conflito, no caso, a discussão sobre o direito à intimidade e os interesses organizativos
da empresa (poder empregatício). Nesta decisão, as premissas já referidas, acima, quando da
análise da STC n. 98/00 foram ratificadas, razão pela qual não voltaremos a demonstrálas, e foram assentados mais alguns parâmetros:
— o uso de exames médicos na relação laboral não pode ser um instrumento empresarial para o controle dispositivo da saúde dos trabalhadores; também não pode ser
uma faculdade que se reconheça ao empregador para verificar a capacidade profissional ou a aptidão psicofísica de seus empregados, com o propósito de seleção de
pessoal ou similar, mas sim tem por fim a própria proteção da saúde dos trabalhadores;
— não há necessidade de intencionalidade para que a lesão a um direito fundamental possa produzir-se, pois o Tribunal entende que a vulneração dos direitos fundamentais não está condicionada à ocorrência de dolo ou culpa na conduta do sujeito
ativo, ou à indagação de fatores psicológicos e subjetivos de árduo controle. O elemento intencional é irrelevante, bastando constatar um nexo de causalidade adequado
entre o comportamento antijurídico e o resultado lesivo proibido pela norma (doutrina já assentada, entre outras, pela STC n. 225/01);
— o ato de livre determinação que autoriza uma intervenção sobre o âmbito pessoal
da intimidade do trabalhador requer que o trabalhador seja expressamente informado das provas médicas. Somente um conhecimento informado do trabalhador, com
a ampla garantia de sua liberdade real de manifestação da vontade, poderia justificar
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a utilização dos exames pela empresa e, ainda, exclusivamente para os fins constitucionalmente legítimos e consentidos pelo trabalhador.
O Tribunal, portanto, faz uma análise complexa dos interesses em jogo, ponderando
os interesses dignos de tutela segundo um juízo de proporcionalidade e preservando o seu
núcleo essencial. A partir disso, só então passa a decidir sobre o grau de eficácia dos
direitos fundamentais e de suas restrições no caso concreto, o que nos parece uma posição
adequada, pois somente diante do caso concreto e de todas as suas circunstâncias é que
se pode aferir a correção da resposta dada.
Podemos afirmar, então, na linha sustentada por Abrantes(23), que existe uma “presunção” de amplo direito às liberdades do trabalhador no âmbito das relações de emprego, gerando a incidência dos direitos fundamentais inespecíficos nestas relações. Esses
direitos somente podem ser comprimidos quando em conflito com interesses empresariais
dignos de tutela, como são os casos de limitações por motivos de segurança; funções
contratuais exercidas pelo empregado, bem como, acrescentamos, aqueles que decorrem
do poder de comando para a organização e direcionamento do processo produtivo. Todavia, mesmo nesses casos, os direitos fundamentais só poderão ser restringidos se observados os critérios de proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em
sentido estrito) e de preservação do núcleo essencial em dignidade.
Por fim, cabe lembrar ainda que como estamos tratando de relações contratuais,
embora assimétricas, como a relação de emprego, pode comparecer e estar envolvida para
a ponderação, e para o juízo de proporcionalidade, a própria concordância do afetado na
restrição de seus direitos fundamentais. O empregado pode ter dado o seu assentimento
para a restrição ou menoscabo aos seus direitos.
Essa é uma questão crucial, pois não raro pode surgir este tipo de problema, ou seja,
se poderia o trabalhador abrir mão de seus direitos fundamentais pela manifestação de sua
autonomia privada.
Sobre o assunto cabe citar Sarmento(24) que lembra que a concordância do afetado a
uma lesão aos seus direitos fundamentais é uma questão a ser levada em conta. Para o autor,
nas relações privadas deve ser observado se a lesão a um direito fundamental tem base em
uma decisão heterônoma do outro agente privado presente na relação, ou se está presente a
(23) ABRANTES, José João. Op. cit., p. 196-197.
(24) SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 311-312. Interessante lembrar a necessidade contemporânea de retomar a noção de
inalienabilidade dos direitos fundamentais no sentido expresso por Martínez-Pujalte, que afirma: “En efecto, ahora de lo
que se trata no es tanto de defender los derechos frente al Estado, como en el caso de la “libertad de los modernos”, o
derechos de la primera generación, sino de defenderlos frente al mercado, e incluso frente a la propia voluntad individual
del sujeto de los mismos. A mi juicio, la reivindicación de la inalienabilidad como nota esencial de los derechos humanos
resulta de una radical importancia. Se trata en definitiva de, frente a la escisión entre derecho y deber característica de la
tradición moderna, recuperar nuevamente la dimensión del deber como íntimamente ligada a la titularidad del derecho;
de sustituir la noción puramente voluntarista y “judicialista” de los derechos humanos que predomina en el positivismo
jurídico — para el que los derechos humanos aparecen ante todo como títulos de acción judicial o pretensiones ejercitables
ante los Tribunales por el sujeto de los mismos: como claims — por una noción más completa, que permita contemplar la
auténtica dimensión moral de los derechos: bienes de la persona que ésta se ve obligado a respetar, y no sólo facultado a
exigir su respeto.” MARTíNEZ-PUJALTE. Antonio-Luis. Los derechos humanos como derechos inalienables. In: BALLESTEROS, Jesús (ed.). Derechos humanos. Madrid: Tecnos, 1992. p. 86.
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concordância do afetado no ato de lesão. Assim, quando o atingido em seus direitos fundamentais não participa com sua concordância para o ato de lesão, está em jogo apenas a
autonomia privada da outra parte, já quando participa, principalmente nos contratos, tornase necessário apreciar a autonomia privada de ambas as partes. Estas são questões a serem
apreciadas na ponderação, questões que se apresentam, principalmente, nas relações paritárias, em que se presume a liberdade real das partes. Assim, segundo o autor, surge o problema da validade da renúncia aos direitos fundamentais. Então continua:
Sem embargo, nesta matéria, é incontroversa a existência de, no mínimo, dois limites muito claros que têm de ser respeitados: a vontade do titular do direito deve ser
autenticamente livre, o que quase nunca ocorre nas relações privadas assimétricas,
em que o consentimento do ofendido decorre em regra de condicionamentos heterônomos. Além disso, a renúncia ao exercício não pode importar em lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem ao núcleo essencial dos direitos
fundamentais do indivíduo. Por mais livre que seja o agente, a ordem jurídica não
admite que ele se submeta voluntariamente a situações que atentem contra a sua
humanidade. Assim, mesmo em relações privadas paritárias e equilibradas, o livre
consentimento da pessoa não legitima lesões ao núcleo essencial dos seus direitos
fundamentais, nem tampouco à sua dignidade como pessoa humana, que são considerados irrenunciáveis.
Portanto, a simples concordância do afetado, em muitos casos, não torna legítima a
restrição ou o afastamento dos direitos fundamentais em um caso concreto. Aliás, isso se
dá até porque qualquer restrição a um direito fundamental só pode ser levada a cabo para
assegurar outros interesses constitucionalmente legítimos e, ainda assim, deve passar por
um juízo de proporcionalidade, tendo em conta, ainda, o núcleo essencial dos direitos
fundamentais. Cabe lembrarmos, também, que os efeitos (direitos, prerrogativas, interesses) ligados à dignidade humana são irrenunciáveis e indisponíveis, não podendo ser afastados mesmo pela vontade de seu titular.
Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana, fonte da grande parte dos
direitos fundamentais, estabelece o limite absoluto às restrições a esses direitos, pois é
indisponível. Além disso, se irradia por toda a sociedade, ou seja, esse princípio atua não
só nas relações entre Estado e indivíduo, mas também nas relações interindividuais.(25)
(25) Ver HÄBERLE, Peter. A dignidade humana com fundamento da comunidade estatal. In: SARLET, Ingo Wolfgang
(org.). Dimensões da dignidade — Ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2005. p. 94, 100, 106, 115, 119, 130. Na p. 113, ao analisar a jurisprudência dos Tribunais alemães sobre a dignidade, afirma
Haberle: “A jurisprudência federal trabalhista prevalentemente trata de modo mais específico a irradiação do art. 1º da LF
sobre as relações de emprego. Na verdade, trata-se aqui da proteção da esfera íntima e privada no sentido do direito geral
de personalidade, embora fique, apesar disso, em primeiro plano uma configuração humanamente digna da relação de
emprego, na qual também o empregador encontra-se obrigado por um dever de cuidado e assistência (Fürsorgepflicht).
Trata-se como que de um direito da personalidade específico da esfera trabalhista. A configuração dessa relação de emprego, bem como o direito coletivo do trabalho, encontra seus limites no art. 1º, da LF; ainda na negação de uma violação da
dignidade humana à luz da vinculação comunitária do cidadão repousa também uma determinação de conteúdo específica
do direito do trabalho.” Sobre a eficácia da dignidade humana frente a todos, ver, também, GARCÍA, Eusebio Fernández.
Dignidade humana y ciudadanía cosmopolita. Madrid: Dykinson, 2001. p. 25. Ver, ainda, a análise feita por Barbosa Gomes
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4. O devido pr
ocesso legal nas rrelações
elações de empr
ego
processo
emprego
Para finalizarmos esse breve ensaio, cabe ainda que analisemos um caso exemplar do
que significa a eficácia dos direitos fundamentais inespecíficos nas relações de emprego.
Trata-se da questão da eficácia do direito fundamental ao devido processo legal na relação
de emprego.
De início, cabe lembrar que para a doutrina e jurisprudência trabalhistas dominantes existe a possibilidade de punição do empregado pelo empregador sem qualquer procedimento interno na empresa que garanta o devido processo legal e os direitos de ampla
defesa e ao contraditório, a menos que a própria empresa a isso voluntariamente se tenha
obrigado por meio de regulamento (Súmula n. 77 do TST(26)), ou seja, essa obrigação não
se concretiza a partir da previsão constitucional do devido processo legal.
Aliás, sequer é considerada necessária a comunicação ao empregado dos fatos concretos que lhe estão sendo imputados pelo empregador (informação sobre o conteúdo das
acusações). O empregado pode ser despedido por justa causa sem tomar conhecimento
dos fatos que fundamentam as acusações que estejam lhe sendo imputadas.(27)
Diante do tema proposto, cabe, então, um olhar crítico dessa posição, tendo em vista
o princípio do devido processo legal e seus corolários que são o contraditório e a ampla
defesa.
A CF de 1988 expressamente consagrou o devido processo legal, bem como os princípios (ou subprincípios) do contraditório e da ampla defesa(28) como direitos fundamentais, expressamente reconhecendo a fundamentalidade formal e material desses princípios
para o alcance de uma sociedade pluralista e democrática num Estado Democrático de
Direito, que tem como um de seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF de 1988).
do caso do “arremesso de anão” na jurisprudência francesa, em GOMES, Joaquim B. Barbosa. O poder de polícia e o princípio da dignidade da pessoa humana na jurisprudência francesa. Endereço Eletrônico <http://www2.uerj.br/~direito/publicaçoes>.
(26) A Súmula n. 77 do TST prevê que: “Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância
internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar”.
(27) Esta postura atenta, a nosso ver, não só contra o devido processo legal, conforme abaixo será sustentado, mas atinge
diretamente a dignidade da pessoa humana. Para isso, e com as devidas ponderações, visto estar direcionada para o âmbito
penal, basta lembrar a posição adotada pelo STF no HC n. 84.409, decisão que pode ser conferida no site: <www.stf.jus.br>
julgado em: 19.8.2005, Relator Min. Gilmar Mendes, em que o Tribunal que acusações genéricas que não descrevem os
fatos, além de ferir o direito de defesa ofendem, também, a própria dignidade humana. Esta decisão pode ser conferida no
site: <www.stf.gov.br>. Aliás, sobre a ligação do devido processo legal e a dignidade humana, Streck cita o pensamento de
Tribe, quando esse autor afirma que o direito ao devido processo legal tem na sua base a dignidade pessoal, pois ser ouvido
é parte do que significa ser pessoa. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso, p. 20. Cabe lembrar, ainda, como nota histórica,
que o Anteprojeto de Código de Trabalho de Evaristo de Moraes Filho, apresentado em 31 de março de 1963, previa toda
uma sistemática para a utilização do poder disciplinar. No art. 544, por exemplo, estabelecia a obrigatoriedade de especificação dos motivos que fundamentaram a demissão por justa causa, permitindo ao empregado a ampla defesa quanto à falta
imputada.
(28) Entendemos que os princípios da ampla defesa e do contraditório são verdadeiras concretizações, princípios ou subprincípios que servem de apoio ao princípio do devido processo legal. São, assim, cooriginários ao princípio do devido
processo legal, atuando como concretizações daquele, dando maior densidade em sua aplicação. Nesse sentido ver LIMA,
Maria Rosynete Oliveira. Devido processo legal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999. p. 181.
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O devido processo legal, conforme afirma Canotilho, lembrando a construção da
doutrina e jurisprudência americanas, não pode ser entendido apenas em um sentido
formal, mas também num sentido substancial. Assim, além de o princípio implicar a existência de um procedimento legal para que a vida, os bens, a liberdade das pessoas sejam
restringidos, implica que esse processo deve ser justo, ou seja, deve haver um processo
justo de criação das normas legais.(29) Assim, conforme o autor, surgem as teorias processual e substancial do devido processo legal: a primeira enfocando a ideia de que, para que
uma pessoa seja privada de seus direitos, ela tem o direito de exigir que isso se faça de
acordo com o processo especificado em lei; já a segunda se consubstancia na busca da
ideia material de processo justo, não bastando ser apenas legal, mas legal, justo e adequado, ou seja, as autoridades legiferantes não podem, nem têm o direito de dispor arbitrariamente dos direitos das pessoas. Passa, então, o devido processo legal a ser utilizado
como critério de apreciação da constitucionalidade das leis. Por fim, ambas as teorias se
unificam servindo de critério de proteção dos direitos humanos fundamentais, por meio
do judicial review.(30)
A doutrina brasileira pós CF de 1988 tem explorado as várias facetas do devido
processo legal, visto já segundo um prisma constitucional, tanto no seu aspecto processual,
como no seu aspecto substancial. Dessa forma, o devido processo legal surge como parâmetro material e aberto de controle da constitucionalidade dos atos normativos, tendo
como diretrizes condutoras os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(31)
O Supremo Tribunal Federal tem aplicado o due process of law como critério de aferição de legitimidade de atos normativos, por meio do qual se aferem a razoabilidade e a
proporcionalidade de medidas adotadas pelo poder público. Por esse teste busca-se apurar a compatibilidade, a adequação ou não desses atos à Constituição Federal de 1988.(32)
A evolução da cláusula do devido processo legal levou à consagração de uma dupla
exigência para o atendimento desse princípio: além dum processo legalmente previsto
(devido processo legal processual), também se faz necessário que esse processo seja justo,
razoável e proporcional (devido processo legal substancial).
Essas duas faces se integram numa unidade de sentido, as quais se concretizam por
meio de vários pontos de apoio, sendo básicos os direitos ao contraditório e à ampla
defesa (de onde se concretiza uma série de direitos como: direito de ser citado e direito de
tomar conhecimento da acusação; direito a um julgamento público em um prazo razoável; direito ao juiz natural; direito de produção de provas; direito à igualdade entre
acusação e defesa; direito a não ser condenado em virtude de provas ilegítimas; direito de
acesso ao processo etc.), bem como da atuação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.(33)
(29) CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 493.
(30) Idem, ibidem, p. 494-495.
(31) LIMA, Maria Rosynete Oliveira. Op. cit., p. 227 e 228 e BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, p. 228.
(32) Nesse sentido, podem ser citadas como exemplos as decisões proferidas nas ADIn n. 1.407-2-DF, DJ de 24.11.2000 e
ADIn n. 1.511-MC, DJ 6.6.2003, que podem ser consultadas no site: <www.stf.gov.br>.
(33) LIMA, Maria Rosynete Oliveira. Op. cit., p. 263, 273-274 e 289.
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Tendo presentes essas pré-compreensões, cabe-nos, agora, analisar o devido processo legal no campo da relação de emprego e sua pertinência ou não no controle do poder
disciplinar do empregador.
Não podemos deixar de ter em conta que as punições eventualmente aplicadas pelo
empregador no âmbito da relação de emprego acarretam a perda de direitos do empregado, muitos deles previstos como direitos humanos fundamentais sociais e podem afetar,
ainda, a esfera moral do empregado. Assim, o exercício do poder empregatício no âmbito
disciplinar tem autoexecutoriedade semelhante aos atos da Administração Pública.
Vários direitos fundamentais sociais podem deixar de serem pagos, acarretando perdas patrimoniais ao empregado, em virtude da aplicação de uma penalidade. Como exemplo disso, podemos citar os efeitos de uma suspensão disciplinar ou de uma despedida
por justa causa. Uma suspensão disciplinar implica a perda de salário dos dias não trabalhados, além de afetar o repouso semanal remunerado e a contagem de tempo de serviço.
Já uma despedida por justa causa priva o empregado do aviso prévio, do 13º salário
proporcional, das férias proporcionais (segundo a posição dominante), do FGTS, da multa
de 40% sobre o FGTS e do seguro-desemprego. Além disso, os danos morais podem ser
relevantes, inclusive numa simples advertência (sem efeitos patrimoniais), quanto mais
numa suspensão ou despedida por justa causa (despedida por improbidade — art. 482,
letra “a”, da CLT —, por exemplo).
Cabe-nos, portanto, formular duas perguntas: a) num Estado Democrático de Direito, fundado na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho, entre outros
valores, é legítimo o exercício de um poder sem a observância dos direitos fundamentais?;
b) o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como direitos e garantias
fundamentais apenas se aplicam em processos em que houver a presença estatal ou se
aplicam também perante poderes privados que em sua atuação possam afetar direitos?
Diante disso, precisamos investigar se o devido processo legal se constitui em direito
fundamental diretamente aplicável no interior do contrato de trabalho, quando do exercício do poder disciplinar pelo empregador no contexto de um Estado Democrático de
Direito, tal qual conformado no ordenamento jurídico brasileiro.
Ora, o fato de nossa sociedade ter assumido a conformação de um Estado que tem
um regime político estruturado como Democrático e de Direito, deve ocasionar uma reavaliação de toda a dogmática anterior, tendo em vista a mudança da base sobre a qual se
ergue o contrato social constitucional(34). Os operadores do Direito devem concretizar as
normas constitucionais na prática, levando em conta a realidade da vida, mas buscando
alterá-la no sentido das normas constitucionais, efetivando a “força normativa da Constituição”, como bem ensinou Hesse.(35)
(34) Como afirma Perlingieri, o “estudo do direito — e portanto também do direito tradicionalmente definido ‘privado’
— não pode prescindir da análise da sociedade na sua historicidade local e universal, de maneira a permitir a individualização do papel e do significado da juridicidade na unidade e na complexidade do fenômeno social. O Direito é ciência
social que precisa de cada vez maiores aberturas; necessariamente sensível a qualquer modificação da realidade, entendida
na sua mais ampla acepção”. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil — introdução ao direito civil constitucional. 2. ed.
Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro-São Paulo: Renovar, 2002. p. 1.
(35) HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. p. 24.
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Necessária se faz uma “filtragem constitucional” das noções antes tidas e “consagradas” sobre o poder empregatício, a fim de que esse poder se exerça não como um poder
arbitrário e isolado dentro do contrato de trabalho, mas que se submeta aos ditames da
ordem jurídica vigente. Afirmar que os direitos fundamentais e os princípios constitucionais são limites e condicionamentos ao exercício do poder disciplinar do empregador é
afirmar que o ser humano é um fim em si, não um meio, sendo dotado de dignidade, bem
como que o empregado não deixa de ser cidadão ao adentrar no “chão-da-fábrica”.
Entendemos que as posturas que simplesmente negam ou aplicam ad hoc os princípios constitucionais e os direitos fundamentais, inerentes ao paradigma do Estado Democrático de Direito fundado pela CF de 1988, explicitam compromissos ético-jurídicos
estranhos ao novo paradigma constitucional e humanitário. Essas posturas acabam por
impor sua subjetividade, que não raras vezes se apresenta prenhe de ideários ligados ao
positivismo liberal e a uma concepção do Estado e da ordem jurídica que não têm qualquer compromisso com a transformação social, em clara oposição à concepção do Estado
Democrático de Direito.
Assim, como resposta à primeira pergunta, entendemos que não é possível que o
poder empregatício continue a ser exercido sem se submeter aos ditames constitucionais
dum Estado Democrático de Direito pautado pela dignidade da pessoa humana, pelos
direitos fundamentais, pelo valor social do trabalho, bem como pela função social que
deve presidir a livre empresa, a propriedade e o contrato.
Com relação à segunda pergunta, basta pensar que o STF já se manifestou sobre a
questão no âmbito de relações privadas marcadas pela igualdade(36), o que justifica ainda
mais o questionamento aqui feito no tocante às relações marcadas pela assimetria, como
ocorre nas relações de emprego. Assim, se mesmo em relações marcadas por um maior
patamar de igualdade entre as partes houve a aplicação do devido processo legal, no campo do poder disciplinar do empregador, por ser a relação assimétrica, essa aplicação se
torna ainda mais cogente.
Não podemos perder de vista que é dado ao empregador imputar uma conduta reprovável a um empregado. Em virtude dessa imputação, pode, ainda, julgar e impor sua
despedida por justa causa com uma série de consequências jurídicas, tanto de ordem
patrimonial como moral, que são imediatamente desencadeadas com a despedida por
justa causa, o que configura a autoexecutoriedade da medida adotada pelo empregador.
Na doutrina, cabe lembrar o posicionamento de Bramante. A autora, destinando sua
atenção mais especificamente aos subprincípios do contraditório e da ampla defesa, entende que o inciso LV do art. 5º da CF de 1988, ao tratar do direito à defesa, sugere que
há dois destinatários desse direito, ou seja, aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos “acusados em geral”. Assim, o direito de defesa dos litigantes está vinculado
(36) Ver o RE n. 201819-8 citado acima. Cabe lembrar, ainda, o disposto no art. 1.085, parágrafo único, do CCB, que prevê
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa em relações privadas marcadas por relativa posição de igualdade
das partes, e não de subordinação como no contrato de trabalho, em que se contempla a informação sobre a acusação
como fundamental para o exercício desses direitos.
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ao processo judicial e administrativo, e o direito de defesa dos acusados em geral não está
associado ao processo e é referido de modo indeterminado. Conclui a autora que a Constituição estabeleceu que o direito à defesa não socorre o cidadão apenas quando litiga com
o Estado ou perante o Estado em processo judicial ou administrativo, mas também que a
Constituição pôs o cidadão a recato quando confrontado com o arbítrio de outras instâncias de poder, cujos atos sejam dotados de cogência suficiente para submetê-lo unilateralmente a seus desígnios, sem que haja a necessidade de interposição do legislador
infraconstitucional para tanto.(37)
Ora, não é razoável nem proporcional que direitos fundamentais possam ser atingidos por uma decisão unilateral do empregador sem um procedimento prévio justo. A falta
de qualquer procedimento para a aplicação de penalidades importa em desconsiderar
totalmente aspectos processuais do devido processo legal, como seja, o contraditório, a
ampla defesa e a informação dos fatos imputados.
Com relação ao devido processo legal no âmbito da relação de emprego, é oportuno
lembrar, ainda, a decisão do STF no julgamento da ADIMC n. 1.480-3-DF, em 25.9.96,
tendo como relator o ministro Celso de Mello(38). Tratou-se do julgamento relativo à constitucionalidade da Convenção n. 158 da OIT, aprovada pelo Brasil por meio do Decreto
Legislativo n. 68, de 16.9.92, promulgada pelo Decreto n. 1.855, de 10.4.96 e denunciada pelo Decreto n. 2.100, de 20.12.96.
Nessa ação o STF considerou inconstitucional a referida Convenção na parte em que
previa estabilidade no emprego de forma geral aos empregados, pois entendeu que essa
parte da Convenção contrariava o art. 7º, I, da CF de 1988. O que nos importa, todavia,
é a posição adotada no tocante à interpretação do art. 7º da Convenção, considerado
constitucional, o qual dispõe:
Art. 7º Não deverá ser terminada a relação de trabalho de um trabalhador por motivos relacionados com seu comportamento ou seu desempenho antes de se dar ao mesmo a possibilidade de se defender das acusações feitas contra ele, a menos que não seja possível pedir ao
empregador, razoavelmente, que lhe conceda esta possibilidade.

Como percebemos, o artigo dispõe sobre o devido processo legal em casos relacionados ao comportamento ou desempenho do empregado que possam levar à extinção do
contrato de trabalho. Ao analisar o dispositivo, o Ministro Relator Celso de Mello salientou
alguns pontos que nos parecem cruciais:
... A Convenção n. 158/OIT, de outro lado, enuncia em seu art. 7º um princípio de
fundamental importância, destinado a permitir que o empregado tenha ciência das
causas que lhe são imputadas pelo empregador e de cuja comprovação poderá resultar ulterior ruptura do contrato individual de trabalho. ... O reconhecimento, em
favor do empregado, da possibilidade de pronunciar-se, previamente, sobre a falta
que lhe é imputada — e de cuja prática pode derivar a ruptura unilateral do contrato
(37) BRAMANTE, Ivani Contini. Eficácia do contraditório e da ampla defesa nas relações interprivadas. Revista LTr, São
Paulo: LTr, v. 64, n. 8, ago. 2000. p. 1009 a 1016.
(38) Esta decisão pode ser conferida no site: <www.stf.gov.br>.
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de trabalho — impõe-se, enquanto providência compatível com os princípios
gerais de Direito, como medida indispensável à formalização desse ato revestido de
gravíssimas consequências no plano jurídico e social. ....
O ministro Sepúlveda Pertence, em seu voto, concordou com o relator e afirmou que
os “... arts. 7º, 8º e 9º da Convenção são garantias processuais, o primeiro extrajudicial e
os dois últimos judiciais, plenamente harmônicos com as múltiplas garantias do due
process of law, da Constituição Federal. ...”. Por seu turno, o Ministro Carlos Velloso afirmou em seu voto: “... O art. 7º consagra medida salutar, que se relaciona com o devido
processo legal inscrito no art. 5º, LV, da CF. É dizer, ao empregado é concedido o direito
de defesa, ou a possibilidade de se defender. ...”. Portanto, o próprio Supremo não anteviu
nada de novo no dispositivo da Convenção n. 158, pois entendeu que esse já fazia parte
de nosso ordenamento jurídico de base constitucional.
Portanto, parece correto concluir que é obrigatória a observância do devido processo
legal para que o empregador possa punir um empregado no interior do contrato de trabalho, mesmo sem legislação infraconstitucional que regule a matéria.
Todavia, a aplicação desse direito não pode ser de tal forma que não leve em conta
os aspectos ligados à situação e aos sujeitos envolvidos, o que envolve um juízo de proporcionalidade/ponderação dos interesses e das circunstâncias do caso, como se denota da
própria redação dada ao art. 7º da Convenção n. 158 da OIT (proibição de excesso —
faceta controladora do princípio da proporcionalidade), bem como não pode deixar de
proteger o empregado (proibição de proteção deficiente — faceta promovedora do princípio da proporcionalidade).
Não é possível, por exemplo, exigir de um empresário individual, que tenha apenas
um empregado, que no exercício de seu poder punitivo viabilize um procedimento complexo, com uma ampla possibilidade de recursos processuais e probatórios para o empregado. Por outro lado, nada impede que se exija numa situação dessas que seja o empregador
obrigado a comunicar ao empregado os motivos da punição e ouvi-lo sobre a mesma. Por
outro lado, no caso de uma grande empresa, não vemos motivo para que não se exija um
procedimento mais complexo, com direito a ser informado sobre a acusação, de manifestar-se sobre a mesma, de produzir provas e de ter a decisão proferida por uma comissão,
por exemplo.
Com isso, se desvela mais uma aplicação para o devido processo legal, aliás, já entreaberta pela doutrina e pela jurisprudência, ou seja, estender seus efeitos para dentro do
contrato de trabalho. Com efeito, diante da posição de superioridade em que se encontra
o empregador e pela possibilidade que tem de aplicar punições ao empregado, não se
justifica, salvo em hipóteses extremas (sumiço do empregado, por exemplo), que as punições sejam aplicadas sem a observância de um procedimento mínimo que garanta ao
empregado as concretizações básicas do devido processo legal.
É evidente que seria salutar que medidas legais infraconstitucionais fossem editadas
para estabelecerem um procedimento adequado para a aplicação de punições no contrato
de trabalho. Todavia, isso não impede que o juiz concretize nos casos concretos, a partir
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do princípio, da cláusula, do direito humano fundamental ao due process of law, certos
mecanismos que garantam ao empregado a efetiva concretização desse direito, sob pena
nulidade da punição aplicada.
Portanto, há a necessidade de uma revisão crítica da estrutura da relação de emprego, que deve passar por uma filtragem constitucional, adequando os seus mecanismos de
poder aos contornos dos postulados do Estado Democrático de Direito e dos direitos
fundamentais.
5. Considerações finais
Como esperamos ter conseguido mostrar, sumariamente é certo, o tema da eficácia
dos direitos fundamentais nas relações privadas é tema em voga e que merece atenção
especial da doutrina e jurisprudência brasileiras, em especial no campo do Direito do
Trabalho, tendo em conta a necessidade de proteção integral da dignidade da pessoa humana
em todas as suas relações e dimensões.
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EL DERECHO DEL TRABAJO

Carlos de Buen Unna

I. Una incómoda rreflexión
eflexión inicial
Una de las decisiones verdaderamente trascendentales, de la que dependerá buena
parte de nuestra suerte y de la de nuestra familia, es la elección de la carrera, misma que
tomamos, por lo general, al haber transcurrido alrededor de una quinta parte de la vida,
cuando no contamos ni con la suficiente información, ni con una experiencia razonable
que nos permita anticipar un buen resultado.
Después habremos de invocar razones más que suficientes para justificar la tan “atinada” decisión: la evidente vocación por la abogacía, una innata habilidad por la dialéctica y la negociación, la gran preocupación por la justicia o de plano, nuestra desbordada
pasión por el Derecho.
Ya en la intimidad, habremos de reconocer que seguimos la carrera un poco por
inercia; tal vez por la seguridad de contar con un despacho ya puesto, con una atractiva
cartera de clientes; quizás también, por qué no, para aprovechar un camino andado por
alguien más, en el que se ha asociado un apellido ilustre, casualmente el nuestro, a esta
profesión.
En muchos casos no habrá ni padre ni tíos abogados, pero el ejercicio del Derecho
habrá parecido una lucrativa profesión, relativamente fácil de estudiar. No podemos descartar tampoco el temor reverencial por las matemáticas y otras “ciencias duras” cuya
exactitud no permitiría ocultar nuestra ignorancia tras hábiles sofismas. A final de cuentas, nunca dejamos sin contestar una sola pregunta en los exámenes de Civismo de la
Secundaria, o en los de Derecho, en la Preparatoria, y después de todo, con un pequeño
esfuerzo, pudimos pasarlos razonablemente bien. En cambio, la maldita Química...
Pues bien, ya estamos aquí, a media carrera o quizás un poco más adelante, y ahora
tenemos que decidir el área en la que habremos de especializarnos. De nuevo nos enfrentamos a nuestra gran inexperiencia y una vez más podemos repasar algunas de las verdaderas razones que nos trajeron a esta profesión, sobre todo las familiares y las económicas,
que serán fundamentales para la nueva elección.
Pero más vale no hacerse grandes ilusiones. Es muy probable que tengamos que
dejar de lado nuestros gustos y vocación, al darnos cuenta que más que nuestra elección,
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será el mercado el que tome por nosotros la decisión. En el mejor de los casos seremos
parte de esa minoría privilegiada que ya tiene su lugar en un bufete, en una notaría, en un
importante grupo empresarial o quizás en una central sindical. Aún así, la elección no
habrá sido realmente nuestra.
Pero la inmensa mayoría no sabrá en donde trabajará y las esperanzas originales de
entrar a esa prestigiada firma de penalistas, fiscalistas o corporativistas, probablemente
acabarán en un desconocido despacho de laboralistas, por allá por los rumbos de la Junta
de Conciliación y Arbitraje, desahogando consultas gratuitas, antes de hacerse cargo de la
primera audiencia, representando a ese infausto trabajador que llegó al despacho, no por
recomendación de un cliente satisfecho, sino gracias al pago de una comisión, obviamente
sin recibo. No les servirá de consuelo saber que a otros les ha ido peor, manejando un taxi
ajeno mientras esperan la oportunidad de ejercer de cualquier manera la profesión, por no
hablar de aquellos para quienes lo del taxi es todavía una aspiración.
Y así, de manera nada atractiva, nos topamos con el principal problema del derecho
laboral: el desempleo o, mejor dicho, la falta de trabajo.
II. El trabajo y el der
echo
derecho
Se ha dicho que la inteligencia es lo que distingue al hombre de otros animales. Sin
embargo, la observación de las conductas de algunas especies echa por tierra esta hipótesis, al no haber una mejor explicación de ellas que el aprendizaje por medio de la razón
y no la mera repetición inconsciente de actos irracionales. Quizás no seamos los únicos
seres inteligentes, sino sólo los más inteligentes, aunque muchas veces nos esforcemos
por parecer precisamente lo contrario.
Pero hay una diferencia más notoria que una inteligencia en grado diferente: las
relaciones de producción. En efecto, ninguna especie tiene la capacidad del ser humano
para transformar la naturaleza, para servirse de ella y someterla bajo su poder. Para bien
o para mal, el hombre puede modificar los materiales e incluso cambiar la información
genética de los seres vivos, retando a la naturaleza en su intimidad. Consciente o inconscientemente, el hombre puede alterar los equilibrios naturales, como ningún otro animal
puede hacerlo, y todo ello a través del trabajo. “Pero el trabajo — decía Federico Engels —
es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana.
Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al
propio hombre”.(1)
Nadie puede prescindir del trabajo, sea del propio o del ajeno. El trabajo no sólo es
necesario para producir lo que consumimos, lo que nos permite subsistir, sino para vivir
(1) El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, p. 9. En su manuscrito incompleto, observaba el autor que
cuando el mono adoptó la posición erecta, liberó sus manos y comenzó a utilizarlas de manera diferente que los pies,
adquiriendo cada vez mayor destreza, lo que lo fue diferenciando en mayor grado de los otros animales, hasta convertirse
en hombre: “Vemos, pues, que la mano no es sólo el órgano del trabajo; es también producto de él” (p. 13).
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bien, para disfrutar la vida. Sin el trabajo, no hay proyecto que fructifique ni esperanza
que se cumpla.
Como otros fenómenos sociales, el trabajo requiere de reglas que permitan llevarlo
a cabo en condiciones armónicas. Las relaciones de producción son esencialmente injustas y por ello, el Derecho debe intervenir para fijar las reglas que permitan un aprovechamiento racional del trabajo, en el que unos y otros salgan beneficiados.
Pero no fue el derecho del trabajo el que se ocupó inicialmente de regular las relaciones laborales. Fue primero el derecho civil, con figuras como el contrato de arrendamiento de servicios, el de prestación de servicios profesionales y el de asociación en
participación, y más tarde el derecho comercial, con la comisión mercantil y otras figuras
en las que se prestan servicios personales.
Pero el problema con las disciplinas del derecho privado es que conceden a la autonomía de la voluntad de los contratantes un papel preponderante, al suponer que los
sujetos son esencialmente iguales, lo que habría que poner en tela de juicio ante cualquier
intercambio social, pero que resulta evidentemente falso cuando se trata de las relaciones
laborales. Por ello, dejar que las partes establezcan de común acuerdo sus derechos y
obligaciones, no es sino permitir que el fuerte abuse del débil, y a mayor desigualdad,
mayor será la explotación. Para el derecho privado ha sido suficiente limitar los abusos de
las partes, para que las relaciones civiles y mercantiles conserven cierta armonía. No obstante, estos límites son insuficientes en las relaciones entre el capital y el trabajo que, para
atenuar esa explotación, requieren de disposiciones más radicales.
El derecho del trabajo surge ante la incapacidad del derecho privado para responder
al “hombre que ha tenido la desgracia de no nacer propietario”,(2) porque hasta el siglo
XIX, el Derecho se vino construyendo sobre la base de la propiedad y los derechos subjetivos. Como lo ha dicho el jurista Italiano Humberto Romagnoli: “Su identikit normativo
reproduce, pues, las líneas fundamentales de un hombre aplastado por problemas más
grandes que él, si bien muy elementales, como el de llenar el puchero todos los días. Un
hombre sin poder, que por sí solo es incapaz de utilizar con ventaja los principios igualitarios del liberalismo contractual y, por los que, al contrario, es estafado. Un hombre sin
cualidad, porque el trabajo no le realiza ya: le agota, le abruma, puede matarle. Este es el
modelo jurídico de hombre que se sitúa en el origen de la formación histórica de un
Derecho a horcajadas entre el Derecho de los bienes y el Derecho de las Personas”.(3)
Gracias a las batallas de los trabajadores, sobre todo en Europa a partir de la revolución industrial, y a la intervención de valientes luchadores sociales, nació y se fue consolidando una nueva disciplina jurídica, que se distinguió de las demás por imponer una
clara tutela en favor del débil, el trabajador, superando la vieja ficción liberal de que la
autonomía de la voluntad ha de ser la regla fundamental de la convivencia social.
(2) ROMAGNOLI, Humberto. Reflexiones sobre el derecho del trabajo y la flexibilidad, p. 92.
(3) Ídem.
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En ello México jugó un papel de gran importancia, no sólo por algunas luchas aisladas de los obreros, entre las que destacaron los conflictos de Cananea, en Sonora, en
junio de 1906, y el de Río Blanco, en Veracruz, en enero de 1907, sino, sobre todo, por
un brillante conjunto de diputados del Congreso Constituyente, tanto del ala conservadora, afín a Carranza, integrada, entre otros, por Macías, Palavicini y Cravioto, como de
la parte progresista, la de los “jacobinos”, en la que participaron gentes de la talla
de Jara, Múgica, Manjarrez Victoria, Góngora y varios más. Desde luego, no se puede
olvidar la influencia que ejercieron personajes fundamentales como Cabrera y los Flores
Magón y su Partido Liberal Mexicano, cuyo Programa es un antecedente directo del artículo 123 constitucional.
La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en elevar al mayor
rango jurídico las garantías sociales, incluyendo derechos laborales fundamentales como
la estabilidad en el empleo, el salario mínimo, las medidas de protección al salario, la
jornada máxima, el descanso semanal, la protección a la maternidad, la participación de
los trabajadores en las utilidades de las empresas, la protección frente a los riesgos
de trabajo y los derechos de asociación profesional y de huelga, entre otros.
En 1931 se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo
123. Sin duda, constituyó un avance significativo en las luchas obreras, pero como lo
señala Néstor de Buen, “su verdadera trascendencia debe de encontrarse en tres instituciones: el sindicato, la contratación colectiva y el derecho de huelga que, de la manera
como fueron reglamentados y no obstante los vicios derivados de su aplicación práctica,
han constituido el instrumento adecuado, para una mejoría constante de una parte de la
clase obrera. En vez de ser un freno a la industrialización y, en general, para el desarrollo
económico, la ley, gracias a estos tres instrumentos, ha hecho factible la paz social, dentro
de un desarrollo armónico de las relaciones obrero patronales”.(4)
La Ley Federal del Trabajo vigente data del 1o de mayo de 1970. En realidad no
modificó la estructura de la Ley de 1931. Más que nada, incorporó algunas prerrogativas
como el descanso intermedio en la jornada de trabajo, el pago de la prima de antigüedad,
la integración salarial y algunos capítulos sobre trabajos especiales como los trabajadores
de confianza, los agentes de comercio y el trabajo a domicilio.
Sin duda alguna, la reforma más importante a la ley laboral es la que entró en vigor
justo a los diez años de su vigencia, el 1o de mayo de 1980, que modificó radicalmente
las reglas procesales, para incorporar al proceso laboral algunas normas tutelares favorables a los trabajadores, superando el viejo criterio de que siendo las partes desiguales
durante la relación de trabajo, debía tratárseles como iguales al comparecer a juicio, para
no afectar la imparcialidad de los tribunales.
Con respecto de la tutela se han dicho muchas cosas. No es raro escuchar todavía a
quienes aseguran que la Ley Federal del Trabajo es la culpable del subdesarrollo mexicano, por proteger a esa “punta de vagos y mal vivientes, que cada vez quieren ganar más
(4) Derecho del trabajo. tomo I, p. 371.
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y trabajar menos”. Lejos de ello, el derecho del trabajo ha permitido que las relaciones
laborales se conduzcan en forma razonablemente armónica, al crear una arena civilizada
para resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, evitando el sabotaje, la destrucción
de máquinas, los incendios de fábricas, los asesinatos y otros actos violentos que en otros
tiempos antecedían a las soluciones, que siempre llegaban demasiado tarde. La misma
huelga, como hoy la concebimos, con todas las reglas que hay que cumplir para llevarla
a cabo, es ciertamente la expresión de un conflicto, pero no es el conflicto mismo, sino
una vía para solucionar problemas previos, un medio de presión para forzar una solución
conciliatoria entre las partes, a partir del hecho de que la suspensión de labores no es
deseable, ni para los patrones ni para los trabajadores.
La tutela, sin embargo, no impide que las partes lleguen a acuerdos. La imperatividad de la norma y la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores no suprimen
del todo la negociación. El derecho del trabajo establece derechos mínimos en favor de los
trabajadores, pero cumplidas esas garantías, las partes pueden negociar las condiciones de
trabajo y otros derechos y obligaciones. No obstante, la realidad demuestra que en el
mejor de los casos, el ámbito de libertad de un trabajador se limita a la aceptación o
rechazo de una condición que impone unilateralmente el empleador y como el rechazo
suele ir acompañado de la imposibilidad de conseguir el trabajo o de la pérdida del que
se tiene, casi siempre, esa libertad no es sino mera apariencia.
No ocurre lo mismo en las relaciones colectivas de trabajo, en las que el trabajador
no actúa solo — en cuyo caso suele ser fácilmente reemplazable —, sino como parte de
la fuerza de trabajo que la empresa requiere, ya sea en una coalición, es decir, una agrupación temporal que busca un objetivo determinado, o en un sindicato, que no es sino la
formalización del derecho de asociación profesional, para establecer una institución estable, capaz de negociar con el empleador, si no en un plano de igualdad, al menos en una
situación en la que la disparidad se reduce considerablemente gracias al derecho de los
trabajadores de suspender colectivamente sus labores e impedir así que el capital siga
creciendo a su costa.
A diferencia del derecho individual, el derecho colectivo del trabajo no descansa en
la tutela, sino en el reconocimiento del derecho de asociación profesional. Ambos buscan
el equilibrio de las fuerzas en juego, pero mientras que aquél lo hace por medio de normas que protegen a la parte débil, éste se basa en el derecho de asociación profesional, en
el reconocimiento del derecho de los trabajadores para formar coaliciones y sindicatos
que les permitan defender juntos sus derechos; en el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, que les permita discutir condiciones en un ámbito razonable de libertad, y en el derecho de huelga, que no es otra cosa que la posibilidad legal de abandonar
el juego de la producción, si la negociación no es satisfactoria.
La asociación profesional, la negociación colectiva y la huelga no son inventos del
derecho, existen desde antes, de manera natural, y el derecho, conservador por naturaleza, después de reprimirlos, tuvo que aceptarlos. Luego los reglamentó con lo que, paradójicamente, pudo reducir su fuerza de manera mucho más eficaz que cuando quiso
combatirlos.
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III. El ejer
cicio pr
ofesional
ejercicio
profesional
La gama de posibilidades para dedicarse al derecho del trabajo es amplísima. Se nos
ocurren ocho:
a) El bufete
Desde un despacho de abogados se puede litigar y participar en la negociación colectiva, además de la consultoría a empresas, trabajadores, sindicatos y gobiernos.
Aunque la Ley Federal del Trabajo contempla diversos procedimientos, la inmensa
mayoría de los juicios laborales inicia con la demanda de un trabajador que dice haber
sido despedido injustificadamente y pide ser reinstalado en su trabajo o el pago de una
indemnización y otras prestaciones. Son raras las demandas en las que el trabajador rescinde el contrato por causas imputables al empleador y más raras aquellas en las que
reclama el pago de alguna prestación o el cumplimiento de una obligación patronal, durante la vigencia de la relación laboral. Aunque es posible que un empleador demande a
su trabajador, estos casos son prácticamente inexistentes, aunque ocasionalmente los patrones ejercen acciones en contra del trabajador, en el mismo juicio promovido por éste,
por la vía de la reconvención o contrademanda. Por lo tanto, en los conflictos individuales
de trabajo, el trabajador es casi siempre el actor o demandante y el patrón el demandado.
Los juicios suelen ser terriblemente largos. No es raro que superen los cinco años
para llegar al final y casi nunca concluyen antes de dos o tres años, si no es por la vía de
la conciliación, a la que se procura dar una importancia mucho mayor que en otro tipo
de conflictos jurídicos. Una gran dosis de paciencia es indispensable, pero a veces pareciera que abusamos de ella, nos acomodamos a los tiempos interminables y muy poco
hacemos los litigantes por resolver este gravísimo problema que acaba con cualquier aspiración de alcanzar una solución justa.
Los conflictos colectivos son también poco comunes, con excepción de los procedimientos de huelga, aunque el que inicia a partir del emplazamiento, es en realidad un
trámite administrativo y no es sino hasta después de que la huelga estalla, cuando pueden
iniciar otros procedimientos, estos si de tipo jurisdiccional, que son el de la inexistencia,
el de la ilicitud y el de la imputabilidad de la huelga. Excepcionalmente se tramita algún
conflicto colectivo de naturaleza económica, pero son también muy raros. Por lo general,
los conflictos colectivos van acompañados de intensas negociaciones y con frecuencia no
son sino medios de presión para obtener un mejor resultado en ellas.
Con muchas reservas, podemos decir que es en el litigio de los conflictos individuales en donde el derecho del trabajo se parece más al derecho privado, dado que lo que
está en juego son intereses personales, que en su ámbito estricto superan otras consideraciones sociales. Sin embargo, no se despoja del todo de un sentido social que le da su muy
especial naturaleza y que se refleja en sus principios y características particulares, comenzando por la tutela al trabajador, absolutamente necesaria para lograr el equilibrio procesal, la que algunos representantes patronales interpretan como parcialidad de los tribunales
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laborales, cuando es la propia Ley o si se quiere, el Congreso de la Unión, el origen de la
tutela y no las juntas de conciliación y arbitraje, que sólo deben aplicarla.
En el litigio laboral, las partes nunca son iguales. En realidad no lo son tampoco en
otros litigios, pues siempre hay una razón, por sutil que sea, para concluir que una es más
poderosa que la otra; por lo general, el arrendador sobre el inquilino, el proveedor sobre
el consumidor, el mutuante sobre el mutuatario, etc. Pero en nuestro campo, la notoria
diferencia de fuerzas entre el empleador y el trabajador es la regla general y frente a ella,
con notable sentido social, la norma jurídica tutela al trabajador, no para que éste venza
a su patrón, sino para impedir que esas diferencias faciliten a éste, imponerse sin razón.
Pero ello no significa que los trabajadores tengan siempre de su lado a la razón ni
viceversa. En la gran mayoría de los casos, a ninguno le asiste en su totalidad, por más
que se sientan ambos inocentes. Unos y otros suelen poner su parte de sinrazón para el
rompimiento de la relación y al final, casi siempre habrá que encontrar al que se portó
peor o al que golpeó primero, para que pague los platos rotos, lo que por cierto es un
dicho relativamente aplicable a los juicios laborales, dado que al perder, el trabajador no
tiene que pagar nada, salvo casos verdaderamente excepcionales, aunque bastante caro le
habrá salido ya el haberse quedado sin trabajo o haber perdido ciertos privilegios o alguna
prestación.
Como todo litigio, el laboral exige del abogado un espíritu comprometido y apasionado, un cerebro frío y analítico y un aparato digestivo saludable y resistente, combinación que es prácticamente imposible de lograr, de manera que sólo hay que aspirar a
aproximarse a ella lo más que se pueda. No es raro que la mente pierda su frialdad, pero
casi siempre se puede recuperar. Por lo general, es el estómago el primero en sucumbir,
lo que suele ocurrir muy temprano en el ejercicio profesional.
Los tribunales mexicanos no son lo confiables que debieran ser. No es éste el lugar
para analizar las causas y efectos de un sistema de impartición de justicia que adolece de
muchas imperfecciones, pero ciertamente las juntas de conciliación y arbitraje no escapan
a los defectos del poder judicial, a los que suman los propios de la administración pública
y de un tripartismo que puede ser muy valioso para otras cosas, pero que es incompatible
con la función jurisdiccional.
Es común que los abogados laboralistas se identifiquen, de una vez y para siempre,
con la causa “obrera” o con la “patronal”, lo que constituye una desviación profesional que
por lo general tiene mucho que ver con el ánimo de lucro y muy poco o nada, con un
imperativo moral. Sólo unos pocos entienden que la función del abogado es mucho más
trascendental que la de ser un instrumento sectorial y eligen ser sólo eso, abogados, sin
los calificativos que limitan y reducen a quienes deciden comprometerse con intereses
que nada tienen que ver ni con la justicia, ni con la razón legal.
Por su parte, la negociación colectiva es muy interesante; muy humana, si se nos
permite el término, y la responsabilidad de quien toma parte en ella es muy grande, no
tanto por el cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa o por el sindicato,
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sino para que su resultado permita mantener o recuperar el equilibrio que siempre debe
existir, para un éxito duradero en las relaciones de trabajo.
Pero, ¿cuál es el papel del abogado en la negociación colectiva? Desde luego, es
quien está mejor dotado para la redacción del mal llamado “contrato colectivo de trabajo”,
en realidad un pacto normativo de condiciones de trabajo, como lo ha denominado Néstor
de Buen.(5) Sin embargo, esta función, a pesar de su gran importancia, suele ser solamente
una parte relativamente menor de la actividad del abogado laboralista. Por lo general, se
involucra en todos los aspectos de la negociación, participando en la definición de la
estrategia, en la elaboración del pliego petitorio o de su respuesta, en las negociaciones
propiamente dichas y, desde luego, en la redacción de las cláusulas. Incluso no es raro que
sea el abogado quien tenga a su cargo la dirección de la negociación, ya sea por parte de
la empresa o del sindicato, aunque no es necesariamente lo más recomendable.
Por desgracia, el estudiante de Derecho no suele recibir ninguna preparación durante la carrera para la negociación colectiva. Como en tantas otras ocasiones, es la práctica
la que hace al maestro, pero no sería mala idea incorporar en los programas universitarios,
cursos de negociación, que son tan necesarios no sólo para los laboralistas, sino para casi
cualquier especialidad del abogado.
La consultoría es, en principio, la más tranquila de las actividades de los laboralistas,
aunque por lo general, se desarrolla de manera paralela al litigio y a la negociación colectiva. Sólo en etapas más tardías del ejercicio profesional dentro de un bufete, puede el
abogado aspirar a convertirse en un consultor, sin tener que seguir acudiendo a los tribunales, salvo quizás en forma excepcional. Ello no significa, sin embargo, que pueda dejar
de estudiar las resoluciones laborales, desde los criterios imperantes en las diversas juntas
de conciliación y arbitraje, hasta las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y, desde luego, debe mantenerse actualizado con respecto de las reformas legales
y los criterios doctrinales. Pero no hay que confundir una actividad relativamente tranquila, con el reposo del guerrero.
Existe también el ámbito de las relaciones laborales en el sector público, tanto en el
orden federal como en los locales, de las entidades federativas y de los municipios, en
donde las reglas del juego cambian drásticamente, ya sea en el litigio o en la negociación
colectiva. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del
apartado B del artículo 123 constitucional, regula las relaciones laborales dentro de la
Federación y cada entidad federativa tiene su propia ley o estatuto, para las relaciones con
los burócratas estatales y municipales.
Las reglas procesales de la también llamada “ley burocrática” son de corte civilista y
sólo de manera marginal, a través de la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo,
llegan a tener algún sentido tutelar; por lo general, las legislaciones estatales siguen el
modelo de aquélla. Los juicios no son menos largos que los del apartado A.
(5) Se puede ver una amplia explicación sobre el problema terminológico en su obra Derecho del trabajo. tomo II, p. 788
a 792.
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Las negociaciones colectivas son también peculiares, ya que aunque la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado limita la participación de los sindicatos a una
mera opinión sobre las condiciones generales de trabajo que establece unilateralmente el
estado-patrón, en la realidad participan en forma cada vez más intensa en el establecimiento y revisión de esas condiciones, aunque su interlocutor, el titular de una dependencia
o entidad, carece de la última palabra, al menos en los aspectos económicos, que deben
contar con la autorización de las autoridades encargadas de los temas presupuestales, que
así participan “desde lejos” en la negociación, sin sufrir las presiones a que se someten
quienes se involucran directamente.
Aunque no están vetados a los despachos particulares, por lo general son las propias
dependencias y entidades las que se ocupan de atender sus propios juicios laborales y sus
negociaciones colectivas.
b) La empresa
Las empresas, sobre todo las de dimensiones mayores, suelen contar con abogados
internos que atienden sus problemas laborales. Hay que considerar, sin embargo, que
generalmente el abogado laboralista empleado de una empresa, no ocupa los puestos de
mayor jerarquía; con frecuencia reporta a un director general de asuntos jurídicos y en
algunas ocasiones a un director de personal, de relaciones laborales o de “recursos humanos”, denominación que resulta verdaderamente patética dado que equipara a los trabajadores a los recursos materiales y financieros, como lo ha puntualizado el laboralista argentino
Mario Ackermann, quien se dice insatisfecho con los adjetivos en los que pensó: “funesta,
ominosa, horrible, terrible, cruel, desafortunada”, para expresar el disgusto que le causa
esa expresión.(6)
Por lo general, sus jefes no son licenciados en derecho, lo que puede resultar particularmente incómodo por la diferencias de criterios que a menudo se presentan con otros
profesionales como los licenciados en administración de empresas o en relaciones industriales y, en el peor de los casos — para el abogado, claro está —, con los contadores
públicos.
Es obvio que el laboralista puede ascender y ocupar cargos de mayor nivel, pero por
lo general dejará con ello de practicar su especialidad y quizás la propia abogacía, para
convertirse en un administrador.
El ejercicio profesional del abogado laboralista interno de una empresa es, en alguna
medida, semejante al de un Bufete, en cuanto a que comprende el litigio, la consultoría y,
eventualmente, las negociaciones colectivas, pero con la enorme diferencia de que estará
siempre al servicio de un mismo empleador, por cierto, su propio patrón, lo que necesariamente reduce drásticamente los alcances y la variedad de su trabajo, aunque no por ello
ha de ser ni aburrido ni menos importante.
(6) Si son humanos no son recursos. Pensando en las personas que trabajan, p. 26.
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c) El sector público
Al igual que las grandes empresas privadas, la administración pública requiere de
especialistas en la materia que atiendan sus conflictos de trabajo. Aunque para muchos se
trata de dos mundos opuestos y no les gusta que los equiparen, lo cierto es que hay
muchas semejanzas en el trabajo cotidiano de una empresa particular y de una dependencia o entidad gubernamentales, por más que sus objetivos puedan diferir radicalmente.
Las diferencias, por cierto, son cada vez menores, dada la evidente tendencia de las actuales corrientes administrativas y económicas, para asimilar la administración pública a la
administración privada.
El abogado laboralista tampoco puede aspirar a ocupar los puestos más elevados de
la administración pública, al menos en la práctica de su especialidad. Por lo general, lo
más alto a lo que podrá aspirar será una dirección de área o, en el mejor de los casos, una
dirección general adjunta, sin rebasar los llamados “mandos medios”. Las observaciones
que hicimos antes para los abogados laboralistas internos de las empresas, en general
aplican para los del sector público.
Existen también organismos públicos que se ocupan directamente de la cuestión
laboral, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las dependencias correspondientes de cada una de las entidades federativas. Dentro de ellas destacan la inspección del
trabajo y las procuradurías de la defensa del trabajo.
Al respecto, hay que considerar, en primer lugar, que gran parte de las tareas que se
llevan a cabo en estos organismos son de carácter administrativo y, en consecuencia, no
son propias de abogados, ni laboralistas ni de otras especialidades. De hecho, no representan para los laboralistas campos de trabajo mucho más amplios que los de otras dependencias federales o estatales, pero ciertamente, dada su especialidad, se esperaría que
en ellos tuvieran mejores posibilidades para ocupar cargos de mayor responsabilidad y
jerarquía, lo que no necesariamente ocurre, al menos hasta ahora y mientras no contemos
con un verdadero servicio profesional de carrera.(7)
La inspección del trabajo tiene como función fundamental la vigilancia del cumplimiento de las normas de trabajo.(8) En otros países, como en España, merece una atención
muy especial e incluso, para muchos ilustres laboralistas españoles, el ser inspector de
trabajo, es un entrenamiento fundamental. Sin embargo, los mexicanos no le hemos dado
la importancia necesaria, como lo demuestra el nivel de escolaridad que la Ley exige a los
inspectores, que no pasa de la educación secundaria.(9)
(7) El 10 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que promulgó la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, que, entre otras cosas, transformó a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en la Secretaría de
la Función Pública. Se supone que con ello, al menos en la Administración Pública Federal, habrá por fin un servicio
profesional de carrera que otorgue a los servidores públicos las garantías necesarias para ascender por méritos y una estabilidad de la que hoy carecen los empleados de confianza, aunque ciertamente está sumamente limitada.
(8) Art. 540, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.
(9) Art. 546, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
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Mención especial merecen las procuradurías de la defensa del trabajo, ya que sus
funciones esenciales, la asesoría y representación de los trabajadores y la conciliación de
los conflictos laborales,(10) son tareas propias de abogados laboralistas. No obstante, para
ser procurador auxiliar, basta haber cursado el tercer año o el sexto semestre de la licenciatura de derecho.(11)
d) Los sindicatos
Las grandes organizaciones sindicales, a semejanza de las grandes empresas, suelen
tener sus propios abogados. La situación del abogado del sindicato no cambia demasiado
con respecto de la del abogado laboralista interno de la empresa o incluso, de la del
abogado del sector público. En todo caso, habrá de defender siempre los intereses de la
organización, por lo general en contra de los de las empresas, pero también en contra de
otros sindicatos, del gobierno y, a veces, de algunos trabajadores.
Aunque los sindicatos son autónomos para darse sus propias reglas y diseñar sus
estructuras, lo normal es que los encabece un secretario general, que está al frente de un
comité ejecutivo, ambos de carácter temporal, por unos tres o cuatro años, lo que puede
redundar en cierta inestabilidad del abogado interno, sobre todo cuando el cambio trae a
un grupo antagónico al anterior. Además, hay que agregar cierta dosis de emotividad
derivada de los conflictos internos, que en algunas organizaciones constituyen un modo
de ser habitual.
e) La actividad jurisdiccional
La jurisdicción laboral es muy peculiar, ya sea en las curiosas juntas de conciliación
y arbitraje o en los tribunales de amparo, sin olvidar a los tribunales en los que se ventilan
los conflictos de los trabajadores burocráticos.
Sobre las juntas de conciliación y arbitraje hay muchas cosas que decir, pero no es
éste el lugar para extenderse en ello.(12) Baste por ahora destacar algunas de sus peculiaridades; en primer lugar, que se trata de tribunales jurisdiccionales, pero que contradictoriamente forman parte de la administración pública, en una clara violación del sistema
constitucional de división de poderes, por más que la violación provenga de la propia
Constitución;(13) en segundo lugar, que su integración tripartita es incompatible con la
función jurisdiccional, ya que por su propia naturaleza, los representantes del capital y
del trabajo son parciales, y en tercer lugar, que las ventajas que se atribuyen a las juntas
de conciliación y arbitraje en relación con los principios del derecho procesal del trabajo,
(10) Art. 530, fracciones I y III de la Ley Federal del Trabajo.
(11) Art. 533 de la Ley Federal del Trabajo.
(12) Quien desee conocer con mayor detalle nuestros puntos de vista sobre las juntas de conciliación y arbitraje, puede leer
nuestro trabajo: La crisis de los tribunales de trabajo en México. en el n. 28 de la Revista Jurídica, p. 225 a 256.
(13) El art. 123, apartado A, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que “los
conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual
número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno”, a pesar de que en su artículo 49 prohíbe la
reunión de dos o más poderes, en este caso el ejecutivo y el legislativo, en una sola persona o corporación.
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como la informalidad en los procedimientos, la inmediatez y el juzgar en conciencia, por
señalar algunas de las más invocadas, no tienen porqué ser exclusivas de tales organismos
y bien podrían trasladarse al poder judicial.
A nuestro parecer, la mejor manera de culminar la carrera de un abogado es precisamente la función jurisdiccional y, sin duda alguna, en nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, para llegar a ella, al menos por lo que
toca a la carrera judicial, las juntas de conciliación y arbitraje no ofrecen ninguna posibilidad. En efecto, después de la presidencia de la junta, no hay nada más. El paso siguiente
debiera ser la titularidad de un juzgado de distrito o la integración de un tribunal colegiado de circuito, preferentemente uno especializado en la materia laboral, pero son tribunales del Poder Judicial Federal a los que no se puede acceder desde las juntas de
conciliación y arbitraje, que son parte de la administración pública.
Por ello, el laboralista que alcance la cúspide dentro de la llamada “administración
de la justicia laboral”, esto es, la presidencia de una junta de conciliación y arbitraje,
siempre estará sujeto a que su resolución sea enmendada por un juez y paradójicamente,
si nuestra intención fuere la de acceder al Poder Judicial Federal para juzgar los conflictos
de trabajo, tendríamos que dedicar muchos años antes a otras materias jurídicas, lo que
supone una carrera muy tortuosa y un objetivo muy difícil de alcanzar.
Dicho lo anterior y a pesar de sus muchos y muy graves defectos que hacen deseable
su desaparición y sustitución por jueces especializados en materia laboral, no cabe duda
que las juntas de conciliación y arbitraje constituyen uno de los sitios más atractivos
para que el abogado laboralista desarrolle su carrera, obviamente si le atrae esa función
tan bella y tan delicada que es la de juzgar.
En caso de ingresar a una junta de conciliación y arbitraje por el más bajo escalón
dentro de las funciones jurídicas, el abogado o pasante tendría que comenzar por ser
actuario, siempre que haya cursado el tercer año o sexto semestre de la carrera.(14) Ya con
el título de Licenciado en Derecho, podría aspirar a una secretaría de acuerdos, más adelante a una secretaría auxiliar, después a una secretaría general y por fin, a la presidencia
de una junta especial. Si es designado por el gobernador del estado o por el Presidente de
la República, podrá presidir la junta local o la Junta Federal. Por ahora no es necesario ir
paso a paso, los extraordinarios méritos personales o un oportuno padrinazgo, permitirán
saltar algunos escalones o todos ellos de un jalón.
f) La actividad legislativa
Dada la prohibición de la reelección de los diputados y senadores, no es posible
hacer una carrera legislativa permanente o de largo alcance, y aun cuando se pudieran
reelegir, la incertidumbre de los resultados electorales obligaría a tener siempre otras
alternativas disponibles. Sin embargo, es ésta una posibilidad muy atractiva, para los
(14) Art. 626, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.
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laboralistas que gusten de las actividades políticas y no rehuyan las lides parlamentarias
y las disciplinas partidistas.
Conforme a lo dispuesto en la fracción X del artículo 73 constitucional, corresponde
al Congreso de la Unión la facultad para “expedir las leyes del trabajo reglamentarias del
artículo 123”. En consecuencia, la actividad legislativa laboral está prácticamente restringida al ámbito federal. Sin embargo, los congresos locales pueden legislar sobre las relaciones burocráticas de la propia entidad federativa, de acuerdo con la dispuesto por la
fracción VI del artículo 116.
Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tienen sus respectivas comisiones permanentes de trabajo, que se encargan del estudio de nuestra materia y de preparar las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Por cierto, la cuestión se ha politizado
fuertemente en los últimos 15 años, que paradójicamente han constituido el periodo más
largo de nuestra historia reciente, al menos de la Ley vigente, sin que haya sufrido una
modificación, ni siquiera de mediana importancia. La llamada “reforma laboral”, señalada
como uno de los pilares de las “reformas estructurales”, se ha enfrentado a obstáculos
hasta ahora insalvables, que no debemos buscar tanto en las diversas visiones partidistas,
sino en los intereses de los viejos sindicatos corporativos y de sus aliados empresariales,
que se resisten a cualquier cambio que pueda debilitar su alianza y poner en entredicho
sus ventajas.
Queda, desde luego, la atención que los legisladores deben brindar a los problemas
sociales relacionados con la cuestión laboral. Queda también la esperanza de que pronto
podamos salvar esos obstáculos y avanzar hacia una legislación laboral más moderna que,
sin perder de vista la necesidad de tutelar a los trabajadores, facilite la productividad en
las empresas, garantice un mejor reparto de sus beneficios y, sobre todo, que sirva para
lograr relaciones de producción mucho más justas.
g) La actividad académica
El mundo académico es amplio, variado y muy interesante; además de la docencia,
son frecuentes los congresos, conferencias y otros intercambios con especialistas nacionales y extranjeros.
Por lo general, la licenciatura de derecho en las universidades comprende un par de
cursos obligatorios de derecho del trabajo, uno para las relaciones individuales y otro para
las colectivas. Algunas instituciones ofrecen además un curso de derecho procesal del
trabajo, que por lo general queda como una materia optativa para el alumno.
Se ofrecen también diplomados y especialidades que van desde temas muy generales, que en realidad no hacen mucho más que repasar lo que debió estudiarse durante la
carrera, hasta aspectos más o menos especializados como puede ser el estudio de los
acuerdos normativos laborales, la negociación colectiva, la huelga, el amparo laboral y
muchos más. También es posible dirigir estudios de posgrado al ámbito laboral, lo que
extiende la docencia en la materia a todos los niveles del conocimiento universitario.
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Por lo que hace a la doctrina, desgraciadamente México ha perdido el liderazgo que
alguna vez tuvo en Iberoamérica y hoy, nuestra literatura especializada en la materia es
más bien pobre, a pesar de haber producido algunas de las obras más reconocidas como
las de Mario de la Cueva, Alberto Trueba Urbina y Néstor de Buen. Prácticamente todos los
países de habla hispana tienen obras importantes de derecho del trabajo, pero desde luego
destacan España, Uruguay, Brasil y Argentina, por la cantidad de autores de gran calidad.
México tiene en este campo un gran reto que cumplir.
h) Los organismos internacionales
Aunque los hemos dejado al final, dadas las muy escasas posibilidades de ocupación
en ellos, no nos olvidamos de los organismos internacionales, en los que destacan la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de Cooperación Laboral del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La primera tiene su sede en Ginebra,
Suiza, y la segunda en Washington, D. C., en los Estados Unidos de América.
Para algunos, constituyen el paraíso del laboralista, en el que se puede refugiar para
la reflexión, el estudio y la solución de algunos conflictos, con la oportunidad de viajar,
conocer diversos países y disfrutar de ingresos y prestaciones más que razonables, en una
atractiva combinación de la diplomacia y la academia. Desde luego resulta indispensable
un segundo idioma, principalmente el inglés, y de ser posible un tercero, preferentemente
el francés.
IV
echo del trabajo
IV.. El futur
futuroo del der
derecho
A partir del colapso del socialismo de la Europa del Este y de ese hecho tan simbólico que fue la caída del Muro de Berlín, han resurgido con gran fuerza las doctrinas
liberales, fortalecidas por la conversión de un mundo bipolar a otro unipolar, regido por
los Estados Unidos de América, ya liberados de la amenaza de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Existen, desde luego, otros países o regiones de fortaleza considerable, pero por ahora ninguno podría enfrentarse a la de los norteamericanos, además de ser
también economías liberales, que siguen el modelo occidental, como la Unión Europea o
Japón. Desde luego está también China y su economía centralmente dirigida, que crece de
manera sorprendente, pero que cada vez se parece más a la capitalista y que cada vez se
integra más al mundo occidental.
Dentro de este paradigma económico al que se suele llamar “neoliberalismo” y que
los neoliberales suelen declarar inexistente, los esfuerzos para reducir las desigualdades
sociales, aquellos que la geopolítica identifica con la “izquierda”, transitan por una situación sumamente difícil y han tenido que pasar a una posición defensiva, tratando de
evitar, con resultados bastante pobres, el desmantelamiento de un sistema de protección
social que se fue construyendo con grandes esfuerzos en buena parte del siglo XX y que
redundó en un notable crecimiento del bienestar social, que se ha reducido considerablemente. Entre esos esfuerzos destacan el derecho del trabajo y la seguridad social, los
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mismos que hoy sufren los ataques irracionales de los dueños del capital, encabezados
por los economistas identificados con la Escuela de Chicago, cuyas medidas han causado
en México terribles estragos.
Poco antes de concluir el siglo XX, Umberto Romagnoli apuntaba: “Al acercarnos al
final de este siglo, nos encontramos con que la economía de mercado y la democracia
liberal son el discurso que la opinión pública se ha habituado a respetar, y, si no a amar,
casi a admirar. En esta situación, es claro que el Derecho Laboral está sufriendo un proceso de adaptación. El Derecho Laboral se arriesga a ser tratado como un escolar, como un
alumno un tanto indisciplinado que debe frecuentar una escuela donde enseñan un neoliberalismo triunfante y un comunismo arrepentido”.(15)
El neoliberalismo ha incrementado notablemente la desigualdad social, ha significado, sobre todas las cosas, un sistema para transferir recursos de los pobres a los ricos,
considerando no sólo a las personas, sino a las comunidades, países y regiones. Basta
analizar las estadísticas sobre pobreza, marginación y desigualdad social de los últimos
veinte o veinticinco años para corroborar lo anterior. Ha generado desempleo, subempleo
y un crecimiento desmedido de la informalidad y está construyendo, con velocidad inusitada, las condiciones necesarias para su autodestrucción. Será una etapa breve en la
historia económica mundial, pero durante su vigencia, el derecho del trabajo ha sufrido
un preocupante retroceso y se ha puesto en entredicho su subsistencia, no sólo por el
debilitamiento de las garantías jurídicas en favor de los trabajadores, sino por la crisis
misma del trabajo, lo que nos lleva a preguntarnos sobre su futuro, sobre todo si estamos
analizando la posibilidad de ligar a esta disciplina nuestro propio futuro profesional.
Siendo el Derecho un instrumento para la convivencia social, preguntarnos sobre el
futuro de una de sus disciplinas es, en realidad, plantear el de las relaciones sociales que
regula. Así, el derecho familiar tendrá asegurada su existencia mientras exista la familia
como institución, lo que probablemente nunca deje de ocurrir; por su parte, el derecho
mercantil subsistirá en tanto las relaciones comerciales subsistan, lo que es menos probable, a pesar de la actual supremacía del mercado.
Por lo tanto, el derecho del trabajo existirá mientras unos presten sus servicios personales a otros, reflexión que nos conduce a un tema complicado, el del concepto de la
relación de trabajo, que a pesar de ser la cuestión central del derecho laboral, está muy
lejos de haber sido resuelto, no obstante que para muchos lo más sencillo será recitar
alguna definición aprendida de memoria y así dar por concluida la discusión, pero estarán
completamente equivocados.
En efecto, la relación de trabajo se ha entendido tradicionalmente como la prestación de un servicio personal, subordinado y remunerado y, por lo tanto, se considera que
no abarca todas las actividades en las que un hombre produce para otro, sino solamente
aquellas en las que lo hace bajo sus órdenes, a cambio de un salario. Conforme a esta idea,
quedan fuera del alcance del derecho del trabajo otros servicios en los que quien los
(15) Op. cit., p. 69.
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presta lo hace por cuenta propia — “cuentapropistas” los llaman en otras latitudes — o en
forma no subordinada, como si el mercado no fuese el gran patrón, el gran ordenador.
También se contempla la prestación de servicios a terceros, en donde se supone que quien
los presta actúa libremente, sin tener que obedecer a nadie, como teóricamente ocurre en
el contrato de prestación de servicios profesionales regulado por el derecho civil, lo que
es una gran mentira, pues esa libertad no puede ir en contra de los intereses del cliente y
éste, no cabe duda, tienen todo el derecho de exigir al profesional el cumplimiento de sus
obligaciones, lo que es lo mismo que ordenar la realización de un trabajo, por más que a
muchos les disguste pensar en su propia actividad profesional — una profesión “liberal”
suelen decir —, como la de un trabajador subordinado. Siguiendo en este mismo orden
de ideas, podríamos traer a colación otras prestaciones de servicios que en otros tiempos
escaparon al derecho del trabajo, pero que hoy quedan claramente comprendidos dentro
de sus supuestos normativos, como la comisión mercantil y el deporte profesional.
Desde luego quedaría también fuera del ámbito del derecho laboral, el trabajo que
se realiza voluntariamente, sin esperar a cambio una remuneración, como cuando prestamos un servicio a un amigo por el simple gusto de hacerlo. Pero este tema no nos preocupa, porque en donde no hay contraprestación, tampoco puede haber dependencia
económica alguna que coloque al trabajador en situación de desventaja.
Pues bien, esta concepción tradicional del derecho del trabajo responde a un modelo
de producción que se desarrolló en los siglos XIX y XX, en el que se identificaba fácilmente al trabajador como la persona física que prestaba sus servicio y al patrón o empleador,
como la persona física o jurídica que los recibía y que pagaba un salario a cambio de ellos.
Pero este modelo está cambiando radicalmente y si por lo general sigue siendo relativamente fácil identificar al trabajador — aunque no siempre lo es, sobre todo cuando parece
trabajar por cuenta propia —, cada vez es más complicado ubicar al patrón, que con el fin
de evadir sus responsabilidades legales, recurre a fórmulas sofisticadas para esconder su
patrimonio detrás de empresas de papel cuya existencia es meramente jurídica, que carecen de bienes y en las que a la hora de fincar las responsabilidades derivadas de los
derechos de sus trabajadores, se enfrentan éstos con la insolvencia patronal, que no es
sino el remate de una relación laboral en la que la verdadera empresa ha dejado de pagarles su parte en las utilidades, les ha impuesto condiciones de trabajo inferiores a las que
tenían derecho y les ha impedido el ejercicio del derecho de asociación profesional.
El trabajo es cada vez menos lineal y lo cierto es que casi siempre trabajamos para
los demás, simple y sencillamente porque esa es la razón de ser de la sociedad, el intercambio de conocimientos, bienes y servicios, aparte, claro está, de las consideraciones
afectivas. Pero en ese trabajar unos para otros, las cosas no son parejas, unos producen
más de lo que ganan y otros ganan más de lo que producen. Carlos Marx lo llamó plusvalía y es un elemento esencial de la sociedad capitalista.
El pequeño artesano, el vendedor dueño de su pequeño negocio, el profesional
liberal y, en general, el trabajador que a sí mismo se considera autónomo, no escapan a la
subordinación de un mercado que impone todo tipo de condiciones, no sólo en los
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precios, sino también en la producción. Aún el músico, el escritor, el pintor y el escultor,
si quieren vender, han de acomodarse a las exigencias del mercado y producir lo que el
mercado demanda, que no es necesariamente lo que ellos quisieran hacer.
Es ahí en donde el derecho del trabajo, lejos de desaparecer, habrá de expandirse y
fortalecerse, para regular no sólo ciertas actividades que se llevan a cabo en circunstancias
muy precisas, que típicamente ubicaban a los trabajadores de una empresa bajo un mismo
techo, con jornadas y horarios definidos, con jefes bien identificados e instrucciones determinadas para realizar su trabajo, sino todo tipo de actividad en la que se producen
bienes o servicios para otros y que merecen ser jurídicamente tuteladas, no sólo para
proteger a quien trabaja y que depende de la contraprestación que por ellos debe recibir,
sino por el valor intrínseco que el trabajo conlleva, pues sin trabajo no habría sociedad.
El derecho del trabajo no puede anquilosarse ni defender a ultranza sus instituciones, haciendo caso omiso de los cambios que se dan en las relaciones sociales que pretende regular, so pena de causar daños mayores a los que busca evitar. Debe tener la capacidad
para adaptarse a las circunstancias específicas de los modelos de producción dominantes,
partiendo de principios permanentes que han de inspirar y guiar al legislador. Como lo ha
señalado el maestro argentino Humberto Podetti, “en tanto se acepte el mantenimiento de
la vigencia de la justicia social y de los ciertos principios del Derecho del Trabajo — no
tergiversados pero sí adaptados al actual panorama histórico — así como la validez de los
valores inherentes, el Derecho del Trabajo mantendrá una identidad y una razón de ser”.(16)
Hay razones más que suficientes para preocuparnos por la crisis que sufre nuestro
derecho del trabajo, pero no debe angustiarnos su futuro. Así es todo el derecho, la mayoría de las veces evoluciona favorablemente hacia una sociedad más justa, pero también
retrocede, como una consecuencia natural de la reacción de quienes estiman que tales
avances afectan negativamente sus intereses. Como lo advirtió Von Ihering, el derecho no
se da gratuitamente, hay que luchar por él: “Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha; esos principios de derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable
imponerlos por la lucha a los que no los aceptaban, por lo que todo derecho, tanto el
derecho de un pueblo como el de un individuo, supone que están el individuo y el pueblo
dispuestos a defenderlos. El derecho no es una idea lógica sino una idea de fuerza”.(17)
El derecho del trabajo ha venido a aminorar las injusticias en las relaciones de producción y para ello ha tenido que confrontar los intereses de los dueños del capital y a
pesar de que ha sido un instrumento sumamente útil para ellos al conducir la lucha de
clases por cauces legalmente institucionalizados, sin las terribles consecuencias de los enfrentamientos directos, muchos siguen pensando más en las prerrogativas perdidas, que en
las ganancias acumuladas y creen que ha llegado el momento de una revancha que de ninguna manera podría favorecer a nadie en el largo plazo. Como lo ha señalado Romagnoli, “si
el Derecho del Trabajo no existiese, lo tendrían que inventar los mismos empresarios”.(18)
(16) Un destino para el derecho del trabajo, p. 407.
(17) La lucha por el derecho, p. 2 y 3.
(18) Op. cit., p. 72.
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Los avances científicos debieran haber redundado en una disminución radical del
tiempo de trabajo, mucho mayor a la que se ha logrado en algunos países desarrollados,
pero lejos de ello, la sociedad neoliberal ha preferido que pocos trabajen mucho y que
muchos no tengan trabajo, lo que permite reducir los salarios y aumentar las ganancias
del capital. La justicia y la paz social parecen importar muy poco.
Quienes creemos en el derecho del trabajo seguiremos luchando, con la gran ventaja
de que en esta lucha está bien claro en dónde está el pasado y en dónde el porvenir y de
saber que “cuando el derecho existente es defendido de tal modo por los intereses a su
calor creados, el del porvenir no puede vencer sino sosteniendo una lucha que dure muchas
veces más de un siglo; y mucho más si los intereses han tomado el carácter de derechos
adquiridos”.(19)
El derecho del trabajo tiene más trabajo que nunca y quien quiera ocuparse en él
encontrará retos enormes y grandes satisfacciones, para toda su vida profesional, sin importar todo lo que pueda durar.
Y a fin de cuentas, si tuvieren razón quienes piensan que el trabajo humano es cada
vez menos necesario, que pronto llegará la fecha en que las máquinas se ocupen de producir todo lo que el hombre necesita, de reproducirse a sí mismas y de ordenar la producción conforme a los requerimientos del ser humano, nos quedará el consuelo de que en
ese momento, en el que desde luego no creemos, la elección de nuestra actividad profesional, habrá dejado de ser importante y tendremos que ocuparnos de resolver el ocio, lo
que debe ser mucho más complicado.
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O SALÁRIO POR PRODUÇÃO E AS
AÇÕES COLETIVAS — VELHA E NOVA
REALIDADE DO TRABALHO RURAL

Maria da Graça Bonança Barbosa

Intr
odução
Introdução
O interesse pelo tema surgiu a partir da divulgação das mortes súbitas dos cortadores de cana, em razão desse fato contrastar com o progresso experimentado pelo setor
sucroalcooleiro nos últimos anos.
Dois honrosos convites para proferir palestras sobre o salário por produção e as
ações coletivas no âmbito do trabalho rural(1), desafiaram o aprofundamento da pesquisa
e o delineamento das ideias, originando a proposta que resultou no presente estudo sobre
a velha e a nova realidade do trabalho dos cortadores de cana.
Inicialmente é apresentado um breve panorama do desenvolvimento econômico desse
setor, bem como da realidade dos cortadores de cana, que não se restringe às condições
de trabalho, mas abrange a própria vida do homem que é contratado para trabalhar nos
canaviais.
Sem perder o foco das questões mais graves que afetam esses trabalhadores, como o
uso de drogas, o trabalho análogo ao de escravo e as mortes havidas nos últimos anos,
destacam-se os critérios de seleção, as metas de produção, a forma de arregimentação e de
contratação e, especialmente, a forma de remuneração, como agravante das condições
de trabalho.
É feita uma análise do salário por produção ou por unidade de obra, com a finalidade
de aproximar a realidade divulgada pela imprensa à doutrina e jurisprudência trabalhista,
que além de consagrar tal forma de remuneração, exclui o direito desses trabalhadores em
receber pela hora extraordinária, conferindo-lhe o direito apenas ao respectivo adicional.
(1) O primeiro convite foi da Ematra XV sobre o tema “O salário por produção frente à ordem constitucional e internacional de proteção ao trabalhador” cuja palestra foi proferida no XIII Congresso Brasileiro de Trabalho Rural promovido
pelo TRT da XV Região na cidade de Barretos-SP em outubro de 2007. O segundo do IGT — Instituto Goiano de Direito
do Trabalho sobre o tema “Ações coletivas para proteção dos direitos do trabalhador rural — novas realidades” cuja
palestra foi proferida no I Congresso Internacional sobre Direito Coletivo do Trabalho promovido de Goiânia-GO em
fevereiro de 2008.
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A tutela jurisdicional dos direitos dos trabalhadores rurais, com destaque para os
cortadores de cana, é enfocada em seu duplo aspecto: por meio das ações individuais e
das ações coletivas, sendo reveladas, nesse aspecto, também a velha e a nova realidade
vivida pela Justiça do Trabalho.
O método de pesquisa privilegiou as notícias veiculadas pela imprensa nos últimos
anos sobre o setor sucroalcooleiro, nos seus múltiplos aspectos, contrapondo-as com a
doutrina e a jurisprudência em matéria de direito do trabalho rural, visando a demonstrar
que as decisões da Justiça do Trabalho não podem se apresentar dissociadas dessa nova
realidade.
1. A pujança do setor sucr
oalcooleir
ealidade
sucroalcooleir
oalcooleiroo — a nova rrealidade
“Na terra do álcool, sobram empregos e bons salários.”(2)
Essa chamada do caderno de economia de um dos maiores jornais do país, bem
reflete o momento por que passa o setor sucroalcooleiro, que é sem dúvida o melhor
desde a implantação do projeto Proalcool no país.
Como apontou o economista Celso Ming(3), a retomada do crescimento econômico do
setor teve início com a fabricação dos carros flex que no ano de 2005 já correspondiam a
60% do mercado brasileiro, cerca de 1 milhão de veículos, e cuja projeção é de 5 milhões
em 2010.
Dados mais recentes apontam que houve produção recorde das usinas de álcool em
2007, produção que deve ser superada em 2008, em razão do aumento da área plantada
de 4,8 milhões para 5,05 milhões de hectares e instalação de 29 novas usinas, 13 delas
apenas no Estado de São Paulo.(4)
A empresa Cosan é apontada como líder do setor, com 17 unidades produtoras sendo uma das primeiras a lançar suas ações no mercado norte-americano visando à capitação de recursos, na ordem de US$1,5 bilhão a US$2 bilhões, destinados ao desenvolvimento
do projeto chamado greenfild nos Estados de Goiás e São Paulo.(5)
A demanda por combustíveis alternativos ao petróleo deve crescer em todo o mundo
e já acarreta a preocupação mundial com a ocupação das áreas de cultivo de alimentos
pela cana, tema objeto da última reunião da FAO, órgão da ONU responsável pela segurança alimentar mundial.
Apesar das negativas dos representantes do setor e do próprio governo federal, áreas
de cultivo de alimentos ou pastagens estão sendo substituídas por extensos canaviais em
(2) Jornal O Estado de S. Paulo de 17.6.2007.
(3) Jornal O Estado de S. Paulo de 26.11.2005.
(4) Jornal Folha de S. Paulo de 25.3.2008.
(5) Jornal Folha de S. Paulo de 26.6.2007.
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São Paulo(6) e também avançam no cerrado do Centro-Oeste, que apresenta condições
favoráveis para o cultivo da cana, com destaque para o Estado de Goiás, que já é o 3º do
país em áreas de cultivo da cana.(7)
O impacto ambiental também faz parte da pauta de discussões do governo brasileiro, que já noticiou que proibirá o cultivo de cana na região amazônica e no pantanal(8), em
resposta à pressão internacional pela preservação de tais ecossistemas.
Lei do Estado de São Paulo que fixava como limite o ano de 2031 para o fim da
prática da queima da cana, teve seu prazo antecipado por um protocolo assinado pelo
governo estadual e a ÚNICA — União da Indústria da Cana de Açúcar(9): será de 2.014
para as áreas planas como as de Ribeirão Preto e 2017 para áreas com inclinações, tal
como as de Piracicaba.
A produção do etanol com observância das regras de proteção ambiental, incluindo
a proibição das queimadas e o cultivo apenas em áreas liberadas para a agricultura deverá
ser objeto de certificação ambiental, necessária para a exportação, especialmente para os
países da União Europeia.
A pujança do etanol se estende para outros setores da economia. Máquinas como
caldeiras, turbinas, moendas e esteiras, entre outras, são fabricadas pelas mais de 550
indústrias da cidade de Sertãozinho, região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo e
suprem as necessidades do Brasil e de outros 70 países para os quais são exportadas.(10)
O Ministério da Ciência e Tecnologia criou, em Campinas, um centro de pesquisa
dedicado exclusivamente ao etanol, com investimentos previstos de R$150 milhões nos
próximos anos, embora a Embrapa já realize pesquisas com cana transgênica, mais resistente à seca e às pragas.(11)
A demanda por mão-de-obra para um setor que investe em ciência e tecnologia é
sem dúvida de mão-de-obra qualificada, necessidade que aumenta diante da instalação
vertiginosa das novas usinas de açúcar e álcool.
Pesquisa realizada pela Fiesp mostrou que das 52 mil vagas criadas na indústria em
abril de 2007, 42 mil eram no setor sucroalcooleiro, ou seja, 82% do total, vagas que nem
sempre são preenchidas, pois requerem trabalhadores especializados.(12) No mês seguinte,
67% das vagas criadas na indústria de transformação foram no setor sucroalcooleiro, cuja
maior demanda é por executivos, consequência da profissionalização das empresas.(13)
Esses trabalhadores qualificados têm salários médios de R$ 3.000,00, enquanto os
cortadores de cana ganham de R$ 700,00 a R$ 1.200,00 por mês(14), em valores que
(6) Jornal Folha de S. Paulo de 25.3.2008.
(7) Jornal Folha de S. Paulo de 12.4.2008.
(8) Jornal Folha de S. Paulo de 18.7.2007.
(9) Jornal O Estado de S. Paulo de 5.6.2007.
(10) Jornal O Estado de S. Paulo de 17.6.2007.
(11) Jornal O Estado de S. Paulo de 30.3.2008.
(12) Jornal Folha de S. Paulo de 22.5.2007.
(13) Jornal Folha de S. Paulo de 24.6.2007.
(14) Jornal Folha de S. Paulo de 22.5.2007.
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variam em razão do pagamento feito por produção, cuja unidade é a “tonelada” da
cana cortada.
O Brasil é o grande produtor e o maior exportador de etanol do mundo, além de
reunir as melhores condições para a produção de um combustível considerado, na atualidade, como a principal alternativa ao petróleo: clima, extensas áreas para cultivo e experiência acumulada de três décadas.
Os números do setor sucroalcooleiro nos últimos cinco anos impressionam: são sempre
de milhões ou até bilhões, de toneladas produzidas, hectares plantados, usinas instaladas,
produção, investimentos, tecnologia, pesquisas, e lucros.
Cabe agora a indagação: o progresso econômico do setor sucroalcooleiro se reflete
no mundo do trabalho de forma a alcançar aquele que está na ponta de toda essa cadeia
produtiva, o cortador de cana?
2. O trabalho dur
tador
es de cana — a velha rrealidade
ealidade
duroo dos cor
cortador
tadores
“O lado sombrio dos canaviais.”(15)
De acordo com Maria Aparecida de Moraes Silva o boia-fria é transformado no “bom
cortador de cana”, entre outras razões, por crer em uma regra de equidade, qual seja,
“aceitação da distribuição proporcional das recompensas de acordo com o mérito de cada
um”.(16)
A socióloga e pesquisadora que há várias décadas se dedica ao estudo do trabalho
rural no país, aponta que esse trabalhador é em regra jovem, migrante, do sexo masculino
e, majoritariamente, negro ou mulato(17), o que revela o perfil necessário para se tornar o
bom cortador de cana.
As condições pessoais e de vida desses trabalhadores são reveladoras da forma pela
qual são contratados e remunerados na safra da cana, cuja duração é de aproximadamente
sete meses do ano.
2.1. A vida e o trabalho nos canaviais
2.1.1. Rotina diária
Os cortadores de cana se levantam às 4h00 para preparar a comida que será levada
para o trabalho, a conhecida “boia-fria”. Às 5h00 em média já estão nos pontos, aguardando o ônibus que os levará até a Usina. Começam o trabalho às 7h00, no eito, cortando,
(15) Jornal O Estado de S. Paulo de 9.10.2005.
(16) SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Errantes do fim do século. São Paulo: Unesp, 1999. p. 204.
(17) Idem, p. 205.
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juntando, amarrando e carregando o caminhão de cana durante toda a jornada. Param
alguns minutos para consumir a “boia”, em cima de um monte de cana. Trabalham sob o
sol, o calor e respiram fumaça e fuligem das queimadas. Terminam a jornada por volta das
17h00, quando pegam o ônibus de volta para o alojamento.(18) Cumprem essa rotina 6
dias por semana, em escala de trabalho 5x1.(19)
2.1.2. Perfil do trabalhador
Cerca da metade da mão-de-obra empregada em São Paulo é de migrantes — predominantemente do sul da Bahia e norte de Minas (Vale do Jequitinhonha). Nas últimas
safras tem crescido o número de trabalhadores recrutados em regiões mais distantes, como
os Estados do Maranhão e do Piauí.(20) Trabalhadores na faixa dos 25 aos 40 anos ainda
são recrutados, mas há cada vez mais jovens na faixa dos 18 anos trabalhando nos canaviais. A preferência por negros ou mulatos se justifica em razão de serem homens dotados
de grande força física. Têm baixa ou nenhuma escolaridade.
2.1.3. Arregimentação
Feita por meio da intermediação de mão de obra — “gatos” ou empreiteiros — no
próprio local de origem ou pela “legal terceirização”: contratação de empresas que fornecem a mão-de-obra dos cortadores de cana, apenas para o período de safra.
Moraes Silva aponta que o “gato” é quase um elemento extinto, por sua conotação
negativa no meio ambiente de trabalho. Essa função foi substituída pelos empreiteiros,
igualmente encarregados de formar a turma no início da safra e que muitas vezes trabalham ao lado dos cortadores, como fiscais ou motoristas, ao contrário do agenciador, que
apenas faz o contato com os trabalhadores, encaminhando-os para a usina, não acumulando outras funções(21).
O empreiteiro e o agenciador, apesar das denominações diferentes, cumprem o mesmo
papel, de mera intermediação da mão-de-obra para o corte de cana, tanto que “os trabalhadores sabem disso ao denominarem as empresas agenciadoras de gatonas”.(22)
Os depoimentos de trabalhadores e empreiteiros possibilitaram que Moraes Silva
chegasse à seguinte conclusão: “fica evidente o processo: o agenciador recruta os trabalhadores, eles se dirigem para o escritório para a seleção (fichamento). O prontuário contém
a história passada e se nada o desabonar, nem do ponto de vista médico, nem do seu
comportamento, ele será empregado”.(23)
(18) Jornal O Estado de S. Paulo de 17.6.2007.
(19) Jornal Folha de S. Paulo de 11.3.2007.
(20) Jornal Folha de S. Paulo de 28.7.2004.
(21) SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Op. cit., p. 124.
(22) Op. cit., p. 127.
(23) Op. cit., p. 140.
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A arregimentação de trabalhadores, além de ilegal sob o aspecto da proteção do
trabalho, tem uma vertente ainda mais degradante, como nos casos de tráfico de seres humanos para o trabalho forçado, como revelou a seguinte notícia publicada pela imprensa:
“Em março/07 chegou um ônibus em Catanduva, interior de SP, proveniente de
Pernambuco, com cerca de 30 trabalhadores. Percorreu, tal como os outros, estradas
secundárias e mal fiscalizadas, parando nos bares à procura de ‘gatos’ para um primeiro contato. O motorista oferecia o ‘passe’ de cada trabalhador por R$ 150,00.
Encontrou um ‘gato’ que concordou, mediante a emissão de uma nota promissória
do respectivo valor, assinada por cada um dos trabalhadores. Felizmente a negociação foi interceptada pelo Sindicato da categoria que conseguiu reaver as notas promissórias e libertou o pessoal.”(24)
2.1.4. Moradia
Alojamentos ou casas simples em cidades menores nos arredores das usinas, alguns
são verdadeiros “casebres” feitos de tijolo baiano e madeira improvisada que chegam a
abrigar 30 trabalhadores na época da safra.(25)
Mesmo quando o trabalhador não é alojado, a situação de moradia é precária:
“O alagoano Adaílton Dias de Góis, 28 anos, casado e com 2 filhos, divide uma casa
com o irmão, que também é casado e tem uma filha e mesmo assim reclama que o
aluguel consome boa parte do salário que ganha como cortador de cana”.(26)
Como já constatara Moraes Silva, os boias-frias sempre se concentraram nos bairros
periféricos das cidades médias e também naquelas cidades conhecidas como “cidades
dormitórios”.(27) Apontou, ainda, que essas cidades representam o “quintal” das usinas,
onde não apenas residem os trabalhadores, mas toda a estrutura urbana existe e se mantém em razão da empresa, como típico fenômeno da cana.(28)
As cidades nas quais os trabalhadores moram, como Barrinha no Estado de São
oblemas sociais gerados por esse sistema de produção —
Paulo, suportam os ônus dos pr
problemas
serviços de saúde e de educação, atendimento à família e até o fornecimento de cestasbásicas para os trabalhadores que não querem ou não conseguem voltar à origem depois
do final da safra.(29)
2.1.5. Vestimentas
Apesar de trabalharem sob um sol que muitas vezes beira os 40oC, os trabalhadores
têm que usar calça comprida, camisa de mangas longas com mangote, luvas de couro,
(24) Jornal Folha de S. Paulo de 18.7.2004.
(25) Jornal Folha de S. Paulo de 17.2.2008.
(26) Jornal O Estado de S. Paulo de 17.7.2007.
(27) SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Op. cit., p. 220.
(28) Op. cit., p. 226.
(29) Jornal O Estado de S. Paulo de 17.6.2007.
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botina e chapéu ou boné, além de lenço ou panos para cobrir o pescoço e muitas vezes
parte do rosto(30) em razão da fumaça, dos insetos e dos animais peçonhentos, bem como
dos riscos de acidente com o podão.
2.1.6. Seleção
As “listas negras” contendo o nome de trabalhadores que causam problemas são distribuídas aos empreiteiros a fim de que não sejam contratados para a próxima safra. Entre
os problemas estão questões corriqueiras como as brigas nos alojamentos e no transporte,
até a falta máxima “ter reclamado seus direitos”, no escritório ou ainda mais grave, na
Justiça do Trabalho, como já denunciava Moraes Silva.(31)
As usinas impõem metas de produção, antes mesmo da contratação, apesar de negarem tal prática.
Turmeiro que traz pessoal para trabalhar nos canaviais da região de Ribeirão Preto
confirmou o perfil dos trabalhadores, exigido para a contratação: “Eles (a usina) pediram
só nego bom de físico”.(32)
No mesmo sentido o depoimento de irmã Inês Facioli da Pastoral de Guariba, que
presta assistência aos migrantes:
“As usinas dão preferência ao trabalhador que ultrapassa a cota de 10 toneladas
diárias. Como a safra de 2007 será maior está sendo admitida uma porcentagem
mínima de carteiras brancas”.(33)
Em razão do sistema de seleção, o cortador sabe que se não conseguir alcançar as
metas fixadas pela usina, poderá ser dispensado antes mesmo do fim da safra e, ainda que
tal não ocorra, com certeza não será contratado para a próxima safra.
Homens mais velhos, mulheres e trabalhadores em geral com “histórico de licenças
médicas”, também são previamente excluídos da seleção.(34)
2.1.7. Problemas de saúde
a) Tendinites e problemas na coluna — há grande esforço de flexão da coluna,
movimentos repetitivos dos braços, pernas e ombros a fim de possibilitar o corte,
pois o trabalhador, para cortar a cana, tem que se abaixar, abraçar o feixe e posicionar o podão bem rente ao solo, levantando-se em seguida, arremessando a cana
cortada a um monte e retomando a posição para novo corte.
(30) Jornal Folha de S. Paulo de 23.2.2006.
(31) SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Op. cit., p. 141-142.
(32) Jornal O Estado de S. Paulo de 1º.4.2007.
(33) Jornal O Estado de S. Paulo de 1º.4.2007.
(34) Jornal O Estado de S. Paulo de 1º.4.2007.
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b) Desidratação — provocada pelo calor excessivo e pelas vestimentas que não favorecem a ventilação — “médicos do Ministério do Trabalho, que estudaram a saúde
do cortador de cana, concluíram que eles chegam a perder, em um dia de trabalho,
cerca de 8 litros de água”.(35)
c) Birola — “tontura, desmaios, cãibras e convulsões”(36) — as cãibras são comuns
entre os cortadores e decorrem do grande esforço muscular aliado à precariedade da
alimentação — uma marmita composta de arroz, feijão, ovo ou um pedaço de carne,
para o dia todo de trabalho. Por isso, algumas empresas passaram a fornecer soluções de glicose e mesmo isotônicos aos trabalhadores.
d) Redução da vida útil — Pesquisa desenvolvida por Maria Aparecida de Moraes
Silva, com apoio do CNPq (Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) aponta que o esforço físico exigido no corte manual da cana tem encurtado
a vida útil desses trabalhadores, que ficam precocemente incapacitados para o trabalho: “Nas décadas de 80 e 90 o tempo em que o trabalhador do setor ficava na
atividade era de 15 anos; a partir de 2000 caiu para 12 anos”. Inevitável a comparação com os escravos que viveram no século XII, que também tinham vida útil de
10 a 12 anos, em razão das precárias condições de vida e de trabalho, como constatou estudo do historiador Jacob Gorender.(37)
e) Uso de drogas — Aquela mais barata e mais nefasta, o crack, traficada na forma
de pedra para ser fumada em cachimbos improvisados, vendida a R$ 5,00 para os
cortadores da Região de Ribeirão Preto. Relatório da ONU comprova que centenas
de trabalhadores rurais já são viciados na droga. O fato de a cidade de Ribeirão Preto
ser utilizada como corredor do tráfico de drogas e do trabalho ser executado em
áreas de difícil acesso facilitam a propagação da droga e dificultam o seu combate.(38)
O relatório divulgado pela ONU confirmou as suspeitas de Moraes Silva quanto ao
uso de drogas pelos cortadores de cana, pois em vários depoimentos os trabalhadores
relataram cortar cana com o “diabo no corpo”.(39)
2.2. As mor
tes dos cor
tador
es de cana
mortes
cortador
tadores
É importante que se diga que as mortes entre os cortadores de cana não é um fato
inusitado.
Relatório do Ministério do Trabalho de 2007 aponta que 450 trabalhadores do setor
sucroalcooleiro morreram no ano de 2006(40) em razão de acidentes de trajeto, queimadas
ou mesmo assassinados em brigas nos alojamentos.
(35) Revista Isto é de 28.3.2007.
(36) Jornal Folha de S. Paulo de 11.3.2007.
(37) Jornal Folha de S. Paulo de 29.4.2007.
(38) Jornal Folha de S. Paulo de 14.10.2007.
(39) Jornal Folha de S. Paulo de 14.10.2007.
(40) Revista Isto é de 28.3.2007.
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O que chamou a atenção da sociedade nos últimos anos não foram as mortes por
causas já conhecidas, mas sim as chamadas “mortes súbitas” dos canavieiros e de causa
que não estaria relacionada diretamente ao trabalho, pois a maioria das mortes se deu por
parada cardiorespiratória ou mesmo por causa indeterminada, como indicam os atestados
de óbito.(41)
Com a manchete “Mortes ofuscam o brilho do etanol”(42) entre tantas outras que
poderiam aqui ser transcritas, revelava-se para a opinião pública que o vertiginoso desenvolvimento do setor sucroalcooleiro e o seu brilhante futuro estavam muito distantes da
realidade dos cortadores de cana.
Mortes aparentemente inexplicáveis, pois como visto os trabalhadores eram adultos
jovens, migrantes de Minas ou do Nordeste, pardos ou negros e dotados de força física.
Antonio Moreira, mineiro de 55 anos, caiu morto no meio do canavial — naquele dia
ele já tinha cortado 16 toneladas de cana.(43) Também Juraci Barbosa morreu com 39 anos.
Juraci tinha trabalhado 70 dias sem folga, no período que antecedeu a sua morte, cujo
atestado indicou ser decorrente de “causa desconhecida”. Médico do Trabalho que examinou esse caso afirmou ter ficado surpreso com o fato de o trabalhador ter cortado no
período que antecedeu ao óbito, em média, 10 toneladas de cana por dia, sendo que um
dia antes de morrer, Juraci cortou 17,4 toneladas de cana.(44)
No período de 2004 a 2007 foram 21 mortes nos canaviais paulistas com essas
mesmas características, o que provocou o início da discussão sobre o nexo causal entre
essas mortes e as condições de trabalho dos canavieiros.
Casos de morte por exaustão já foram objeto de estudo em diversas partes do mundo, mas o Japão é o único país em que há uma palavra para designar a morte por exaustão
decorrente do trabalho.
Karoshi é o termo usado pelos japoneses para identificar a morte do trabalhador causada
por arritmia cardíaca, infarto ou AVC, que foi identificada na década de 80 do século XX,
como consequência de jornadas extensas de trabalho, que acarretaram alterações do ritmo
biológico por exigir do organismo um esforço extremo, provocando ataques do coração
ou hemorragia cerebral. Nas palavras dos médicos japoneses karoshi é a morte causada pelo
excesso de trabalho.(45)
A morte por exaustão é ainda um fato pouco estudado no Brasil, embora o trabalhador brasileiro esteja também sujeito ao labor extraordinário e seja pressionado por melhores resultados quanto à produtividade, daí a importância de se conhecer as pesquisas já
realizadas em outros países.
(41) Jornal O Estado de S. Paulo de 9.10.2005.
(42) Jornal O Estado de S. Paulo de 1º.4.2007.
(43) Revista Isto é de 28.3.2007.
(44) Jornal Folha de S. Paulo de 18.5.2007.
(45) Disponível em: <www.economist.com> Acesso em: 31.1.2008.
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Poderia se argumentar que a questão das condições de trabalho dos cortadores de
cana poderá restar superada por outros fatores que envolvem a produção de álcool no
Brasil.
Estudo publicado no mês de setembro de 2007 indica que a profissão de cortador de
cana pode estar em vias de extinção, em razão do fim das queimadas, que tem como
consequência a mecanização da colheita. De fato, já houve redução da mão-de-obra em
mais de 20% nos canaviais paulistas. Em muitas das novas usinas que estão sendo implantadas, sequer serão contratados cortadores de cana:
“A profissão do boia-fria da cana-de-açúcar está com os dias contados no Brasil.
É o que aponta estudo da Esalq/USP, que mediu os efeitos da mecanização das lavouras”.(46)
O diagnóstico é otimista. Na verdade a mecanização do corte de cana avança em São
Paulo — 45% da safra 2007, a maior da história, foi feita por máquinas. Na cidade de
Ribeirão Preto esse índice chegou a 70% — cada máquina chega a fazer o trabalho de 100
homens.
Os empregos gerados pelo setor, na atualidade, são para a mão-de-obra qualificada,
profissionais com nível de escolaridade e especialização que não sairão das fileiras dos
boias-frias(47), migrantes das regiões mais pobres do país.
Há que se considerar, ainda, que a mecanização cresce no Estado de São Paulo principalmente em razão do protocolo de antecipação do fim das queimadas, não sendo essa
a realidade de outros Estados do Brasil.
No mais, as áreas de topografia irregular não podem ser colhidas por máquinas, o
que torna imprescindível o trabalho dos cortadores de cana, que trabalharão em condições ainda mais difíceis, nos locais aonde a máquina não chega, como as áreas acidentadas, com declive ou aclive.
Dessa forma, a profissão do cortador de cana não será extinta, ao contrário, perdurará
ainda por muito tempo e se tornará imprescindível para as áreas de topografia irregular o
que acarretará uma piora nas condições já difíceis de trabalho, se a cana não for mais
queimada.
2.3. O trabalho forçado ou em condições análogas à de escravo
As condições de trabalho nos canaviais do Brasil tem sido objeto da atenção da
comunidade internacional, principalmente em face da existência de trabalhadores mantidos em condições análogas à de escravo.
Organismos internacionais como a OIT e a ONU têm indicado representantes para
acompanhar as chamadas blitz e cujo resultado foi recentemente divulgado:
(46) Disponível em: <www.dimenstein.com.br> Acesso em: 10.10.2007.
(47) Jornal Folha de S. Paulo de 22.5.2007.
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“Em 2007, os grupos móveis do Ministério do Trabalho resgataram em pr
propriedaopriedades do setor sucr
oalcooleir
o 3.117 pessoas em situação degradante — 53% do
sucroalcooleir
oalcooleiro
total de trabalhador
es liber
tados
trabalhadores
libertados
tados”.(48)
Esses números chamam a atenção principalmente porque no ano imediatamente
anterior, 2006, nenhum trabalhador foi libertado nos canaviais brasileiros, o que comprova que foram as recentes blitz que possibilitaram conhecer essa deplorável realidade.
As blitz ocorreram no Estado de São Paulo, mas também em áreas onde há crescimento da fronteira agrícola da cana. Por exemplo, nos Estados de Mato Grosso e Goiás
foram realizadas quatro blitz, que resultaram na libertação de 1.622 trabalhadores.(49)
As más condições de trabalho nos canaviais brasileiros repercutem no mundo de
forma cada vez mais intensa. O jornal Los Angeles Times publicou uma reportagem sobre
o trabalho nos canaviais de São Paulo e referindo-se ao “segredo sujo da Arábia Saudita
dos biocombustíveis” revelou que “as péssimas condições de trabalho dos cortadores de
cana variavam de básicas a deploráveis”.(50)
Relatório da Anistia Internacional publicado no mês de maio de 2008 criticou a
situação dos trabalhadores nas plantações de cana no Brasil, em razão da exploração e das
denúncias de trabalhos forçados.(51)
2.4. A rremuneração
emuneração por pr
odução como causa agravante das condições de
produção
trabalho dos cor
tador
es de cana
cortador
tadores
Como visto, o trabalhador do corte de cana é aquele que trabalha sujeito às mais
adversas condições de trabalho, sob o sol e exposto à fumaça e fuligem das queimadas,
bem como aos animais peçonhentos e por isso tem que usar roupas pesadas, o que não
favorece a ventilação do corpo.
Realizam um trabalho que requer grande esforço físico com movimentos repetitivos
da coluna, ombros, pernas e braços, despendendo além do tempo da jornada normal e
extraordinária, outras horas no trajeto do trabalho, morando em alojamentos fornecidos
pelas usinas ou casas simples em que dividem o espaço com outros trabalhadores.
Há um outro fator que pode ser apontado como um agravante dessas condições já
adversas de trabalho e que está a merecer uma maior reflexão de todos aqueles que se
ma de rremuneração
emuneração dos cor
tador
es de cana
preocupam com o trabalho rural: a for
forma
cortador
tadores
cana.
2.4.1. O salário por unidade de obra
O salário por unidade de obra é expressamente consagrado pela doutrina do direito
do trabalho como um dos tipos de salário
salário, ao lado do trabalho por unidade de tempo
e do trabalho por tarefa, esse último misto daquelas outras duas formas.
(48) Jornal Folha de S. Paulo de 17.2.2008.
(49) Jornal Folha de S. Paulo de 17.2.2008.
(50) Revista Época de 23.6.2008.
(51) Jornal Folha de S. Paulo de 29.5.2008.
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Amauri Mascaro Nascimento aponta que nessa espécie de salário o tempo à disposição do empr
egador não é importante para o cálculo da retribuição, que tem como base
empregador
odução do trabalhador.(52)
a pr
produção
O jurista aponta diversas desvantagens dessa forma de remuneração, das quais merecem destaque:
“força o trabalhador a exceder a capacidade de trabalho, em prejuízo da saúde e da
qualidade dos produtos; os menos aptos são naturalmente prejudicados diante dos
mais aptos e a experiência mostra que não são dos melhores salários globais
dos empregados que militam nesse sistema, excetuando-se as comissões em alguns
setores”.(53)
A importância da pr
produção
odução para a estipulação do salário por unidade de obra é
destacada por Arnaldo Süssekind(54), em razão de ser a quantidade do serviço que é priorizada e não o tempo gasto na execução do trabalho. Na mesma linha a lição de Mauricio
Godinho Delgado para quem “a produção realizada é o critério essencial para cálculo
do salário pactuado, independentemente do tempo de trabalho à disposição do empregador”.(55)
José Martins Catharino preleciona que:
“O salário por obra é mais utilizado quando se torna possível medir, pesar ou contar
corretamente a produção do operário. Quando a necessidade de maior rendimento
é colocada acima da melhor qualidade de produto e quando a produção está mais ou
menos padronizada. Enfim, é uma modalidade de salário preferida quando se trata
de trabalho manual e com pequeno coeficiente de intelectualização.”(56)
E aponta as vantagens desse tipo de salário:
“Faz aumentar a produção; diminui a necessidade de uma fiscalização intensiva,
reduzindo os gastos do empregador com o pessoal; é modo natural de distinção
entre os bons e maus trabalhadores; torna mais preciso o cálculo de cada produto e
da produção em geral”.(57)
Nota-se pelo elenco as vantagens dessa forma de retribuição salarial que elas são
todas do empregador, sendo que a única que adviria para o empregado é que sendo um
dos bons como diz Catharino, ou o “bom cortador de cana” como designa Moraes Silva,
ganharia mais que os outros trabalhadores.
Por outro lado, Catharino não deixou de destacar as desvantagens dessa espécie de
salário, reconhecendo que “muitos inconvenientes podem ser referidos” entre os quais
destaca o seguinte: “induz o operário a produzir mais do que normalmente seria capaz,
(52) NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 461.
(53) NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p.462.
(54) SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1993. v. 1, p. 374
(55) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2006. p. 716-717.
(56) CATHARINO, José Martins. Tratado jurídico do salário. São Paulo: LTr, 1994. p.154.
(57) CATHARINO, José Martins. Op. cit., p. 154.
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prejudicando-lhe a saúde, inconveniente que geralmente é relativo por força das normas
sobre duração do trabalho”.(58)
O comprometimento da saúde do trabalhador advém, portanto, do próprio sistema
de remuneração por produção, mas pode ser ainda mais agravado, como reconhece
Catharino: “a maior desvantagem do salário por unidade de obra decorre da possibilidade
de ser fixado um preço tal por peça ou unidade que exija do operário uma capacidade
produtiva excepcional para ganhar um salário razoável, equivalente ao que perceberia um
operário remunerado por tempo”.(59)
As lições de Catharino têm total pertinência para a presente análise, pois o salário
por produção, tal como fixado no setor canavieiro, acarreta maior produtividade para o
empregador, já que para ganhar um salário médio de R$ 1.000,00 o trabalhador tem que
cortar pelo menos 10 toneladas de cana por dia, com grande esforço físico e comprometimento da saúde.
Aqueles que defendem o salário de produção como forma justa de retribuição para
os bons cortadores, não consideram que essa forma de remuneração é a mais injusta sob
outros aspectos mais significativos em termos de proteção ao trabalhador.
A remuneração por produção impele os trabalhadores a se superarem, além do que
seria exigível, acarretando a exaustão dos que trabalham e a exclusão daqueles que mesmo alcançando médias razoáveis de produtividade, não são considerados como aptos para
o trabalho.
Mascaro Nascimento se alinha com Catharino na crítica ao salário por produção, especialmente na sua característica de incentivo para o trabalho, afirmando que “o argumento não convence diante dos múltiplos fatores que podem influir no rendimento de um
trabalhador, como o estado de saúde, de espírito, o contentamento ou descontentamento
com o serviço, etc.”.(60)
Há que se destacar que a forma de remuneração por unidade de obra não foi estudada apenas pela doutrina do direito do trabalho, sendo objeto da analise de economistas
e sociólogos.
Adam Smith, o grande teórico do sistema econômico liberal já constatava, no século
XVIII, em sua célebre obra Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das
nações:
“É verdade que alguns trabalhadores, quando podem ganhar em 4 dias aquilo que
chega para os sustentar durante uma semana, são preguiçosos nos outros 3; não é
esta porém a atitude da maior parte deles. Pelo contrário, quando são pagos liberalmente à peça, os trabalhadores manifestam uma tendência para se ultrapassarem a si
mesmos e arruinarem a sua saúde e constituição física em poucos anos”.(61)
(58) CATHARINO, José Martins. Op. cit., p. 154.
(59) CATHARINO, José Martins. Op. cit., p. 154-155.
(60) NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 462.
(61) SMITH, Adam e RICARDO, David. Coleção Os pensadores. 1. ed. Coleção Abril Cultural. São Paulo: Victor Civita,
1974. v. XVIII, p. 74.
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Smith ainda preconizava que o excesso de trabalho pode ter “consequências perigosas e até fatais”, advertindo:
“Se os patrões ouvissem sempre o que é ditado pela razão e pelo espírito humanitário, seriam levados muitas vezes a moderar o esforço dos seus homens em vez de o
animarem”.(62)
É importante destacar que não está em discussão ser necessário fixar patamares
mínimos para o salário dos cortadores de cana, pois nesse aspecto o art. 7º, VII da Constituição brasileira é claro ao assegurar o salário mínimo a todos os trabalhadores, independentemente do tipo de salário pago pelo empregador, tal como já garantia o art. 78
da CLT.
Não seria essa a questão, pois o valor auferido pelo cortador de cana é superior ao
salário mínimo e ainda ao salário da grande massa dos trabalhadores brasileiros o que
acaba por constituir mais um argumento para aqueles que defendem essa forma de remuneração.
Na safra de 2007, o preço da tonelada variou de R$ 2,70 a R$ 3,07, dependendo do
tipo de cana(63), o que exige que o trabalhador corte pelo menos 10 toneladas de cana por
dia para aferir um salário entre R$ 700,00 e R$ 1.200,00, valores confirmados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais.(64)
E é nesse ponto que se apoiam os empregadores para defenderem que o cortador de
cana ganha um “bom salário”, como destacado pela imprensa: “Boia fria ganha bem, diz
usineiro”.(65)
Na mesma reportagem o professor de agronomia da Unesp, Ulisses Rocha Antoniassi
afirmou: “O trabalhador impõe o ritmo de trabalho que quer. Ele não é obrigado a trabalhar muito, trabalha para ganhar mais porque ganha por produtividade”.
Antonio Cabrera que já foi Ministro e Secretário do Estado de São Paulo e também é
produtor de cana segue a mesma linha: “sabemos que é um emprego rude, mas longe de
serem obrigados, de ser um tipo de trabalho forçado”, acrescentando que o trabalho é bem
remunerado e até seguro, se comparado com o setor da construção civil, que paga salários
menores e tem maior índice de acidentes.(66)
A comparação com outros trabalhadores parece ser a tônica dos empresários do setor, pois para Maurílio Biagi Filho, um dos principais usineiros do país e conselheiro da
ÚNICA (União da Agroindústria Canavieira de São Paulo) “o trabalhador rural tem os
mesmos direitos dos outros. E ganha um pouco mais pelo esforço físico se for comparado,
por exemplo, a um balconista, que tem menos esforço”.(67)
(62) SMITH, Adam e RICARDO, David. Op. cit., p.75.
(63) Jornal Folha de S. Paulo de 14.10.2007.
(64) Jornal Folha de S. Paulo de 3.5.2007.
(65) Jornal Folha de S. Paulo de 3.5.2007.
(66) Jornal Folha de S. Paulo de12.10.2007.
(67) Jornal Folha de S. Paulo de 14.10.2007.
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O que deixa de ser considerado é que para o cortador de cana ganhar bem, além de
trabalhar em condições adversas, tem que atingir metas de produção cada vez mais altas,
em real progressão geométrica, em razão do baixo preço fixado para a unidade de produção, no caso a tonelada de cana cortada.
De acordo com Francisco Alves, professor adjunto do departamento de engenharia da
Universidade Federal de São Carlos-SP: “Na década de 60 — um trabalhador cortava em
média 3 toneladas; esse número saltou para 6 toneladas de cana entre as décadas de 80 e
90 e, finalmente, para 10 a 12 toneladas no início do século XXI”.(68)
Esses números são também apontados por Maria Aparecida de Moraes Silva,
como forma de demonstrar a exata dimensão do aumento da produtividade dos cortadores de cana:
“A partir do ano 2.000, a situação ganhou dimensão de indústria em escala astronômica. O ritmo hoje é de 12 toneladas por dia. É obvio que nem todos atingem essa
marca, mas há quem alcance números ainda mais surpreendentes, como 20, 25 ou
30 toneladas por dia.”(69)
E Moraes Silva instiga a nossa reflexão com a seguinte constatação: “Não houve
mutação genética que tornou o homem mais forte. Estamos falando do mesmo homem”.(70)
A questão da produtividade pode ser ainda mais agravada nas próximas safras, pois
desde 2007 começou a ser colhida a cana transgênica, modificada geneticamente, mais
leve e com alta concentração em sacarose, além de ser mais resistente às pragas, ou seja,
é ótima do ponto de vista da produtividade econômica, mas tem a casca mais dura e pesa
menos e exigirá um esforço ainda maior do trabalhador, já que ganha por tonelada de
cana cortada.(71)
O salário por produção representa a clássica retribuição do trabalho não qualificado,
braçal e cujo resultado final é o único fator que realmente importa para o empregador,
pois não lhe interessa a pessoa que faz esse trabalho, as condições de vida a que está
submetida, nem tampouco o esforço físico despendido para atingir determinada produtividade.
Essa forma de remuneração é ainda mais vantajosa nos contratos por safra
safra, nos
quais o vínculo se estabelece apenas durante prazo pré-determinado, por não ter o empregador nenhuma responsabilidade para com o trabalhador depois do término do contrato,
excluindo-o já na seleção da próxima safra, caso não tenha atingido a produtividade esperada, tenha adoecido ou reclamado seus direitos.
A mesma conclusão é apresentada por Moraes Silva quanto ao contrato por safra, que
ainda acrescenta interessante reflexão: “O contrato temporário, além de permitir maiores
ganhos à empresa, uma vez que ela não arca com todos os encargos sociais dos trabalha(68) Jornal Folha de S. Paulo de 23.2.2006.
(69) Jornal O Estado de S. Paulo de 9.10.2005.
(70) Jornal O Estado de S. Paulo de 9.10.2005.
(71) Revista Isto é de 28.3.2007 e Jornal O Estado de S. Paulo de 1º.4.007.
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dores na safra, nasce do ciclo natural do produto, apenas aparentemente. Na realidade
safra e parada são criações do sistema, que alimentam a acumulação do capital”.(72)
O que se conclui é que as duras condições de vida dos canavieiros, que realizam um
trabalho árduo em meio ambiente adverso, com metas de produção e contratados apenas
temporariamente, são ainda agravadas pela forma de remuneração, pois o salário por produção impele o trabalhador a produzir cada vez mais, em detrimento da saúde e da
própria vida.
3. As soluções possíveis no âmbito da tutela individual e coletiva trabalhista
“Tenho forte crença de que se um juiz do trabalho não é capaz de melhorar a
realidade do trabalhador de sua região, no sentido de cumprimento dos
direitos e respeito à dignidade humana, passa e não dá uma efetiva
contribuição para um aperfeiçoamento das instituições e pessoas,
ou seja, falha no seu dever de Órgão de Estado.”(73)

3.1. A tutela individual — o deferimento de horas extras e o salário por pr
odução
produção
Importante ressaltar, nesse passo, que as mortes noticiadas pela imprensa não foram
de trabalhadores que estavam na chamada informalidade ou que laboravam em condições
ainda mais degradantes, como o trabalho análogo ao de escravo, mas sim os empregados
com carteira de trabalho assinada, holerite de pagamento e salários pagos na forma da
legislação celetista.
O que aconteceu, então? Será que a “estrita legalidade”, tomada essa como a observância das disposições da legislação do trabalho, não dá mais conta de proteger a própria
vida do trabalhador?
Como visto o salário por unidade de obra é expressamente consagrado pela doutrina do direito do trabalho como um dos tipos de salário
salário, ao lado do trabalho por
unidade de tempo e do trabalho por tarefa.
Ocorre que apesar dessa forma de remuneração ser a comumente adotada no meio
rural(74), o fato é que o cortador de cana, em particular, está inserido em um sistema
produtivo que torna apenas aparente a liberdade de executar o trabalho de acordo com o
seu próprio ritmo.
(72) SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Op. cit., p. 141.
(73) ESTEVES, Alan. Informativo Anamatra, ano XII, n. 106 de março de 2008. Magistratura cidadã e realidade que incomoda, a respeito da inspeção judicial que realizou em canavial do Estado de Alagoas.
(74) SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Op. cit., p. 86.
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A principal desvantagem do salário por produção, o baixo preço da unidade, encontra-se presente na retribuição do cortador de cana, pois na safra de 2007 o preço médio
foi de R$ 2,80 por tonelada de cana cortada.
Ainda que o trabalhador queira trabalhar em ritmo moderado, existem as metas de
produção, fixadas pelas usinas e a garantia de trabalho apenas durante a safra, forma
de contratação que impele o trabalhador a produzir por duas razões: primeira, tem que
ganhar o máximo que puder nesse período, pois não tem uma real perspectiva de continuidade do trabalho e, segunda, o seu rendimento será uma das condições para a contratação na safra seguinte.
Há que se considerar, também, os fatores históricos e sociais comuns aos trabalhadores contratados para o corte da cana e que contribuem para o próprio sistema de produção: migrantes dos lugares mais pobres do Brasil, trazidos para trabalhar nos canaviais
e morar em alojamentos, com longas jornadas de trabalho, seis dias por semana, com
pouca ou nenhuma vida social.
Violência, álcool, drogas e as mortes nos canaviais, confirmam o quadro das más
condições de trabalho a que os trabalhadores são submetidos.
A vida dos cortadores não apenas se concentra, mas se resume no trabalho.
A conclusão a que se chega é que além do salário por produção ser a for
forma
ma menos
equânime de rremuneração
emuneração
emuneração, pois no cálculo é considerado apenas o resultado da produção efetiva do trabalhador, com desprezo pelo conceito de tempo à disposição, quando tal
sistema é ainda impulsionado por condições que impelem os trabalhadores a laborarem
cada vez mais, forma-se um ciclo em que o homem não pensa em mais nada, a não ser
pr
oduzir
oduzir e pr
oduzir ...
produzir
oduzir,, pr
produzir
produzir
Mas ainda assim pode-se argumentar: é tudo legal
legal, a doutrina trabalhista prevê o
salário por produção como uma das formas de remuneração, os trabalhadores tem CTPS,
holerite e as empresas detêm o poder diretivo da atividade econômica, do qual decorre o
direito de escolherem os mais aptos para o trabalho.
Um dos caminhos possíveis é construir uma nova concepção para o salário por
unidade de obra ou por pr
odução, mais adequada à realidade do trabalho rural do Brasil
produção,
neste início de século XXI e que é revelada dia a dia pelos meios de comunicação.
Não se pode deixar de reconhecer que no setor sucroalcooleiro a expansão do emprego qualificado, a tecnologia, a bioengenharia convivem com condições de trabalho
análogas às do Brasil colonial, em que os escravos adoeciam e morriam de tanto trabalhar.
É imperioso que sejam destacadas as desvantagens desse tipo de salário, tal como
fez Catharino e Mascaro Nascimento, que remunera os trabalhadores menos qualificados,
egressos das camadas mais pobres da população brasileira.
Há que se perguntar: o salário por produção dos cortadores de cana e de tantos
outros trabalhadores rurais é compatível com os princípios consagrados pela Constituição
Federal da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho?
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Ainda que o salário pago seja superior àquele recebido pela maioria da população
brasileira, com direitos trabalhistas assegurados pelo empregador, se tem que trabalhar
de forma a superar todos os limites do ser humano, esse trabalho ainda que bem
remunerado para os parâmetr
os nacionais, não pode estar em consonância com a
parâmetros
dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.
Princípios que embora tenham sido objeto de maior atenção depois da promulgação
da Constituição de 1988, de há muito formam a própria base do direito do trabalho,
como se verifica do teor da Encíclica Rerum Novarum:: “o trabalho humano deve ser considerado, na teoria e na prática, não mercadoria, mas um modo de expressão direta da
pessoa humana”.
Cumpre ao Estado, por meio dos seus três Poderes, proteger as relações de trabalho
de forma a minimizar a desigualdade do trabalhador, visando a maior equidade e justiça
social e para que, como consta da Encíclica: “no ambiente de trabalho não seja lesada,
nem no corpo, nem na alma, a dignidade da pessoa humana”.
eclamações trabalhistas
As decisões proferidas nas rreclamações
trabalhistas, em que pleiteadas horas extras
pelos trabalhadores rurais, especialmente pelos canavieiros, podem se tornar importante
fator de mudança da jurisprudência até então majoritária.
Como se sabe há duas diretivas de jurisprudência do TST em matéria de salário por
unidade de obra.
A Súmula n. 340 quanto ao direito do comissionista em receber adicional de horas
extras, se sujeito a controle de horário e ultrapassar os limites legais:
Súmula n. 340. Comissionista. Horas Extras. O empregado sujeito a controle de horário,
remunerado a base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho
em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerandose como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.

E uma específica sobre o tema ora analisado, a Orientação Jurisprudencial n. 235 da
SDI-1, que dispõe que sendo o salário por produção, apenas o adicional é devido sobre as
horas laboradas em jornada extraordinária.
OJ N. 235 HORAS EXTRAS. SALÁRIO POR PRODUÇÃO. O empregado que recebe salário por
produção e trabalha em sobrejornada faz jus à percepção apenas do adicional de horas extras.

O pressuposto de tais entendimentos jurisprudenciais, como sabido, é que o salário
por produção já remunera a prestação do trabalho, sendo devido apenas o adicional incidente sobre as horas que excederam a jornada normal.
ural, para contiA realidade tem demonstrado, ao contrário, que o trabalhador rrural,
nuar pr
oduzindo, em condições adversas e rudes como as do corte da cana, em jornada
produzindo,
extraordinária, acrescida de horas in itinere e sem intervalo intrajornada, tem que despender uma ener
gia muito maior do que os demais trabalhador
es.
energia
trabalhadores.
Esse fato já está comprovado pela redução da própria capacidade de trabalho dos
cortadores, 12 anos em média, comprometimento da saúde e as mortes havidas no campo
por exaustão nos últimos anos.
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E é esse trabalhador que não recebe a hora extra acrescida do competente adicional,
mas apenas o adicional incidente sobre a produção, que ainda é reduzida no final do dia.
Curioso que aquela forma de remuneração que se reputa por mais justa e equânime
seja, de fato, aquela que mais iniquidades tem acarretado ao trabalhador.
No mais, a retribuição apenas com base naquilo que é produzido, coloca o trabalho
em patamar igual ao de uma mercadoria ao pressupor uma igualdade da troca(75), que
inexiste nas relações de trabalho subordinado.
Em síntese da tese aqui defendida
defendida: o trabalhador tem direito a receber a hora e o
adicional se trabalha em jornada extraordinária, ainda que receba por produção, pois
o pagamento apenas do adicional não é capaz de rretribuir
etribuir o esforço humano despendid
o
despendido
além do limite legal diário, em razão das próprias condições adversas desse trabalho.
A limitação da jornada de trabalho deve prevalecer sobre o tipo de salário ajustado,
não apenas porque se encontra consagrada na Constituição ou nas normas internacionais,
mas porque representa uma conquista da própria humanidade.
A jurisprudência do TRT da 15ª Região confirma a tendência da jurisprudência nesse caminho, como se vê pela ementa de acórdão da 5ª Turma, cujo relator foi o Juiz Gerson
Lacerda Pistori:
PROCESSO N.1.352-2005-106-15-00-0 ROPS HORAS EXTRAS; REMUNERAÇÃO POR PRODUTIVIDADE; BASE DE CÁLCULO.A remuneração do trabalho por produção deve ser vista
como cláusula draconiana. Trata-se de situação que faz do trabalhador escravo de sua própria
produtividade; sem perceber, essa sua necessidade em manter constante determinado nível
de produtividade já alcançado gera o maior desgaste de sua própria saúde, assim como compromete, aos poucos, sua plena capacidade física para o próprio trabalho. Correto, assim, reconhecer
que trabalhador que ganha por produtividade deve receber suas diferenças de horas extras também com
base no valor do salário normal, acrescido do respectivo adicional (constitucional ou normativo).(76)

Essa tese foi adotada na 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do
Trabalho(77), mediante a aprovação do Enunciado n. 20 do seguinte teor:
“Rurícola. Pagamento integral de Horas Extras. Não incidência da Sumula n. 340 do
TST
TST.. É devida a remuneração integral das horas extras prestadas pelo trabalhador rurícola,
inclusive com o adicional de, no mínimo 50%, independentemente de ser convencionado
regime de “remuneração por produção”. Inteligência dos arts. 1º, incisos III e IV e 3º, 7º, XIII,
XVI e XXIII, da CF/88. Não incidência da Sumula n. 340 do C.TST, uma vez que as condições
de trabalho rural são bastante distintas das condições dos trabalhadores comissionados internos ou externos e a produção durante o labor extraordinário é manifestamente inferior àquela
da jornada normal, base de cálculo de horas extras para qualquer tipo de trabalhador”.

Nada além do que já ensinava o mestre Catharino(78): fazer com que o inconveniente
do salário por unidade de obra, induzir o trabalhador a produzir mais do que normalmen(75) A respeito do tema: SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Op. cit., p.107-108.
(76) Disponível em: <www.trt15.jus.br> Acesso em: 24.10.2007.
(77) MONTESSO, Cláudio José; STERN, Maria de Fátima Coelho e ELY, Leonardo (coords.). 1ª jornada de direito material
e processual na justiça do trabalho. São Paulo: LTr, 2008. p. 38.
(78) CATHARINO, José Martins. Op. cit., p.154.
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te seria capaz, prejudicando-lhe a saúde, seja parcialmente neutralizado por força das
normas sobre duração do trabalho, no caso, as normas constitucionais que garantem a
limitação da jor
nada de trabalho e pagamento das horas extraor
dinárias.
jornada
extraordinárias.
3.2. A tutela coletiva — efetividade na pr
oteção dos inter
esses e dir
eitos dos
proteção
interesses
direitos
trabalhador
es rrurais
urais
trabalhadores
O cumprimento da legislação de proteção ao trabalho rural, Lei n. 5.889/73 e, espetaria n. 86/05 rrelativa
elativa ao trabalho no campo, estão sendo
cialmente NR-31 da Por
Portaria
alcançadas pela atuação não apenas firme, mas incansável do Ministério Público do Trabalho, na realização de inúmeras blitz nos canaviais brasileiros e que têm sido objeto de
ampla cobertura pela imprensa.
Visando a situar melhor o problema e excluindo os casos extremos em que a fiscalização comprova a existência de trabalho em condições análogas à de escravo, destaca-se:
a) blitz que constatou a obrigatoriedade de assinatura de documentos em branco no
ato da contratação — pedido de demissão, recibo de entrega de EPI, recibos de
pagamento e termo de rescisão contratual, o conhecido “kit fraude” — encontrados
em empresas terceirizadas das usinas, entre elas a COSAN, empresa líder do setor
sucroalcooleiro.(79)
b) blitz sobre a terceirização de mão-de-obra — constatou que os 1.200 trabalhadores da usina CERP de Ribeirão Preto eram terceirizados, o que justificado pela empresa, em razão de ser o primeiro ano de uma nova diretoria, o que inviabilizou a
contratação direta dos funcionários.(80)
As blitz formadas por agentes do Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Ministério
Publico do Trabalho, além dos representantes de organismos internacionais ampliaram a
fiscalização para averiguar as reais condições de vida dos trabalhadores — no campo, no
transporte e nos alojamentos, comprovando as condições precárias a que são submetidos
os cortadores de cana.(81)
A constatação de que mais da metade dos trabalhadores libertados em 2007 estava
trabalhando em canaviais comprova a eficiência da fiscalização, principalmente porque no
ano de 2006 nenhum dos trabalhadores libertados trabalhava no corte de cana.(82)
As blitz realizadas em conjunto com o Ministério Público dão origem a inquéritos
civis públicos e possibilitam o cumprimento da Lei mediante termos de ajustes de conduta (TAC) com as usinas.
Há também os casos em que a prova obtida nas fiscalizações embasam as AÇÕES
COLETIVAS propostas pelo Ministério Público do Trabalho, muitas delas com obtenção
de liminares e antecipação dos efeitos da tutela.
(79) Jornal Folha de S. Paulo de 1º.9.2007.
(80) Jornal Folha de S. Paulo de 6.10.2005.
(81) Jornal Folha de S. Paulo de 21 e 22.3.2007.
(82) Jornal Folha de S. Paulo de 17.2.2008.
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E é nesse importante momento que vive o Brasil, que a Justiça Trabalho é chamada
a atuar de forma a efetivar direito, a outorgar a proteção jurisdicional ao trabalhador no
tempo presente e não apenas, como é de sua tradição, a reparar direitos individualizados
depois de já consumada a respectiva lesão.
E essa imediata efetividade somente pode ser alcançada por meio das AÇÕES COLETIVAS, denominação tomada em sentido lato que abrange tanto as ações civis públicas,
reguladas pela Lei n. 7.347/85 — LACP, como as ações civis coletivas, introduzidas no
ordenamento pela Lei n. 8.078/90 — CDC.
Entre as ações coletivas recentemente decididas pela Justiça do Trabalho da 15ª Região,
duas decisões podem ser consideradas como verdadeiros marcos da jurisprudência, para
melhoria das condições de trabalho dos cortadores de cana.
A primeira delas, ação civil pública ajuizada perante a 2ª Vara do Trabalho de Assis,
por meio da qual o Ministério Público do Trabalho postulava, em sede de liminar, medies de um
das para garantir melhores condições de vida e de trabalho a 5 mil trabalhador
trabalhadores
(83)
Condomínio de Proprietários Rurais.
A ação foi instruída com fotos, vídeos e depoimentos de trabalhadores colhidos nas
blitz realizadas, algumas delas com o acompanhamento da imprensa local.
Foram comprovadas, entre outras irregularidades: o transporte em ônibus sem condições mínimas de manutenção; não fornecimento ou não reposição de equipamentos de
proteção individual (botas, perneiras, mangotes, óculos, luvas e proteção para a cabeça);
não disponibilização de água potável; ausência de local para guardar e fazer as refeições
e inexistência de instalações sanitárias.
O Ministério Público do Trabalho postulava, de forma específica, o cumprimento
da NR-31 do Ministério do Trabalho, regulamentação geral ou coletiva que em sendo
desrespeitada acarreta o surgimento do interesse de uma dada coletividade no seu cumprimento.
Em contestação a empresa confirmou, entre outros fatos, a irregularidade do fornecimento dos equipamentos de proteção individual atribuindo-a a “problemas com o fornecedor” e defendeu-se alegando a “ausência de previsão legal” para o fornecimento de
assento e mesas para refeição.
O juiz Wilson Cândido da Silva que reexaminou o pedido liminar deferiu a medida
determinando o imediato cumprimento de 14 dos itens listados na inicial, entre os quais:
fornecimento de instalações sanitárias fixas ou móveis, vaso sanitário e lavatório, para
cada grupo de 40 trabalhadores, nas frentes de trabalho; entrega de recipientes para guarda e conservação das refeições; transporte em veículos vistoriados pela autoridade de trânsito; entrega de equipamentos de proteção individual e reposição daqueles danificados e
concessão de abrigo para refeições, com tampos e cadeiras.
(83) Processo n. 000355200710015000-ACP, acórdão da 5ª Turma do TRT da 15ª Região. Disponível em: <www.trt15.jus.br>
Acesso em: 5.2.2008.

revista amatra vol 1 2009.pmd

155

02/07/2013, 18:47

156

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

Restou também determinada a “disponibilização de água potável e fresca em quantidade suficiente para a jornada” o que confirma a precariedade das condições de trabalho
dos cortadores de cana, pois a água que levam nos seus galões não é suficiente para toda
a jornada, o que agrava o risco de desidratação.
Essa decisão é um marco na defesa do trabalhador do corte de cana e isso porque a
ação coletiva não objetivou a garantia de dir
eitos típicos da rrelação
elação laboral, mas sim
direitos
o cumprimento de obrigações pelo empregador que visavam à higidez do trabalhador e
cujo fundamento maior se encontra na própria Constituição, art. 7º, inciso XXII, invocada
na decisão que deferiu a liminar.
Direitos que não seriam observados e tampouco reparados, ainda que no futuro
fossem propostas reclamações trabalhistas, pois a tutela individual trabalhista visa ao cumprimento das obrigações que decorrem apenas do contrato de trabalho.
Em outra ação coletiva(84) ajuizada perante a Vara de Capivari, cujo autor também foi
ceirização de ser
viços pr
estados pelos
o Ministério Público, foi alegada a nulidade da ter
terceirização
serviços
prestados
trabalhador
es rrurais.
urais.
trabalhadores
O juiz Marcus Menezes Barberino Mendes ao examinar a controvérsia, bem delimitou
o embate entre o poder diretivo do empregador e o interesse da classe trabalhadora, interesse coletivo consubstanciado no reconhecimento do vínculo de emprego diretamente
com o tomador, invocando exatamente o princípio constitucional do valor social do trabalho frente à livre iniciativa.
E nesse caso não se estava diante de mão-de-obra contratada por “gatos” ou empreiteiros, casos em que é mais fácil caracterizar a fraude aos direitos dos trabalhadores, mas
de contratação feita por empresas prestadores de serviços rurais, cuja alegação era de
“lícita terceirização”, afastada pelo Juiz do Trabalho sob o seguinte fundamento:
“Nesse diapasão a controvérsia sobre qual a atividade-fim e atividade-meio da reclamada perde relevância, já que o suposto fornecedor de mão-de-obra não oferece
nenhum serviço especializado. Limita-se ao recrutamento de mão-de-obra cujo preço do trabalho está fixado em convenção coletiva de trabalho”.
A decisão em sede de antecipação dos efeitos da tutela determinou que a usina, a
partir da safra de 2007, se abstivesse de contratar terceiros para prestação desses serviços,
fixando a responsabilidade solidária da tomadora pela prestação de serviços terceirizados na safra de 2006, além de determinar medidas para assegurar o cumprimento das
disposições da NR-31, igualmente requeridas pelo Ministério Público.
Também nesse caso, ainda que propostas reclamações trabalhistas e discutida a licitude da terceirização, os efeitos do provimento seriam apenas individuais, com a condenação da tomadora de forma subsidiária, na esteira da Sumula n. 331 do TST, sem que
fosse possível obter-se uma solução para a questão dos terceirizados contratados a cada
nova safra.
(84) Processo n. 08682006-039-15-00-0 disponível em: <www.trt15.jus.br> Acesso em: 5.2.2008.
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Esses dois exemplos comprovam a inegável EFETIVIDADE do provimento coletivo
para assegurar direitos e interesses dos trabalhadores, visando ao cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho e à proibição da terceirização ilegal, enquanto os
eparando
serviços estavam sendo prestados e, portanto, assegurando e não apenas rreparando
dir
eitos depois de consumada a lesão ao trabalhador
direitos
trabalhador..
tador
es de
3.3. O papel dos sindicatos para melhoria das condições de trabalho dos cor
cortador
tadores
cana
De plano não se pode deixar de lamentar que as ações coletivas propostas no âmbito
da Justiça do Trabalho sejam interpostas, em sua quase totalidade, pelo Ministério Público
do Trabalho, embora as entidades sindicais detenham a mesma legitimação para agir.
Tal situação de há muito já deveria ter sido alterada, pois são os sindicatos de
trabalhadores que por estarem mais próximos dos trabalhadores, melhor conhecem as
peculiaridades e as necessidades da categoria que representam.
Urge, portanto, um papel mais ativo dos sindicatos na propositura das ações coletivas em defesa da classe dos trabalhadores que representam.
Por outro lado, especialmente quanto à categoria dos cortadores de cana, o maior
desafio a ser enfrentado pelo sindicato profissional é, sem dúvida, a questão do desemprego em razão da mecanização das lavouras, principalmente no Estado de São Paulo.
Dados divulgados pela ÚNICA — União da Indústria da Cana-de-açúcar no mês de abril
de 2008, aponta que 189 mil postos de trabalho serão extintos até a safra de 2020-2021.(85)
É um problema social que já preocupa o Governo Federal, que pretende convocar os
empresários para discutir essa questão, que é de difícil solução, pois muitos dos cortadores de cana não possuem as mínimas condições para se tornarem “qualificados” e, dessa
forma, suprirem a demanda do setor nesse segmento.
Há também muito que se conquistar em termos de melhoria das atuais condições de
trabalho dos cortadores de cana.
A categoria dos trabalhadores rurais representada pela Feraesp (Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo) tinha como principais reivindicações na data
base de 2007: o aumento do piso salarial de R$ 450,00 para R$ 1.600,00; carga horária
máxima de 30 horas semanais; fim das metas de produção; a substituição do pagamento
por tonelada pelo metro linear e melhoria das condições de transporte e de segurança no
trabalho.(86)
A conversão da cana cortada em metros lineares e não por tonelada, faz parte do rol
das reivindicações da categoria desde a greve de 1986, não sendo ainda concedida pelos
empregadores.
(85) Jornal Folha de S. Paulo de 11.4.2008.
(86) Jornal Folha de S. Paulo de 5.5.2007 e de 14.6.2007.
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Sem dúvida que a revisão do sistema de remuneração, abrangendo tanto o pagamento por produção, como a forma de aferição da quantidade de cana colhida, deve ser
priorizada na negociação coletiva.
Essa a opinião do professor Francisco Alves:
“O que vai ao centro da questão, que são as mortes dos trabalhadores cortadores de
cana pelo excesso de trabalho, é o pagamento por produção”.(87)
Para o Procurador do Trabalho Mário Antonio Gomes é preciso rever a remuneração
por produção, pois é nela que reside o maior problema do trabalho nos canaviais:
“Como a remuneração básica de R$ 400,00 não consegue atender às necessidades,
cortar volumes de 10 a 20 toneladas de cana por dia é o único jeito de o trabalhador
alcançar uma remuneração melhor. O modelo pode ajudar a competitividade econômica do setor, mas, definitivamente, não é uma forma de garantir alguma qualidade
de vida para milhares de boias-frias”.(88)
A melhoria de vida dos cortadores passa pela alteração da forma de remuneração
também para Maria Aparecida de Moraes Silva(89), o que se reconhece, não é tarefa fácil,
pois os próprios trabalhadores têm como justa essa forma de remuneração, que privilegia
os bons cortadores de cana.
O salário por produção, como visto, é considerado como forma desumana de remuneração, pois nesse sistema o trabalhador somente ganha pelo que produz, sendo impelido a produzir além de sua capacidade. E é essa a questão que deve ser mais bem discutida,
para a efetiva melhora das condições de trabalho dos cortadores de cana.
Por fim, não há que se esquecer das palavras do padre Antonio Garcia Peres da Pastoral do Migrante de Guariba(90), sobre o trabalho dos cortadores de cana: “Não são máquinas. São pessoas. Acho que essa dimensão se perdeu”.
4. Conclusão
“CANAVIEIRO É O PIOR SERVIÇO QUE EXISTE”
“Estou nessa porque é o último recurso.”(91)
Ao contrário da situação dos cortadores de cana, que pouco mudou nas últimas
décadas, salvo para pior quanto à exigência de produtividade, drogas e mortes nos canaviais, no aspecto econômico, o vertiginoso desenvolvimento do setor sucroalcooleiro é um
fato amplamente divulgado pela mídia.
(87) Jornal Folha de S. Paulo de 23.2.2006.
(88) Jornal O Estado de S. Paulo de 1º.4.2007.
(89) Jornal O Estado de S. Paulo de 9.2.2005.
(90) Jornal O Estado de S. Paulo de 8.10.2005.
(91) Jornal O Estado de S. Paulo de 31.3.2007. Essas foram as palavras do cortador de cana José Pereira Martins ao repórter
que o entrevistou, poucas horas antes de morrer em um canavial do interior de São Paulo.
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Fatores mundiais, como a necessidade de alternativas para o petróleo, seja por razões ambientais, como preconiza o protocolo de Kioto, seja pela sempre propalada escassez das reservas naturais, também impulsionaram o setor na última década do século XX.
As usinas de álcool investem cada vez mais em modernas máquinas, engenheiros e
cientistas, para aprimorar o seu sistema produtivo, sem que isso se reflita positivamente
nas condições de trabalho do cortador de cana, aquele que está na ponta dessa cadeia
produtiva, nos canaviais, cortando a cana, sol a sol, com graves riscos para sua integridade
física.
Essa realidade parece evidenciar que o progresso é realmente um mito, pois a pujança do setor sucroalcooleiro não acarretou a melhoria das condições de vida do cortador de
cana, apesar de ser inegável que essa melhoria não pode se dar sem o desenvolvimento
econômico.
E o equilíbrio dessa relação deve ser alcançado por meio da aplicação das normas de
proteção ao trabalho rural, normas que devem ser interpretadas à luz da atual realidade
vivida pelos cortadores de cana e que são quase que diariamente noticiadas pela imprensa.
verso entre o trabalho árduo do corte
Essa realidade demonstra que há um liame per
perverso
de cana, realizado em condições ambientais adversas e a contratação por safra com metas
fixadas pelas usinas, fatores que são ainda mais agravados pela remuneração por produção
e cuja consequência mais nefasta é a morte súbita de trabalhadores nos canaviais brasileiros.
Não se pode mais exigir tais metas de produção do canavieiro, como se ele fosse a
máquina que o está substituindo, desprezando-se a sua história pessoal, as peculiares
condições de vida e as adversidades inerentes ao corte manual da cana e, principalmente,
o grande esforço físico despendido por um ser humano para cortar, sob o sol, num único
dia, mais de 10 toneladas de cana.
uir uma nova concepção para o salário por unidade de
A proposta é de se constr
construir
obra ou por pr
odução
produção
odução, pela doutrina e principalmente pela jurisprudência trabalhista,
destacando-se as desvantagens dessa forma de salário, que não remunera o tempo à disposição e nem o esforço do trabalhador, mas apenas a unidade produzida.
O sistema de remuneração por produção no trabalho rural afronta às normas constitucionais e internacionais de proteção ao trabalho, bem como o princípio maior da dignidade da pessoa humana, por impelir o trabalhador a produzir além das suas forças
físicas.
A limitação da jornada deve prevalecer sobre a forma ajustada de salário, sendo que
nesse sentido deve caminhar a jurisprudência trabalhista, deferindo o pagamento da hora
e do respectivo adicional, ainda que o trabalhador rural ganhe por produção.
O pagamento apenas do adicional de hora extra em tais casos, ao contrário do que
etribuir o esforço humano despendido depois do trabase suponha, não é capaz de rretribuir
lhador já haver laborado 8 horas em condições adversas.
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As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho em ações coletivas ajuizadas pelo
Ministério Público já promovem significativas alterações das condições de trabalho e de
vida dos cortadores de cana, por meio de tutela que não apenas repara o direito já lesado,
mas o efetiva, enquanto vigente a relação de trabalho.
Os sindicatos têm importante papel a cumprir, não apenas atuando de forma mais
efetiva na interposição de ações coletivas, mas também na defesa dos trabalhadores rurais
que perderão seus empregos com a mecanização, bem como na modificação da forma de
remuneração e dos critérios para aferição da produção.
A antecipação da proibição da queima da cana no Estado de São Paulo teve grande
repercussão e não poderia ser diferente: a questão ambiental tem um apelo universal, pois
já se sabe que a emissão de gases em qualquer parte do mundo afeta o planeta como um
todo.
Por outro lado, esse mesmo caráter universal não é dado ao trabalho humano
humano,
pois o cortador de cana tem condições de vida e de trabalho que podem ser comparadas
àquelas dos escravos do século XVII, inclusive quanto ao tempo de vida útil.
Um setor econômico que cresce em pesquisa, tecnologia e no mercado interno e
externo, batendo safra após safra os próprios recordes, não pode mais conviver com o
trabalho degradante nos canaviais brasileiros.
A mudança desse quadro deve partir da própria sociedade, empresas, trabalhadores
e sindicatos, com a atuação do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho,
como forma de mostrar ao mundo que o Brasil não precisa das ameaças ou críticas internacionais para melhorar as condições de vida e de trabalho dos seus cortadores de cana.
Que o Brasil possa, no futuro, se orgulhar do etanol, como o combustível que preservou o meio ambiente e também valorizou o trabalho humano.
É o que se espera.
5. Bibliografia
CATHARINO, José Martins. Tratado jurídico do salário. São Paulo: LTr, 1994.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2006.
ESTEVES, Alan. Informativo Anamatra, ano XII, n. 106 de março de 2008. Magistratura cidadã
e realidade que incomoda, a respeito da inspeção judicial que realizou em canavial do Estado de
Alagoas.
MONTESSO, Cláudio José; STERN, Maria de Fátima Coelho e ELY, Leonardo (coords.). 1ª jornada
de direito material e processual na justiça do trabalho. São Paulo: LTr, 2008.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1984.
SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Errantes do fim do século. São Paulo: Unesp, 1999.
SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 1993. v. 1.

revista amatra vol 1 2009.pmd

160

02/07/2013, 18:47

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

161

DIVERSOS
SMITH, Adam e RICARDO, David. Coleção Os pensadores. 1. ed. Coleção Abril Cultural. São Paulo:
Victor Civita, 1974.
PERIÓDICOS
Jornal O Estado de S. Paulo
Jornal Folha de S. Paulo
Revista Semanal Época
Revista Semanal Isto é
SITES
www.dimenstein.com.br
www.economist.com
www.trt15.jus.br

revista amatra vol 1 2009.pmd

161

02/07/2013, 18:47

A LENTIDÃO DA JUSTIÇA, AS SÚMULAS VINCULANTES E
A INDEPENDÊNCIA DOS JUÍZES(*)

Olga Regiane Pilegis
Intr
odução
Introdução
O tema ganhou relevo no cenário jurídico nacional a partir da Emenda n. 45, de
8.12.2004, que permitiu ao Supremo Tribunal Federal aprovar súmulas vinculantes após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-A da CF). A questão procedimental
(aprovação, revisão e cancelamento das súmulas) veio a ser regulamentada pela Lei n. 11.417/
06, gerando acalorados debates entre os operadores do direito sobre os limites do poder/
dever de uniformizar a jurisprudência, sobre as matérias que poderiam ser alvo de tal uniformização, e notadamente sobre o papel então relegado aos juízes de instâncias inferiores
— se obrigados à observância da padronização jurisprudencial, e até que ponto. As alterações vieram com o objetivo de assegurar “a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5º inciso LXXVIII da CF), em momento histórico no qual pairava acirrado descontentamento da sociedade com a morosidade do Judiciário. A promessa do legislador foi a de assegurar a celeridade processual e maior segurança
jurídica. Importa saber se isso se cumprirá, ou se a novidade há de trazer, como muitos
apregoam, o engessamento da criatividade jurisprudencial, o desrespeito à garantia de independência dos juízes e a “politização” das diretrizes jurisprudenciais, ao talante dos Ministros do Supremo Tribunal Federal nomeados pelo Presidente da República e que talvez, por
isso mesmo, lhe possam guardar temor reverencial ou certa tendenciosidade em questões
envolvendo interesses da administração pública. Em suma, o presente estudo discute questões que interessam à sociedade como um todo, pois diz respeito, em última análise, à
qualidade da justiça que se deseja assegurar aos jurisdicionados.
1. Jurispr
udência
Jurisprudência
1.1. Definições
O conceito de jurisprudência é “plurívoco”, no dizer de Rodolfo de Camargo Mancuso(1).
(*) Monografia apresentada à Escola Paulista da Magistratura, como exigência parcial para aprovação no Curso de Pós-graduação Lato Sensu — Especialização em Direito Processual Civil, com orientação do professor Dr. Cláudio Augusto Pedrassi.
(1) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 21.
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Nas “Institutas” de Justiniano, a expressão era assim definida: jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia (jurisprudência é o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto), conceito bastante
amplo, hoje equivalente ao de “Ciência do Direito”(2).
Com o passar do tempo, o vocábulo foi sendo tomado em outros sentidos. Mancuso,
citando Rubens Limongi França(3), apresenta cinco acepções para jurisprudência: num sentido lar
go (equivalente à primitiva definição de Justiniano), corresponde ao que se denolargo
mina ciência do direito, espécie do gênero Ética, voltado ao estudo sistemático das normas
de conduta social de cunho coercitivo; etimologicamente
etimologicamente, vem a ser o Direito aplicado
aos casos concretos pelos seus operadores, como na antiga Roma se dava com os prudenmenêutico
tes; no campo exegético ou her
hermenêutico
menêutico, significa a interpretação teórica do direito
feita pelos jurisconsultos e doutrinadores (acepção hoje assemelhada à da palavra doutrina); sob o ângulo da distribuição da justiça
justiça, representa a somatória dos acórdãos produzidos pela função jurisdicional do Estado; por último, num sentido técnico-jurídico
técnico-jurídico, é a
coleção ordenada e sistematizada de acórdãos consonantes e reiterados de um certo Tribunal ou de uma dada Justiça, sobre um mesmo tema jurídico.
Diante desta pluralidade de acepções, não é incomum o uso equivocado da palavra.
Por exemplo, quando o operador do direito diz ter encontrado “jurisprudência” amparando determinada tese, pode estar se referindo apenas ao entendimento isolado de um Tribunal sobre determinado assunto, o que configura mero precedente, por lhe faltar
uniformidade e constância.
Citando Carlos Maximiliano, assevera Mancuso(4) que “uma decisão isolada não constitui jurisprudência; é mister que se repita, e sem variações de fundo. O precedente, para
constituir jurisprudência, deve ser uniforme e constante”. Entendimentos díspares não
caracterizam, portanto, jurisprudência. Apenas a reiteração de julgados que interpretem o
direito num mesmo sentido pode receber o qualificativo técnico-jurídico em apreço, pois
revestidos, como diziam os romanos, da rerum perpetuo et similiter judicatarum auctoritas
(autoridade das coisas que devem ser julgadas sempre do mesmo modo). Ao simples
conjunto de acórdãos que não traduzam uma posição dominante num tribunal, melhor
pr
ecedentes”
que se utilize o termo “pr
precedentes”
ecedentes”.
Já o vocábulo “súmula
súmula” tem concepção unívoca. Provém do latim summula, signifisúmula
cando “sumário, resumo”. É, no dizer de Marco Antonio Botto Muscari(5), “uma proposição
sintética, caracterizando o produto da jurisprudência assentada pelo tribunal; como regra,
é emitida após diversos pronunciamentos da corte, num mesmo sentido, a respeito de
certa matéria.” O mesmo autor, citando o escólio de Lenio Luiz Streck, especifica que as
súmulas podem ser classificadas nos seguintes tipos: tautológicas, aquelas que apenas
repetem exatamente o que diz a lei; intra legem
legem,, ou meramente interpretativas do texto
(2) LUIZ, Antonio Filardi. Dicionário de expressões latinas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 161.
(3) Ibidem, p. 34/35.
(4) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 39.
(5) BUSCARI, Marco Antonio Botto. Súmula vinculante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 5/40.
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legal; contra legem
legem, aquelas que extrapolam os limites do ordenamento jurídico, constituindo autênticas criações legislativas, além das chamadas súmulas inconstitucionais
inconstitucionais. Quanto
ao grau de obrigatoriedade, especifica que as súmulas podem ser persuasivas (não obrigatórias, nem para o tribunal que as emite), obstativas ou também chamadas de impeditivas de recurso (obstaculizam o seguimento do recurso para o juízo ad quem) e as
súmulas vinculantes
vinculantes, aquelas dotadas de força obrigatória, se não para o órgão jurisdicional emitente, ao menos para os juízos monocráticos e colegiados que lhe são inferiores.
É dessa última modalidade de súmulas, introduzidas em nosso ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n. 45/04, que trata o presente trabalho. Vale colocar, desde já, que a novidade veio a lume em meio a grande polêmica, havendo quem enalteça
suas qualidades como agente propiciador de segurança, estabilidade jurídica, isonomia
das decisões e celeridade processual, ao lado daqueles que qualificam o instituto como
inútil, além de pernicioso para a liberdade judicial e criatividade jurisprudencial.
1.2. O papel da Jurispr
udência na constr
ução do dir
eito
Jurisprudência
construção
direito
Rios de tinta têm sido gastos para definir se a jurisprudência, entre nós, é ou não
fonte do direito — ou, como preferem alguns, “forma de expressão do direito”. Nossa Lei
de Introdução ao Código Civil não arrola a jurisprudência entre as fontes do direito, quando
reza que ao ser a lei omissa, deva o juiz decidir o caso de acordo com a “analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil).
Também não é prevista sequer entre as fontes formais secundárias, tal como se dá com a
equidade (art. 127 do Código de Processo Civil).
Bem por isso, parte da doutrina nega à jurisprudência o conteúdo de fonte formal do
direito. Faltar-lhe-ia a condição de “comando abstrato para fazer ou não fazer”, aquela
condição impositiva de conduta obrigatória e geral, que caracteriza a lei. Sem generalidade, abstração e impositividade, funcionaria a jurisprudência apenas como um “meio suplementar de integração do Direito”(6). Há, porém, árduos defensores de corrente diversa.
Segundo Miguel Reale, em sua Teoria Tridimensional do Direito, alcança a jurisprudência a
condição de verdadeira FONTE do direito, de vez que o magistrado, ao interpretar
a norma legal, elabora a sua conversão em “norma particular”, que é a sentença, o seu
entendimento da lei(7). Também Muscari se afina com os defensores da jurisprudência
enquanto fonte do Direito; ressalta, porém, a primazia da lei, funcionando a construção
jurisprudencial como “autêntica norma costumeira”(8).
Definida ou não como “fonte” do Direito, não se nega a grande influência que, no
plano fático, a jurisprudência exerce na atividade dos julgadores, o que já se verificava
mesmo antes da Emenda Constitucional n. 45/04. Ainda quando não dotados de efeito
(6) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 74.
(7) REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1990.
(8) BUSCARI, Marco Antonio Botto. Súmula vinculante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 30.
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vinculante, granjeiam os verbetes jurisprudenciais sólido prestígio e grande atenção entre
a comunidade jurídica, pois por meio de novas formulações, interpretando a lei formal
em seu silêncio, obscuridade ou insuficiência, fornecem aos operadores do direito parâmetros que propiciam a desejada e mesmo necessária unidade do sistema(9). Como lembra
Muscari, “tão importante quanto o que a lei parece ter pretendido dizer, é aquilo que os
tribunais afirmam que ela realmente diz”(10).
feiçoar a lei
A jurisprudência serve, portanto, para completar e aper
aperfeiçoar
lei. Mas nos países
cujo sistema jurídico teve origem na família romano-germânica, ainda prevalece o mito da
superioridade da lei sobre as demais formas de expressão do direito (se bem que hoje
abrandado, como veremos adiante). Como perspicazmente observado por José Marcelo
econceito em relação à jurisprudência, como se
Menezes Vigliar, reina entre nós certo pr
preconceito
fosse “uma manifestação de menor importância do Direito”, havendo até mesmo quem
tema o incremento da atividade jurisprudencial pela possibilidade de que isso leve a
uma “ditadura do Poder Judiciário”(11). Na mesma esteira, cogita-se que a valorização da
jurisprudência venha em desprestígio ao legislativo, o que de certa forma nos remete à
figura do Juiz “boca da lei”, mero aplicador automático do texto legal, como pretendia
Montesquieu(12).
Para Vigliar, há diferença entre juiz imparcial e neutro. Ainda que não parta de uma
posição fática pré-concebida (o que caracterizaria sua parcialidade) não há como o juiz ser
“neutro”, pois todo julgamento é, de certa forma, ato de criação e:
Não haverá — jamais — um juiz que faça o papel de mero e automático aplicador
do direito positivo criado pelo legislador. Mesmo os que, aparentemente, assim se
comportam, fazem no mínimo uma opção, qual seja, uma opção política de proporcionar a manutenção dos embates e soluções que, naturalmente, a legislação cria
para os seus destinatários, segundo os valores postos pelo legislador na disputa do
bem da vida que a regra geral disciplina.(13)
Tal visão é compatível com a teoria de Reale: na apreciação da lide, não há como o
juiz fugir da tridimensionalidade: fato — valor — norma
norma. E vista sob tal prisma, a jurisprudência é, sim, autêntica expressão do Direito, conclusão à qual também chega Vigliar:
A impossibilidade da ideia de uma neutralidade pura, a impossibilidade de se imaginar o juiz como um repetidor de ideias, sempre o colocará na posição de um
criador da norma aplicável ao caso que se lhe apresenta para julgamento (não da lei).
(9) Quanto à força da súmula, mesmo a “não vinculante”, apregoa Rodolfo de Camargo Mancuso (op. cit., p. 239) que “A
súmula configura um produto jurisdicional diferenciado e potencializado, como deflui de suas múltiplas aptidões processuais: dispensa (...) a colação de outros julgados (RISTF, art. 102, § 4º); permite o trancamento de recurso contrário ao seu
enunciado (CPC, art. 557 caput); exerce poderosa força persuasiva junto às demais instâncias judiciárias, pelo natural
prestígio e credibilidade do direito sumular assente no órgão adicional quem. De fato, não se pode minimizar a curial
constatação de que o Tribunal emissor da súmula tende a reformar as decisões que a ele afluem pela via recursal e que se
mostram discrepantes de seu entendimento sumulado”.
(10) Idem, p. 30.
(11) VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2003. p. 21.
(12) O espírito das leis. Livro 11, Capítulo VI.
(13) Ibidem, p. 172.
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A coincidência no ato de criação (rectius: revelação do alcance para a incidência de
norma aplicável) leva-nos a aceitar que a jurisprudência manifesta-se como autêntica forma de expressão criativa do Direito.(14)
es entre si — jamais
Impende salientar que jurisprudência e lei são complementar
complementares
antagônicas. Por melhor que seja a norma escrita, sempre deixa margem à criatividade do
juiz para promover a sua integração ao ordenamento jurídico e esclarecer seu real conteúdo e alcance. Nas palavras de Mancuso:
A jurisprudência assentada e o labor legiferante não são incompossíveis, tendo cada
qual seu campo de atuação: ao contrário, é desejável que entre ambos haja uma
complementaridade, no sentido de que o legislador, ao cuidar do direito constituendo, tenha presente o aviso do precedente existente na matéria, não como pressuposto negativo de atuação, mas por tudo que a Súmula representa, de per si, enquanto
extrato do entendimento jurisprudencial predominante.(15)
É exatamente essa “complementaridade” que permite à jurisprudência funcionar,
muitas vezes, como verdadeiro estopim para a criação do Direito novo. O labor interpretativo dos Tribunais, notadamente na lacuna do texto legal, acaba exigindo do legislador
que conserte a incompletude do ordenamento jurídico, trazendo à luz o preceito pelo
qual clamam sociedade e comunidade jurídica. Consoante Mancuso,(16) as respostas judiciárias acabam repercutindo no interior dos Parlamentos e “alertam o legislador para a
defasagem de certos textos, para a necessidade de normatização de algumas ocorrências
sociais ou para a conveniência de melhor regulação de dadas matérias”.
Exemplos da jurisprudência se antecipando à lei não faltam, entre nós. Na seara
trabalhista, podemos citar a Súmula n. 90 do TST(17), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de pagamento de horas in itinere aos trabalhadores, editada nos idos de 1978 (RA n. 80/
1978, DJ 10.11.1978), e que sempre foi aplicada nos dissídios individuais e coletivos
trabalhistas, a ponto de exigir do legislador a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho, inserindo em seu art. 58 o § 2º, para considerar como tempo de efetivo trabalho
aquele despendido pelo empregado no trajeto residência/trabalho, tratando-se de local de
difícil acesso ou não servido por transporte público (rredação da Lei n. 10.243/01
10.243/01). A lei
veio, portanto, com décadas de atraso
atraso, parecendo até mesmo que fosse desnecessária,
ante a constatação de que os julgados continuam a deferir a verba, quando presentes os
pressupostos, não com base no texto legal alterado
alterado, mas na própria Súmula, reeditada
e aperfeiçoada sucessivas vezes.
Mencionando diversos casos em que a jurisprudência precedeu a lei, relembra
Mônica Sifuentes os seguintes institutos: reconhecimento de filhos adulterinos (o antigo
(14) Ibidem, p. 176.
(15) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 51.
(16) Ibidem, p. 53.
(17) Súmula n. 90 TST: “I — O tempo despendido pelo empregado, em condição fornecida pelo empregador, até o local de
trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada
de trabalho.”
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art. 358 do Código Civil proibia o reconhecimento dos filhos adulterinos, como tais também considerados os filhos de pais então “desquitados”); regime matrimonial de bens
(presunção de que a esposa contribua com seu esforço para a sua aquisição); equiparação
da união estável ao casamento, para fins de partilha de bens (a Súmula n. 380 do
STF acabou dando ensejo à alteração da Constituição Federal/88, que em seu art. 226
§ 3º acabou reconhecendo a união estável como instituição assemelhada ao casamento);
cor
corrreção monetária dos débitos judiciais (após anos de julgados e súmulas, foi admitida
pela Lei n. 6.899/81)(18).
Também Mancuso, citando Streck, observa que foi por meio do habeas corpus que o
STF impediu “durante o estado de sítio, o degredo para lugares desertos ou insalubres,
decisão que recebeu acolhida na Constituição de 1934, repetida em todas as Constituições posteriores”(19).
Diante de tantos exemplos de alteração legislativa a partir de construções jurisprudenciais, não podemos concordar com a opinião de Gustavo Pereira Farah, quando proclao,
ma a inconstitucionalidade das Súmulas do TST que considera legiferantes(20). Primeir
Primeiro
porque na órbita trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho expressamente atribui
à jurisprudência a condição de fonte do Direito, ao dispor que “as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão,
conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e
Segundo, porque
normas gerais de direito (...)”, conforme art. 8º daquele diploma legal. Segundo
se mesmo no direito comum, mais formalista e conservador, resta extreme de dúvidas o
papel criativo da jurisprudência, não se pode negá-lo na órbita do direito do trabalho, de
cunho notadamente protetivo ao trabalhador hipossuficiente e sabidamente menos formal. O exemplo, já citado, das horas de percurso (Súmula n. 90 do TST), dá bem o
parâmetro da importância e necessidade da antecipação jurisprudencial também sob
o enfoque trabalhista.
Citando Karl Larenz, apregoa Sifuentes que a jurisprudência dos tribunais costuma
superar as leis, transcendendo o âmbito da mera integração das lacunas
lacunas, chegando a
criar “novos institutos jurídicos que não estavam presentes no plano originário da lei e,
mais, que lhe eram contrários; seja em atenção a uma necessidade iniludível da ordem
jurídica, a um princípio jurídico cujo significado só foi conhecido posteriormente ou a
um princípio constitucional”. Ressalta, todavia, que esse desenvolvimento jurisdicional
deva se pautar pelos princípios gerais da ordem jurídica vigente, especialmente do espírito axiológico da Constituição; então, embora possa ser um desenvolvimento extra legem,
deve ser necessariamente intra jus, respeitando a ordem jurídica global(21). Havendo, pois,
a necessidade de tal transcendência, justificada por razões sociais, econômicas ou jurídicas,
(18) SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 162/166.
(19) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 52.
(20) FARAH, Gustavo Pereira. As súmulas inconstitucionais do TST. São Paulo: LTr, 2007. p. 88/90.
(21) SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 143.
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pode (e deve) o juiz promover a completude do ordenamento jurídico por meio da atividade jurisprudencial.
Assim posta a natureza criadora da jurisprudência, ainda mais quando no desenvolvimento da jurisdição constitucional, tem-se como certo que a súmula vinculante alcança,
eito
dadeira fonte de Dir
entre nós, a condição de ver
verdadeira
Direito
eito, porque revestida, por opção do
legislador, dos atributos da generalidade, impositividade e abstração, características
que inclusive levam alguns doutrinadores a defender a ilegitimidade do instituto, por
afronta ao princípio da tripartição de poderes — argumento que não merece vingar, porque hoje aquele princípio comporta interpretação no sentido de interdependência dos poderes (não autonomia absoluta), cujas atividades se interpenetram e complementam. Assim
é, por exemplo, que o chefe do Poder Executivo pode editar medidas provisórias com
força de lei (o que tem feito em grande proporção); o Judiciário também desenvolve
tar
efas administrativas (gerência de seus próprios serviços) e legislativas (por exemplo,
tarefas
quando edita seu regimento Interno). O Legislativo, por sua vez, exerce função de natureza jurisdicional
jurisdicional, quando julga o Presidente da República, nos crimes de responsabilidade (art. 52, I da CF). Cada Poder exerce sua função típica (predominante), ao lado de
outras, atípicas (acessórias). É o conhecido sistema de “freios e contrapesos”, segundo o
qual cada Poder controla o outro, mantendo-se, assim, o equilíbrio entre todos. Correto
dizer, portanto, que “quando o Judiciário emite súmulas (ainda que vinculantes), não está
legislando, mas apenas exercendo um papel que lhe é inerente: manter a paz social e resguardar a segurança jurídica. Longe de invadir a esfera de atuação do Legislativo, coopera
com ele”(22).
Sendo agora vinculantes, por expressa disposição constitucional, passam os verbetes
do STF a representar, conforme Mancuso, “a jurisprudência e um quid que as otimiza,
passando a projetar, enquanto verdadeira norma judicada, certas consequências endo-processuais relevantes, a par de consequências outras, pan-processuais, permitindo sua aplicação extensiva aos casos assemelhados”(23). Na mesma passagem o autor define a súmula
ma legal que teve o seu day in Cour
obrigatória como a nor
norma
Courtt , passando ambas a atuar,
etando a outra
enquanto fontes formais, em paralelo: uma interpr
interpretando
outra.
Também para Sifuentes tanto as súmulas impeditivas de recurso (introduzidas pelo
art. 557 do Código de Processo Civil) como as súmulas vinculantes podem ser alçadas à
condição de fontes do direito, pois hoje qualificadas como “um preceito jurídico que se
extrai de uma série de julgados, desprendendo-se da matéria fática que os originou”.
Acrescenta que “a esse preceito, extraído em procedimento próprio e autonomizado [...]
ajunta-se agora a característica da generalidade e da impositividade”(24).
Conforme ensina Ovídio Araújo Baptista da Silva,(25) cresce, na doutrina contemporânea, a concepção de que:
(22) BUSCARI, Marco Antonio Botto. Súmula vinculante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 64.
(23) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007. p. 83.
(24) SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 161.
(25) SILVA, Ovídio A.Baptista. Processo e ideologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 250.

revista amatra vol 1 2009.pmd

168

02/07/2013, 18:47

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

169

A jurisprudência é fonte criadora de direito; que a lei é apenas uma referência, em
cujo círculo de possibilidades o julgador haverá de construir a sentença; que, por
isso, é uma crença ilusória a suposição da plenitude do ordenamento jurídico, como
se contássemos com um legislador sábio, dotado de poderes sobre-humanos, capaz
de prever e prover para o futuro, dispondo normativamente para a infinita variedade
de casos concretos, ficando reservado ao juiz, um ser inanimado, como pretendera
o liberalismo iluminista [...], a missão de declarar a “vontade da lei”.
Inolvidável, portanto, que a introdução da súmula vinculante em nosso ordenamento jurídico resulta, além da elevação da jurisprudência à categoria de verdadeira forma de
expressão do direito, também numa sensível alteração no perfil do Supremo Tribunal
Federal, hoje mais valorizado em sua função de intérprete máximo do texto constitucional
(Constituição Federal, art. 102 caput), o que será adiante esmiuçado.
1.3. Instrumentos diversos de uniformização jurisprudencial
A principal razão apontada pela doutrina para a necessidade de uniformização jurisprudencial é o atendimento ao princípio da isonomia
isonomia: se a lei deve ser igual para todos
(art. 5º, caput da Constituição Federal), também a sua interpretação e aplicação judicial
aos casos concretos deve ser feita de modo isonômico. No dizer de Mancuso, a isonomia
eito subjetivo público de todo jurisdicionado
da resposta judiciária integra dir
direito
jurisdicionado, significando que “a expressão judiciária da lei seja equânime e razoavelmente previsível, por
modo a assegurar que casos assemelhados recebam solução jurídica análoga”(26).
Embora a discrepância entre acórdãos envolvendo situações jurídicas iguais não
comprometa propriamente a validade da prestação jurisdicional, pode levar ao descrédito
dos Tribunais, pela natural desconfiança da sociedade em interpretações jurídicas díspares
acerca de idênticos fatos. Uma razoável previsibilidade dos julgados atende, ademais, ao
imperativo de uma adequada prestação jurisdicional, na medida em que propicia rapidez,
segurança jurídica e estabilidade
estabilidade.
Impossível discordar de Mancuso, quando assevera ser a divergência jurisprudencial
fenômeno axiologicamente neutro, em si mesmo, residindo o verdadeiro problema na
for
ma, intensidade ou consequências dela em face dos destinatários (consumidores da
forma,
prestação jurisdicional). Ou seja: o grande desafio para juristas e legisladores, hoje, reside
em identificar os meios que permitam a “prevenção, controle ou correção dos excessos que
hoje se verificam no campo da divergência jurisprudencial”.(27) Nessa esteira, os processualistas se debruçam na busca de mecanismos tendentes a assegurar a uniformidade dos
julgados
julgados. Desse labor, já temos incorporados ao ordenamento jurídico nacional os seguintes procedimentos:
— Incidente de uniformização de jurisprudência (arts. 476 a 479 do CPC).
(26) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 194.
(27) Ibidem, p. 27.
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— Pedido de unifor
uniformização
interpretação
mização de interpr
etação de lei federal no âmbito dos Juizados Especiais Federais (a Lei n. 10.259/01 criou duas estruturas com a finalidade
específica de promover a uniformização jurisprudencial naquele âmbito: a Turma
Nacional e a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência).
— Recurso Especial (art. 105, III, c da CF/88), Recurso de Revista (art. 896 da
gos de Diver
gência em Recurso Especial e em Recurso Extraor
diCLT) e Embar
Embargos
Divergência
Extraordinário (art. 496, inciso VIII do CPC): são todos instrumentos para assegurar a uniformidade de jurisprudência no âmbito dos tribunais, fazendo valer a vontade da lei
federal em todo o território nacional.
— Medida pr
prevista
art.
evista no ar
t. 557 do CPC, por meio da qual pode ser monocraticamente negado seguimento a recurso que esteja “em confronto com súmula ou jurisprudência dominante” do tribunal, STF ou de Tribunal Superior. É a chamada súmula
impeditiva dos recursos.
— Mecanismo de filtragem do recurso extraordinário por meio da demonstração da
cussão geral das questões constitucionais”, introduzida pela EC n. 45/04,
“rreper
epercussão
que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal/1988 (matéria hoje regulamentada pela Lei n. 11.418 de 19.12.2006). Pretende servir como barreira ao acesso
ilimitado ao STF, permitindo que a ele cheguem apenas questões relevantes do ponto
de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.(28)
— Súmula vinculante do STF
STF,, prevista no art. 103-A da Constituição Federal, também introduzida pela EC n. 45/04.
Além dos citados procedimentos, voltados expressamente à uniformização jurisprudencial, também é possível dizer, numa perspectiva bastante atual, que os mecanismos
processuais tendentes à universalização da tutela jurisdicional atingem o mesmo resultado, ainda que indiretamente, ao permitir maior amparo às coletividades de direitos.
A utilização da jurisdição coletiva para o trato dos conflitos multitudinários, decorrência da própria sociedade globalizada, representa no dizer de Mancuso, “alternativa técnica poderosa para se alcançar a desejada isonomia judiciária e, para tanto, é preciso que
se mantenha o espírito aberto para a concepção contemporânea da trilogia ação-processojurisdição”(29). Sobre a utilidade dos novos mecanismos de tutela coletiva na unificação do
entendimento jurisprudencial, assevera o mesmo autor ser intolerável que os jurisdicionados continuem recebendo respostas judiciárias discrepantes em casos substancialmente
iguais, notadamente naquelas situações que atingem milhares de jurisdicionados, as chamadas “demandas múltiplas”, decorrentes de conflitos de massa, bastante comuns numa
sociedade globalizada. Discorre, diante disso, sobre a necessidade de “reavaliar certos
institutos processuais, que, se até agora bem serviram para dirimir conflitos intersubjetivos
(28) LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 476.
(29) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 129.
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(TÍCIO versus CAIO), já não mais respondem satisfatoriamente às novas situações e valores”. Cita, como exemplo da sensibilidade do legislador brasileiro a esse fenômeno social,
os seguintes institutos(30):
[...] a) as novas modalidades de coisa julgada e os novos critérios determinativos de
competência, aquelas e estes melhor adaptados à tutela judicial de interesses metaindividuais (CDC, arts. 103 e 104; art. 93 c/c. art.117; CPC, art. 253,II e III, incisos
com redação da Lei n. 11.280/06; b) a restrição à formação do litisconsórcio ativo
muito numeroso, dito multitudinário ou monstrum (CPC, parágrafo único ao art.
46), medida recomendada pela doutrina por força de situações práticas típicas de
conflitos hoje verificados na sociedade de massa em que vivemos; c) o cumprimento
específico das obrigações de fazer/não fazer, com o emprego de meios coercitivos
astreintes, multa diária) e das chamadas medidas de apoio (CPC, arts. 461 e parágrafo e 461-A); d) a potencialização da eficácia processual das Súmulas (CPC, parágrafos únicos dos arts. 120 e 481; § 3º dos arts. 544; 557 e § 1º-A); e) a eficácia
vinculativa, para Executivo e Judiciário, da decisão de mérito do STF na Adin e
Adcon (CF, art. 102, § 2º, redação EC n. 45/04, c/c parágrafo único do art. 28 da Lei
n. 9.868/99).
Pode-se dizer, diante de tal raciocínio, que não apenas os mecanismos tradicionais
de uniformização dos julgados, algures citados, servem ao propósito de eliminar contradições entre os entendimentos dos tribunais. Também o fenômeno da coletivização dos
litígios
litígios, tendência processual irreversível, tem propiciado essa mesma unificação porque
a solução acaba sendo a mesma para uma verdadeira multidão de destinatários do serviço
judiciário. Assim ocorre, por exemplo, nas ações civis públicas, nas lides envolvendo direitos do consumidor, nos dissídios coletivos julgados pela Justiça do Trabalho. Em casos
tais, não se tem a “atomização” das contendas, com o inerente risco de decisões contraditórias acerca de uma mesma questão de fato ou de direito, envolvendo interesses difusos
ou coletivos. A atual técnica processual permite e mesmo incentiva a solução única de tais
conflitos intersubjetivos, mediante institutos como a coisa julgada erga omnes ou ultra
partes, a atuação do sindicato enquanto substituto processual da categoria profissional,
mandado de segurança coletivo, ação popular, ação civil pública — figuras inconcebíveis
em épocas outras.
fose, por
O processo contemporâneo passa, no sentir de Mancuso, por uma metamor
metamorfose,
força da qual vem se tornando preponderantemente “coletivo, policêntrico, participativo”(31). Cabe, por isso, aos operadores do direito, a tomada de consciência dessa nova
realidade, sem apego a dogmas e formalismos ultrapassados.
Nesse passo, vale observar que a uniformização da jurisprudência, levada a cabo
ve ao pr
ocesso civil de rresultados
esultados
pelas muitas formas aqui salientadas, ser
serve
processo
esultados, pois tende
a encurtar o tempo de duração da demanda, diminuindo tanto a morosidade quanto a
(30) Ibidem, p. 127.
(31) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 173.
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aleatoriedade das decisões judiciais. Além disso, permite, nas palavras de Vigliar, “dar
espeitabilidade nas rrelaelaatendimento aos valores segurança, igualdade, economia e rrespeitabilidade
ções entr
entree o Estado e o Jurisdicionado
Jurisdicionado”,, constituindo garantia deste último, para que
não fique “à mercê de entendimentos diversos, dentro de um mesmo Tribunal, sobre iguais
teses jurídicas”(32).
2. Celeridade pr
ocessual e segurança jurídica
processual
2.1. A lentidão do Judiciário brasileir
o. Razões
brasileiro.
Há uma descrença generalizada no Judiciário, poder estatal que paulatina e progressivamente vem se tornando enorme, caro, moroso, ineficiente, e que desagrada, em seus
atuais contornos, tanto os operadores do direito (magistrados, advogados, promotores,
procuradores, etc.) quanto os destinatários do serviço judiciário. Não há, hoje, quem o
diga eficaz, em nosso País. Ada Pellegrini Grinover assim resume o quadro caótico da chamada “crise da Justiça”:
A crise da Justiça está na ordem do dia: dissemina-se e serpenteia pelo corpo social,
como insatisfação dos consumidores de Justiça, assumindo as vestes do descrédito
nas instituições; atinge os operadores do direito e os próprios magistrados, como
que impotentes perante a complexidade dos problemas que afligem o exercício da
função jurisdicional; desdobra-se em greves e protestos de seus servidores; ricocheteia, enfim, pelas páginas da imprensa e ressoa pelos canais de comunicação de massa,
assumindo dimensões alarmantes e estimulando a litigiosidade latente. A Justiça é
inacessível, cara, complicada, lenta, inadequada. A justiça é a denegação da
Justiça. A justiça é injusta. Não existe justiça.(33) (destaques nossos).
A doutrina tem apresentado como motivos principais para essa ineficiência os seguintes fatores:
ecursos pr
evistos legalmente
previstos
legalmente;
— excesso de rrecursos
mas pr
malistas; é o chamado “processua— nor
normas
procedimentais
formalistas
ocedimentais excessivamente for
malistas
lismo”: o processo deixa de ser um instrumento para ser o fim, em si, eternizando o
litígio.
o insuficiente de juízes
— númer
número
juízes, o que tende a se agravar, considerada a proporção de crescimento dos litígios;
vidor
os do Judiciário
— escassez de ser
servidor
vidoree nos quadr
quadros
Judiciário, o que dificulta o cumprimento expedito das ordens judiciais e atravanca o andamento do processo, constituindo
os chamados “tempos mortos”: períodos de injustificada inatividade processual;
es
— atrasos injustificados dos juízes no cumprimento de seus dever
deveres
es.
(32) VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2003. p. 204/214.
(33) GRINOVER, Ada Pellegrini, apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante.
3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p .103.
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ocessos rrepetitivos
epetitivos versando a mesma matéria (a sociedade ainda não usa
— pr
processos
convenientemente dos instrumentos colocados à sua disposição para a coletivização
dos litígios);
gãos de 1
— falta de especialização dos ór
órgãos
1ºº grau
grau;
ocessuais concedidos aos entes públicos (prazos diferenciados,
— privilégios pr
processuais
o de ações nas
impenhorabilidade de bens) e, ao mesmo tempo, o grande númer
número
(34)
quais o Estado é parte
parte;
— explosão da distribuição de ações judiciais
judiciais, fenômeno verificado notadamente
a partir da Constituição Federal de 1988, em decorrência do maior conhecimento
ou conscientização da população acerca de seus direitos, do reconhecimento da legitimação extraordinária às entidades de classe e ao Ministério Público para a defesa
dos interesses difusos e coletivos, da amplificação do rol de direitos sociais;
— litigância temerária
temerária: a atuação de advogados e partes que se utilizam do processo para retardar o cumprimento de obrigação legal ou contratual.
Sobre o emperramento da máquina estatal, diz Silvio Nazareno Costa que “asfixiada
pelo volume de trabalho, a estrutura judiciária agoniza lentamente”(35), o que é uma grande
verdade. Enquanto o volume de trabalho (processos distribuídos) cresce em progressão
geométrica, os recursos humanos e materiais permanecem estagnados, sem investimentos
significativos do Estado no recrutamento de pessoal (juízes e servidores), treinamento da
mão-de-obra, incentivos à carreira, aquisição de equipamentos e materiais de consumo,
formação de bibliotecas.
Pugnam alguns, por isso, pela desjudicialização(36) dos conflitos, ideia que começa a
tomar corpo e força entre os processualistas. Nessa linha, temos a Lei n. 11.441 de 4.1.2007,
dispondo sobre a separação e divórcio por escritura pública, independentemente de homologação judicial, situação até pouco tempo impensável. Também o incentivo à arbitragem e à mediação são exemplos de como o legislador tem se apercebido da ineficiência e
insuficiência dos métodos estatais de solução dos litígios.
Verdade que em certas pendengas não há, mesmo, necessidade da tutela jurisdicional. Desentendimentos mínimos, questiúnculas do dia a dia não necessitariam abarrotar o
Judiciário, se existissem formas alternativas, baratas e acessíveis de solução extrajudicial.
Vale citar, a exemplo, a atuação do Serviço de Proteção ao Consumidor (PROCON), que
resolve diariamente centenas de conflitos consumeristas sem necessidade de acesso ao
(34) Para Ovídio Araújo Baptista da Silva, “certamente é verdadeira a alegação de que o Poder Público figura com índices
alarmantes de recursos. Entretanto, salvas as demandas claramente repetitivas, que reproduzem questões legais já definitivamente resolvidas pelas instâncias superiores, em que os recursos realmente assumem o caráter protelatório, não se pode
perder de vista que a presença do Poder Público ante os tribunais é uma clara expressão da natureza burocrática e regulamentar do Estado contemporâneo. O cipoal sufocante de disposições regulamentares, em grande parte dos casos, é a fonte
dessa espécie de litigiosidade”. Processo e ideologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 262.
(35) COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula vinculante e a reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 47.
(36) Segundo Sifuentes, o termo pode ser compreendido como a “retirada do Judiciário de funções que não são típicas,
como as de jurisdição voluntária”, e foi cunhado a partir de movimento surgido em Portugal — na Exposição de Motivos
da Lei n. 82, de 3.8.2001 daquele País. In: Súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2005.p. 77.
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Judiciário. Também no âmbito trabalhista, os acordos e convenções coletivas (art. 611 da
CLT) possibilitam a criação de normas entre as partes com vigência predeterminada, estatuindo direitos e obrigações em âmbito coletivo, dispensando que o Judiciário se pronuncie, a cada vez, sobre os conflitos individuais latentes no interior de cada empresa ou
categoria profissional.
Sobre a chamada desjudicialização, assevera Sifuentes que no Brasil o fenômeno tem
por objetivo “descomplicar ritos processuais e esvaziar a máquina judiciária, retirando do
Poder Judiciário a solução de litígios de menos importância e atribuindo a ‘juízes leigos’
a sua solução, ainda que sob a supervisão do Judiciário”(37).
Os entraves para a desmistificação da solução judicial como o único caminho para
a pacificação social, são, pois, de ordem política e cultural. Entre nós ainda predomina a
ideia de que o Judiciário deva resolver todos os queixumes. Isso, todavia, vai paulatinamente contribuindo para sua ineficiência, pois a explosão da litigiosidade não é acompanhada de investimentos governamentais na qualidade do serviço judicial.
É de se questionar, aliás, se de fato interessa ao Estado que o Judiciário funcione
adequadamente, na medida em que os seus maiores “clientes” são exatamente os entes da
administração pública direta e indireta, sistematicamente acionados pela população por
descumprimentos legais os mais diversos. Na verdade, a administração pública é a principal
favorecida pelo emperramento do Judiciário, pois constitui o seu maior congestionador.
Para Mancuso(38), o contexto da conflituosidade não pode ser analisado sem atenção
à índole de cada povo, pois “alguns apresentam uma tendência natural ao cumprimento
espontâneo das normas, assim como à auto-composição dos conflitos”, enquanto que outros
(como nós) revelam “natureza beligerante, resistente ao comando normativo, revelandose, outrossim, refratários às formas alternativas de composição, o que se traduz, no plano
judiciário, numa postura marcantemente demandista”.
ocesso for
malista e associada ao franco
processo
formalista
Esta postura demandista, reforçada por um pr
elhamento estatal
desaparelhamento
estatal, é, pois, a razão de todos os males. Enquanto não muda a
desapar
mentalidade dominante ou o sistema político, discutem os processualistas como desafogar
o Judiciário, imaginando mecanismos para diminuir o acúmulo de serviço perante as repartições forenses.
José Renato Nalini, estudioso dos meios de facilitação do acesso populacional ao Judiciário, também acaba concluindo pela necessidade de estímulo aos meios alternativos
de composição dos conflitos, asseverando que:
A ordem constitucional confere ao Poder Judiciário o monopólio da realização da
Justiça. A sua ineficiência, a lentidão com que responde aos anseios comunitários, a
falha na efetividade da prestação jurisdicional é que faz surgir resistência na preservação desse esquema. Incumbe ao Judiciário demonstrar que pode otimizar sua
(37) SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 78.
(38) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 19/20.
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atuação, liderar o movimento pelo acesso e coor
denar — sob sua órbita —
coordenar
qualquer for
ma alter
nativa de rrealização
ealização da Ju
stiça
forma
alternativa
Justiça
stiça.(39) (destaque nosso)
A tarefa dos processualistas é árdua, e há de envolver grande dose de criatividade,
pois a escassez de recursos financeiros impede pensar em grandes investimentos ou modificações de base. Nosso sistema legal é verdadeira “colcha de retalhos” e a cada novo
pedaço colado (implantado, superposto) corre o risco de ficar ainda mais fragilizado.
Como, pois, atingir uma resposta judiciária de boa qualidade — definida por
Mancuso como sendo aquela “justa, jurídica, econômica, tempestiva e razoavelmente previsível”(40), sem grandes alterações estruturais? Nesse passo, a súmula vinculante pretende
atender pelo menos aos últimos predicados, na medida em que possa contribuir para a
tempestividade e previsibilidade da prestação jurisdicional.
2.2. A pr
evisão de celeridade da Emenda Constitucional n. 45/04
previsão
Como já salientado, a situação de congestionamento do Judiciário levou à edição da
Emenda Constitucional n. 45/04, que objetivando otimizar a prestação jurisdicional e
agilizar o trâmite processual, notadamente nas instâncias superiores, instituiu mecanismos como a súmula vinculante (art. 103-A da CF), a exigência de demonstração ao STF
cussão geral das questões constitucionais no recurso extraordináda existência de reper
epercussão
rio (art. 102 § 3º da CF), vindo a também acrescentar ao art. 5º da Lei Maior o inciso
LXXVIII, pelo qual pretendeu assegurar “a todos, no âmbito judicial e administrativo, a
razoável duração do pr
ocesso e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
processo
O que significa, porém, a expressão “razoável duração do processo”?
Segundo Samuel Miranda Arruda, o tempo razoável deve ser entendido como “o
suficiente a possibilitar um justo julgamento, mas não tão excessivo que dilate de forma
desnecessária a tramitação processual”(41).
A expressão tem, portanto, um duplo enfoque
enfoque: a duração do feito não pode ser tão
longa que faça perecer o objeto da prestação jurisdicional, mas também não pode ser
tão rápida que retire da parte o direito à ampla defesa, ou que não permita uma análise
adequada do caso, pelo Judiciário. Parece que a última hipótese não chega a ser um problema, entre nós. A verdadeira insatisfação dos consumidores da tutela jurisdicional é a
demora, não a excessiva agilização dos feitos.
Dinamarco define o tempo processual como tempo-inimigo,(42) fator de corrosão
dos direitos, que deve ser combatido por meio de medidas processuais como cautelares e
(39) NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 96.
(40) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 101.
(41) ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.
p. 93.
(42) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 65/69.
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antecipações de tutela (medidas de urgência), de modo a neutralizar ou pelo menos minimizar os seus efeitos.
Silvio Nazareno Costa comenta com grande perspicácia o dito popular segundo o
qual a Justiça tarda, mas não falha, dele discordando, nos seguintes termos:
Não podemos concordar irrestritamente com esse antigo adágio. A excessiva demora
na dicção judicial equivale à falha, pois de nada servirá dizer o Direito no caso
concreto quando, pelo passar de longos anos, já se perdeu o objeto da lide, ou quando a decisão já encontrar constituída outra situação jurídica que a dispense ou a
torne inócua. A boa jurisdição não exige, como os bons vinhos, o lento passar
dos anos
anos. Ao contrário. É verdade que o magistrado necessita de um tempo mínimo
para amadurecer sua convicção, ouvindo as partes e ponderando o Direito envolviecer
-se o
do. Mas esse prazo não pode ser muito dilatado, sob pena de apodr
apodrecer
ecer-se
fr
uto da ár
vor
fruto
árvor
voree da Justiça. Boa jurisdição é jurisdição rápida.(43) (grifo nosso)
Há, de fato, um aspecto psicológico das lides quase “perpétuas” que costuma ser pouco considerado pelos operadores do direito. Pior do que uma sentença desfavorável é o
lapso de espera, o tempo da “não prolação” do julgado. A demora na solução do litígio
gera expectativa nos litigantes que com o passar do tempo desanda para a decepção,
angústia, sentimento de desvalia. Ambas as partes têm suas dúvidas não solucionadas,
suas queixas desatendidas, seus clamores não ouvidos. Muita vez isso resulta num acordo
desvantajoso para todos. Que a conciliação seja boa forma de pôr fim à contenda, não se
questiona. Mas que ela seja apenas a solução criada por desespero de quem não suporta
mais esperar pela palavra não dita do Judiciário, é verdadeiramente lamentável.
Acerca desse componente psíquico das demandas tendentes à perpetuação, salienta
Arruda que mesmo nelas não havendo um objeto redutível a um interesse econômico,
pode existir um capital emocional que desempenha função semelhante à do capital financeiro, em que “a parte menos envolvida ou com mais disponibilidade para suportar a
angústia e o desgaste emocional que o litígio enseja terá maior tolerância aos atrasos e
posicionar-se-á de forma privilegiada na batalha temporal”. Supõe, por isso, que “os litigantes mais preparados para suportar os custos temporais façam sempre uso desta vantagem”(44), suposição rigorosamente correta, pelo que se observa na prática forense.
Concluindo, pensamos que assegurar ao jurisdicionado a tramitação do feito em
tempo razoável, direito agora alçado a patamar constitucional, além de atender aos
imperativos de eficácia e eficiência do processo, propicia a paz social, pois, como reconhece Nalini, a permanência da demanda muitas vezes passa a ser considerada a “institucionalização do conflito e não instrumento de seu eficaz desfecho”(45). Resta saber se
a instituição da súmula vinculante é, de fato, um método eficaz ao atingimento de tão
nobre fim.
(43) COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula vinculante e a reforma do judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 37.
(44) ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.
p .342.
(45) NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 80.
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3. A súmula vinculante
3.1. Os objetivos da súmula
A Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, veio acrescentar à Lei
Maior o art. 103-A, de seguinte teor:
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei.
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos
sobre questão idêntica.
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento
de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que
outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

A novidade veio na esteira da chamada Reforma do Código de Processo Civil, consubstanciada, no dizer de Ana Cândida Menezes Marcato(46), em “várias leis portadoras de
inovações setoriais ou minirreformas”, cujo espírito centrou-se no atendimento aos clamores de “acesso à ordem jurídica justa”, objetivando fazer com que o processo fosse simplificado, agilizado, com aprimoramento da qualidade dos julgamentos e busca da efetividade
da tutela jurisdicional. A onda renovatória eclodida entre 2004/2005 recebeu o nome de
Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e Republicano, por meio do qual se
pretendia conferir celeridade e economia processual, valorizando a jurisprudência dos
tribunais e buscando sua unificação(47). O momento era (e continua sendo) de verdadeira
crise operacional do Judiciário: desaparelhado, moroso, formalista, congestionado, ineficiente.
A mesma Emenda Constitucional n. 45/04, além de introduzir ao art. 5º da Constituição Federal o inciso LXXVIII, determinando sejam assegurados a todos, no âmbito judicial
e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação, também alterou a redação do art. 103, para autorizar a edição de súmulas com
efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal (art. 103-A). E tentando evidentemente re(46) MARCATO, Ana Cândida Menezes. O princípio do duplo grau de jurisdição e a reforma do Código de Processo Civil. São
Paulo: Atlas, 2006. p. 136.
(47) MARCATO, Ana Cândida Menezes. Op. cit., p. 139.
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solver o problema de excesso de recursos endereçados àquela Corte, ainda veio acrescentar requisito de admissibilidade ao recurso extraordinário, a saber: a repercussão geral das
questões constitucionais (art. 103, § 3º).
As inovações foram recebidas com alarde pelos operadores de direito.
No que toca à estipulação de razoabilidade da duração processual e seus meios de
celeridade, os aplausos foram uníssonos. Porém, as demais alterações foram alvo de duras
críticas, as principais enfocadas no excesso de poderes supostamente atribuídos ao Supremo Tribunal Federal — STF, no amordaçamento da liberdade dos juízes de primeiro grau
e na impropriedade de se promover a “filtragem” de causas por critérios eminentemente
políticos.
Cândido Rangel Dinamarco, defendendo as inovações, ponderou que as Reformas do
Processo Civil se dispuseram a “transigir racionalmente em relação aos pilares da segurança jurídica dos litigantes, para poder cumprir com mais eficiência a promessa constitucional de acesso à justiça”(48). Lembra, com propriedade, que “nenhum princípio é um
objetivo em si mesmo”, devendo antes valer como meios (instrumentos) para um sistema
processual justo. Aconselha, por isso, “desfazer dogmas ou ler os princípios sob um prisma evolutivo”, sem, todavia, a eles renunciar. Tecendo encômios à busca do acesso à
ordem jurídica justa, conclui ser missão do processualista “ousar sem o açodamento de
quem quer afrontar, inovar sem desprezar os grandes pilares do sistema”(49).
Este é, segundo entendemos, o ponto nodal para o sucesso da Reforma Processual:
alterar suas vicissitudes, sem desprezar os pilares de sustentação do sistema. Não se deve
buscar a celeridade, a qualquer preço. Nem o mero incremento da produção judicial (quantidade de processos julgados) com desprezo ao devido processo legal. O que se quer é a
celeridade, segurança e economia do processo, mas com qualidade. E nesse passo, cita
Mancuso que a jurisprudência predominante e reiterada, extratificada em súmula, pode
assegurar benefícios diversos(50):
a) para as partes, na medida em que possibilita uma razoável previsibilidade quanto
à solução final do caso, operando assim como fator de segurança e de tratamento
judicial isonômico; b) para o Judiciário, porque agiliza as decisões, alivia a sobrecarga
acarretada pelas demandas repetitivas e assim poupa precioso tempo, que poderá ser
empregado no exame de casos mais complexos e singulares; c) para o próprio Direito,
em termos de sua eficácia prática e credibilidade social, porque o tratar igualmente
as situações assemelhadas é algo imanente a esse ramo do conhecimento humano,
certo que o sentimento do justo integra a essência do Direito desde suas origens: Jus
est ars boni et aequo.
No que toca à natur
natureza
vinculante, assevera Décio Sebastião
eza jurídica da súmula vinculante
Daidone que “é fonte de direito de aplicação obrigatória erga omnes, situando-se, no plano
(48) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 27.
(49) DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 31.
(50) MANCUSO, Rodolfo de Camargo Op. cit., p. 55.
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jurídico, entre a jurisprudência não sumulada e a própria lei, ficando, pois, acima daquela
e abaixo desta, hierarquicamente”(51).
Semelhante é a concepção de Muscari(52), para quem:
A súmula vinculante é mais do que a jurisprudência e menos do que a lei, situandose a meio caminho entre uma e outra. Com a jurisprudência, guarda similitude pelo
fato de provir do Judiciário e de estar sempre relacionada a casos concretos que lhe
dão origem. Assemelha-se à lei pelos traços da obrigatoriedade e da destinação geral,
a tantos quantos subordinados ao ordenamento jurídico pátrio. É um tertium genus,
portanto.
A ideia da súmula vinculante é possibilitar decisões rápidas, porque amparadas na
jurisprudência objetivamente dominante. Sua aparente vantagem é a de agregar o valor
cer
teza
certeza
teza, afastando supostas discricionariedades do julgador.
As alterações vêm, pois, na esteira do quanto almejado pelos processualistas modernos, defensores de um sistema que propicie tutela jurisdicional adequada, justa, confiável
(porque isonômica) e célere. Em outros termos: efetiva e eficaz
eficaz. Resta perquirir os contornos dados à novidade pela legislação infraconstitucional.
3.2. A disciplina da súmula
Como já visto, a súmula vinculante é mecanismo que passou a integrar o ordenamento jurídico nacional por meio da Emenda Constitucional n. 45/04, cuja eficácia restou
protraída pela expressa dicção do art. 103-A, caput, que remetia a edição, revisão ou cancelamento da súmula ao quanto viesse ser estabelecido em lei. A regulamentação infraconstitucional veio a lume por meio da Lei n. 11.417, de 19.12.2006, que entrou em
vigor no dia 20.3.2007(53).
Embora não seja objetivo deste estudo tecer minudências quanto ao procedimento
da súmula, em si, apresentamos breves notas quanto aos aspectos mais relevantes do
instituto:
I — Até o momento, apenas o Supr
emo T
ribunal Federal está autorizado a editar
Supremo
Tribunal
súmulas com efeito vinculante.
II — Os legitimados ativos constitucionalmente autorizados a provocar a apr
ovaaprovação, rrevisão
evisão ou cancelamento da súmula são “aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade” (art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal). A Lei n.
11.417/06 repetiu, em seu art. 3º, aquela mesma disciplina (itens I a X), mas acabou
indo além, quando no inciso XI e no § 1º daquele mesmo art. incluiu como legiti(51) DAIDONE, Decio Sebastião. A Súmula vinculante e impeditiva. São Paulo: LTr, 2006. p. 49.
(52) MUSCARI, Marco Antonio Botto. Súmula vinculante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 53.
(53) O art. 11 da Lei n. 11.417/06 estabelece vacatio legis de 3 meses, e a publicação da lei no DOU se deu em 20.12.2006. O
anexo I traz a íntegra da lei em comento.
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mados também os Tribunais e os Municípios (sendo estes últimos de forma incidental,(54) no curso do processo em que sejam partes). Não há inconstitucionalidade
nessa previsão adicional, porque o próprio texto da Lei Maior (art. 103-A, § 2º)
elenca os legitimados ressaltando que o fazia “sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei”, dando ensanchas à ampliação infraconstitucional.
III — Os requisitos para a edição de súmula são, cumulativamente: a) reiteradas
decisões sobre uma mesma matéria (não há parâmetro objetivo para o que configure
essa “reiteração”; diz-se, porém, que deve ser um universo significativo de decisões,
representativo de que a matéria tenha sido debatida, havendo um amadurecimento
prévio das discussões até o estabelecimento de um consenso entre os membros do
STF); b) matéria a ser sumulada há de ser necessariamente constitucional (caput
etação
do art. 103-A da CF); c) o objetivo da súmula há de ser a validade, interpr
interpretação
e eficácia de normas determinadas (não abrange, portanto, matéria de fato, só atos
normativos, e desde que envolvam questão constitucional); d) as normas determinaovérsia atual entr
gãos judiciários ou entr
das devem estar gerando contr
controvérsia
entree ór
órgãos
entree esses e a administração pública (§ 1º do art. 103-A da CF); e) essa controvérsia deve
ocesestar acarretando grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de pr
processos sobr
sobree questão idêntica (a redação constitucional deixa claro que ambos os fatores devem estar presentes: a insegurança jurídica E a multiplicação relevante de
processos: faltando um deles, não há razão para a emissão da Súmula; além disso, a
multiplicação e insegurança devem se referir a questão idêntica e atual, não meramente assemelhada, nem ultrapassada no tempo). Além destes requisitos genéricos, prevê a Lei n. 11.417/06 que a edição de súmula por provocação do Município exige
que o mesmo seja parte no processo (art. 3º, § 1º).
IV — O quór
um para a edição, rrevisão
evisão ou cancelamento da súmula é de 2/3 dos
quórum
membros do STF, em sessão plenária (art. 2º, § 3º, da Lei n. 11.417/06). Como o
STF é composto de 11 ministros, deve haver consenso entre pelo menos oito deles.
Durante o procedimento, não há suspensão dos processos em que se discuta a
mesma questão (art. 6º da aludida lei).
V — Quem está sujeito aos efeitos vinculantes
vinculantes: o efeito vinculante não é geral; em
tese, atinge apenas o Judiciário e a Administração Pública (direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal). Não, evidentemente, o próprio STF (que tem
o poder de rever as suas próprias súmulas), nem o Poder Legislativo (que pode
inclusive editar lei com conteúdo diverso ao da Súmula ou idêntico ao daquele já
declarado inconstitucional). Na prática, porém, já se antevê que a matéria sumulada
acabará vinculando também os contratos e relações de natureza privada, que decerto
se orientarão pelos ditames do verbete editado.
(54) Pedro Lenza cita que essa legitimação incidental dos Municípios se deve ao risco de inviabilização dos trabalhos do
STF, caso fosse aberta a possibilidade de propositura de medidas autônomas por Municípios (mais de 5.000); dessa forma,
a atuação incidental não os alija totalmente do processo, mas cria um filtro para essa atividade (Direito constitucional
esquematizado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 511).
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VI — Manifestação de ter
ceir
os
terceir
ceiros
os: é admitida, a critério do relator, durante o procedimento de edição, revisão ou cancelamento de súmula, nos termos do RISTF — art.
3º, § 2º, da Lei n. 11.417/06. Temos aqui a figura do amicus curiae, sinalizando
tendência à pluralização do debate da questão constitucional, diante do evidente
interesse público na matéria.
VII — Modulação dos efeitos da súmula vinculante
vinculante: o art. 4º da Lei da Súmula
Vinculante estabelece efeitos imediatos para a súmula, ressalvando a possibilidade
de o STF, pelo mesmo quórum de 2/3 dos Ministros, restringir os efeitos vinculantes
ou decidir que a eficácia se dê a partir de outro momento, por razões de “segurança
jurídica ou de excepcional interesse público”. Mecanismo polêmico, mas já utilizado
pelo STF nos julgamentos das ADins, conforme previsão contida no art. 27 da Lei n.
9.868/99. O que mais se questiona, aqui, é se a súmula poderá declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo (por exemplo) e ao mesmo tempo protrair os
seus efeitos para outro momento. Em caso positivo, e até o atingimento da data
futura estipulada, ela será uma “súmula vinculante — não vinculante”? Essa aparente contradição ainda não tem resposta na doutrina pátria. Cabe aguardar que o STF
utilize tal mecanismo em algum caso concreto. Há quem defenda que a restrição de
efeitos da súmula possa ser não apenas temporal, mas também subjetiva ou espacial
(geográfica)(55), o que parece bastante curioso, na medida em que lhe retiraria boa
parte do atributo de vinculação.
VIII — Reclamação ao STF: vem prevista no art. 7º da lei em comento, para as
hipóteses de que a decisão judicial ou ato administrativo contrarie, negue vigência
ou aplique indevidamente a súmula vinculante
vinculante, o que se fará “sem prejuízo dos
recursos ou outros meios admissíveis de impugnação” daquele ato. Conforme § 1º
administrativas,
do mencionado art. legal, exige-se o esgotamento prévio das vias administrativas
quando impugnada omissão ou ato da administração pública. Para ato judicial não
há a mesma exigência. Segundo Dinamarco, a reclamação ao STF não é um recurso,
mas um “remédio processual”(56), situada no âmbito do direito constitucional de petição
(art. 5º, inciso XXXIV), tendo finalidade tipicamente jurisdicional, não administrativa. A finalidade do remédio (art. 102, I, l da CF) é preservar a competência do STF,
enquanto órgão de superposição absoluta, assim como a garantir a autoridade das
suas decisões. Conforme Tavares(57), a legitimidade para a propositura da reclamação
é atribuída a “qualquer interessado”, desde que prejudicado concretamente por uma
decisão judicial.
IX — Consequências objetivas do descumprimento da súmula
súmula: conforme art. 7º,
§ 2º, da LSV, a procedência da reclamação atrai a anulação do ato administrativo ou
a cassação da decisão judicial, determinando a prolação de outra, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. A decisão do STF não substitui, portanto, a
(55) TAVARES, André Ramos. Nova lei da súmula vinculante — estudos e comentários à Lei n. 11.417 de 19.12.2006. São
Paulo: Método, 2007. p. 68/69.
(56) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 207/208.
(57) TAVARES, André Ramos. Op. cit., p. 80.
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decisão judicial (não lhe enfrenta o mérito), determinando “apenas” que o caso seja
novamente julgado, com ou sem observância da súmula.
X — Consequências subjetivas do descumprimento da súmula: o art. 9º da LSV
dispõe que se a reclamação for acolhida, o STF dará ciência à autoridade prolatora
e ao órgão competente para o julgamento do recurso, para que futuras decisões
administrativas, em casos semelhantes (efeitos transcendentes), sejam adequadas,
“sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal”.
Diante de tal previsão quanto aos atos administrativos, existe quem defenda a responsabilização pessoal do juiz que decida contrariando ou mal aplicando a súmula
vinculante, pela possibilidade de enquadramento da situação ao quanto previsto no
art. 133-I do CPC (responsabilização do magistrado por perdas e danos, quando
no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude), hipótese com a qual
não podemos concordar, como será adiante explicitado.
4. O Supr
emo T
ribunal Federal
Supremo
Tribunal
4.1. O STF enquanto instância excepcional
O Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula de todo o Judiciário nacional, tem por
função precípua, nos termos do art. 101 da Constituição Federal/1988, a guarda da Constituição.
Tendência atual e irreversível é a de ser atribuído ao STF o papel de Corte Constitucional, o que se tornou bastante nítido a partir da Emenda Constitucional n. 45, no ponto
em que institui os mecanismos da súmula vinculante e da repercussão geral como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário.
Para Ana Cândida Menezes Marcato, o Supremo Tribunal Federal, sendo tribunal
constitucional, “não pode e não deve dedicar-se a assuntos considerados menores,
na escala nacional. O acesso ao STF não deve ser considerado como mais um grau jurisdicional a ser percorrido, mas sim, como uma instância excepcional”(58). Essa dita configuração do Supremo Tribunal como instância excepcional foi, segundo entendemos, o
principal intuito das Reformas em estudo, sem olvidar — é claro — da premente necessidade de diminuir a pletora de processos que a ele ascende, diariamente.
Portanto, ao lado das finalidades já examinadas (propiciar a tramitação do processo
em “tempo razoável”, assegurar a segurança jurídica e a isonomia pela uniformização dos
entendimentos jurisprudenciais), temos que a instituição da súmula vinculante veio imcantemente político
buída de uma outra intenção — esta de cunho mar
marcantemente
político: redefinir (ou
reforçar) os contornos do Supremo Tribunal Federal enquanto tribunal de constitucionalidade, afunilando o espectro de causas que a ele possam chegar, de modo a afastar aquelas cuja repercussão econômica, política, social ou jurídica não seja relevante.
(58) MARCATO, Ana Cândida Menezes. Op. cit., p. 162.
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Sobre o espectro político do instituto, pondera Mancuso que “a súmula vinculante
não se contém nos lindes de uma singela questão processual, concernente a quem seja
parte numa relação processual, mas antes se trata de um problema jurídico-político, atinente a todo o povo brasileiro, em cujo nome o Poder é exercido — CF, art. 1º, parágrafo
eza política da súmula vinculante que exigiu a sua
natureza
único”(59). Foi exatamente essa natur
inserção no ordenamento jurídico por meio de Emenda Constitucional (não simples lei
ordinária). Sobre isso, diz o mesmo autor:
[...] do ponto de vista formal, a súmula vinculante não poderia mesmo vir inserida
no bojo de legislação complementar, e menos ainda como lei ordinária, já que sua
colocação no ordenamento positivo representa uma manifestação do poder constituinte derivado, via Congresso Revisor. Assim pensamos porque aí não se trata, singelamente, de uma inovação de natureza técnico-processual, senão que antes implica
em relevante escolha política, resultando em funda alteração no desenho jurídicoinstitucional do país, com o precedente judiciário passando a ter um grau de eficácia
semelhante ao da norma legal, operando como um paradigma obrigatório, geral,
abstrato e impessoal [...].(60)
Esse sistema de barreira não chega a ser novidade, entre nós. Também o procedimento inaugurado pelo art. 557 do CPC (com a redação dada pela Lei n. 9.756/98) não
deixa de ser uma espécie de seleção de causas, para que não cheguem ao STF matérias já
pacificadas naquela Corte. Segundo Mônica Sifuentes, tal mecanismo de filtragem (screening) encontra-se particularmente presente em sistemas de common law, em que se promove uma escolha “quase discricionária” das causas a apreciar(61).
Sobre essa discricionariedade na filtragem processual, pondera Mancuso que não pode
ser ilimitada. Deve a edição de uma súmula vinculante ser “precedida dos cuidados
necessários, a fim de que eles não desbordem os limites do razoável dispondo sobre
temas ainda não suficientemente decantados nas instâncias judiciais precedentes ou no
próprio Tribunal”. Justifica esse “cuidado premonitório” na seriedade das consequências
processuais e extraprocessuais que a “agregação da força vinculativa à súmula” pode ocasionar(62).
Definindo o acesso ao STF como “bem escasso”, André Ramos Tavares, citando
Wieland, escreve que “acesso ilimitado ao Judiciário não pode ser confundido com acesso
ilimitado ao STF enquanto Justiça constitucional concentrada ou final. A ideia de acesso à
Justiça Constitucional deve ser compreendida e proporcionada exclusivamente pelo modelo de controle difuso-concreto, não por uma ilimitada actio popularis direta ao STF”(63).
Também para Samuel Miranda Arruda a garantia constitucional de acesso à Justiça
não pode ser tomada em seu matiz puramente quantitativo
quantitativo. Argumenta, a exemplo de
(59) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 315.
(60) Ibidem, p. 329.
(61) SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 255.
(62) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 326.
(63) TAVARES, André Ramos. Op. cit., p. 85.
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outros doutrinadores, que a exacerbada ampliação do acesso talvez deva ser restringida
por algum “filtro”, pois o exercício indiscriminado do direito pode acabar levando a uma
“indesejável instrumentalização da jurisdição, com a submissão ao Judiciário de um elevado número de questiúnculas” que dificultam a tarefa de proteção jurídica esperável nos
casos em que esta seja “verdadeiramente imprescindível”. Chama a hipótese de “litigância
compulsiva”, reflexo de algum exagero na busca da jurisdição, fomentada pela intensificação dos conflitos na sociedade pós-moderna e pela inexistência de consequências gravosas aos casos de lides temerárias(64).
Cabe ainda lembrar que a prática de limitar interpr
interpretações
etações não é exclusiva da súmula vinculante. Há tempos vinha o STF impondo parâmetros para a interpretação do
texto constitucional, notadamente em questões de relevância nacional. Gustavo Pereira
Farah lembra, com propriedade(65), do episódio em que o Ministro Nelson Jobim, então
Presidente do STF, suspendeu por liminar a interpretação do art. 114, I, da Constituição
Federal (com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 45 de 8 de dezembro
de 2004), no sentido de que a competência material da Justiça do Trabalho pudesse abranger
os trabalhadores estatutários, interpretando de modo restritivo o inciso I do art. 114, com
a alteração promovida pela EC n. 45/04, decisão publicada em 4.2.2005 (Adin n. 3.395DF). Naquela época, inúmeros juízes recebiam a nova redação dada ao art. 114 da Lei
Maior como sendo autorizadora da apreciação, pela Justiça do Trabalho, dos conflitos
envolvendo trabalhadores contratados sob o regime estatutário, havendo inclusive muitos
processos (até então em trâmite pela Justiça Comum), sendo açodadamente remetidos à
Justiça Especializada. Não fosse o posicionamento assumido pelo STF, e que pôs fim àquela ampliativa e equivocada interpretação competencial, decerto estaríamos até hoje às voltas
com discussões improfícuas acerca do real alcance daquele dispositivo, o que viria em
detrimento do jurisdicionado.
Discorrendo sobre essa função controladora da desejável “homogeneidade interpretativa”, assevera Mancuso, citando escólio de Oscar Vilhena Vieira, que:
Em resumo, quatro podem ser as funções fundamentais de um tribunal constitucional
numa democracia constitucional, a saber: assegurar a continuidade do regime democrático (no sentido procedimental) corrigindo-lhe eventuais distorções; garantir a
supremacia das decisões constitucionais frente às decisões políticas ordinárias; resguardar direitos e valores fundamentais, frente a qualquer tipo de decisão política; e,
nos Estados pós-liberais, assegurar a realização de uma justiça substantiva.(66)
Há, porém, quem não reconheça legitimidade a mecanismo de seleção das causas
por critérios políticos.
Dalmo de Abreu Dallari cita que o argumento da necessidade de reduzir o volume de
trabalho do STF parte “da ideia inaceitável de que todo o sistema judiciário, a independência dos juízes e tribunais, a busca da solução mais justa para cada caso, tudo isso deve ser
(64) ARRUDA, Samuel Miranda. Op. cit., p. 70.
(65) FARAH, Gustavo Pereira. As súmulas inconstitucionais do TST. São Paulo: LTr, 2007. p. 83.
(66) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 228.

revista amatra vol 1 2009.pmd

184

02/07/2013, 18:47

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

185

sacrificado para que os Ministros do Supremo Tribunal recebam menor número de casos”,
o que seria melhor resolvido, em sua opinião, por meio de medidas como o aumento do
número de juízes daquela Corte, a redução de suas competências, e reorganização ou
mudança de seus métodos de trabalho(67).
Também Sérgio Sérvulo da Cunha, citando parecer de Miguel Seabra Fagundes, pondera que a solução proposta para a “carga insuportável” de feitos que sobem anualmente ao
Supremo Tribunal envolve um equívoco, pois “o que importa, primariamente, é assegurar
a prevalência e a unidade do Direito da União, bem como justiça eficiente”, sendo que “a
carga de trabalho da Magna Corte há de ser vista em segundo plano”. Conclui dizendo
que “um patrimônio jurídico da excelência do construído, na lei e na jurisprudência, em
fase áurea da vida republicana, para a proteção eficaz dos direitos subjetivos, merece ser
desenvolvido e aprimorado, nunca mutilado ao sabor de conveniências ocasionais”(68).
Como se vê, a divergência entre teóricos e práticos reside na capacidade da súmula
vinculante em promover o propalado “desafogamento” do STF, bem como na legitimidade
do instrumento para a busca de tais fins. Não há, todavia, dissenso acerca das funções do
STF enquanto guarda da Constituição, responsável, por isso mesmo, pelo controle de uniformização da jurisprudência constitucional em todo o território nacional. Entendemos
que a natureza de tal atribuição legitima, por si só, a escolha política feita acerca da “filtragem” de causas pelo critério da relevância constitucional. Concordamos com as equilibradas palavras de Roger Stiefelmann Leal, quando pondera:
A primazia da jurisdição constitucional em face dos demais poderes do Estado é
realidade incontestável, não só no sistema político brasileiro, mas em vários países.
Enquanto persistir esse modelo institucional de supremacia constitucional e jurisdicional, cumpre assumi-lo e reconhecer-lhe os instrumentos necessários ao seu regular desenvolvimento. Nesse contexto, é o efeito vinculante mecanismo de afirmação
da jurisdição constitucional em face dos demais poderes, na medida em que visa
combater a rebeldia destes. Tolerar a insubordinação dos demais poderes contra a
interpretação constitucional firmada pelo guarda da Constituição, ainda que acompanhada de novas medidas que, outrora, não faziam parte das prerrogativas inerentes à jurisdição constitucional, é fazer ruir o sistema político estabelecido. Enquanto
a jurisdição constitucional preponderar no arranjo político-institucional dos poderes, deve prevalecer o efeito vinculante. Os desafios residem, porém, na construção
de instrumentos e instituições capazes de refrear a tendência expansionista da jurisdição constitucional sem ferir a autoridade da Constituição(69).
Mesmo Ovídio A. Baptista da Silva, crítico da súmula vinculante, reconhece a pertinência de se atribuir competência seletiva ao Tribunal Supremo. Assevera que a função
“criadora, progressista e inovadora do sistema jurídico é que deve ser preservada como a
legítima função contemporânea dessas cortes superiores”, cuja moderna atribuição deve
(67) DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 2. ed. São Paulo: Saraiva,2002. p. 66/67.
(68) CUNHA,Sérgio Sérvulo.O efeito vinculante e os poderes do juiz. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 206.
(69) LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 192.
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ser a de um “instrumento voltado para o futuro, que vise à unidade do direito”, sendo para
isso indispensável que “se lhes dê competência seletiva, permitindo-lhes escolher, dentre
o número de processos que lhe são encaminhados, aqueles que, pelo grau de relevância
para o sistema, mereçam apreciação”(70).
Segundo José Renato Nalini, é dever do juiz examinar sempre a questão posta nos
autos sob o prisma constitucional
constitucional, posto que “o Texto Magno é fundamento de validade
de toda a normatividade inferior. Qualquer preceito subalterno que infrinja ditame constitucional explícito ou implícito padece de desvalia e desmerece observância”. Reconhece,
todavia, que tal tarefa nem sempre é fácil, pois o próprio sistema parece, por vezes, “oferecer diretrizes antagônicas”, a exigir um “mergulho no árduo mister de questionar a constitucionalidade dos atos normativos com os quais se defronta, amparando-se na lógica
jurídica da razão”(71).
Decorrência do sistema misto de controle de constitucionalidade vigente em nosso
País (difuso e concentrado) cabe, de fato, a todo juiz perquirir a validade do preceito
normativo tomando por base o texto constitucional. Mas a tarefa precípua de assegurar a
unidade dessas interpretações da norma fundamental é conferida ao Supremo Tribunal
Federal (CF, art. 102, caput). Segundo Dinamarco, o STF, enquanto órgão de superposição
absoluta, tem o poder de repudiar decisões que de algum modo lhe comprometam ou
desmereçam a autoridade, ainda quando proferidas por outro tribunal(72).
A súmula vinculante é, pois, mecanismo que reforça e valida o caráter de Corte
Constitucional do Supremo Tribunal Federal, pois a um só tempo atinge os vários objetivos
almejados por um órgão que assuma papel de tal importância: limita e uniformiza interpretações ao texto constitucional; permite que funcione como instância excepcional; preserva, ademais, a autoridade das decisões daquela Corte, inclusive junto à Administração
Pública (figura jurídica da reclamação, art. 7º da Lei n. 11.417/06).
4.2. Críticas à forma de composição e acesso ao STF
As súmulas vinculantes têm sido alvo de duras críticas pelos operadores do direito,
não apenas pelos risco de que promovam o engessamento da criatividade jurisprudencial
ou o desrespeito à garantia de independência dos juízes. Também paira em relação a elas
o medo de que passem a representar certa politização das diretrizes jurisprudenciais, ao
talante dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo Presidente da República e que talvez, por isso mesmo, lhe possam guardar temor reverencial ou certa tendenciosidade em questões envolvendo interesses da Administração Pública.
As mais severas restrições partem de Dalmo de Abreu Dallari, para quem o STF tem
abdicado de seu papel de Tribunal constitucional, quando exerce uma ampla gama de
(70) SILVA, Ovídio A.Baptista. Processo e ideologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 258.
(71) NALINI, José Renato. Op. cit., p. 20/23.
(72) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 209.
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atribuições, não necessariamente adstritas ao papel de “tribunal máximo do país”. Pondera também que o número de seus juízes “é o mesmo desde o final do século passado, ao
passo que a quantidade de trabalho teve excepcional acréscimo”, o que deveria ser primeiramente modificado, com o aumento do número de integrantes daquela Corte, antes que
se pense em diminuir o acesso de processo por meio de “mecanismos processuais reduzindo a independência dos juízes e tribunais brasileiros”, numa clara alusão à súmula
vinculante. Questiona, ademais, a forma de escolha dos juízes, indicados pelo Presidente
da República, cujos nomes têm sido “sistematicamente homologados” e passivamente
aprovados pelo Senado, o que teria propiciado a indicação de nomes por “antigas ligações
político-partidárias ou por relações de amizade com o Presidente da República ou com
pessoas muito influentes no governo”, distorção que culmina, “às vezes”, na “escolha de
juízes sem verdadeira independência política ou moral ou sem a estatura intelectual que
o cargo pressupõe”(73).
Tais considerações, embora de relevante peso, não podem servir para inviabilizar a
súmula vinculante. Se acatadas como razão para a ilegitimidade do controle da unidade
de interpretação constitucional, deveriam servir antes para a decretação de inidoneidade
do próprio Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição.
Imaginar que o critério de escolha dos membros do STF seja ilegítimo significa supor que toda e qualquer decisão daquela Corte seja eivada de inidoneidade e — logicamente — de ilegalidade, para o que ninguém sequer cogita resvalar. Seria o caos jurídico,
deturpação de todo um sistema convalidado pela própria Lex Legum (art. 101, parágrafo
único), e em relação ao qual se presume, por isso mesmo, legitimidade plena.
Razão assiste, porém, a Dallari, quando pondera ser política a natureza dos critérios
de seleção dos membros do STF, e, por conseguinte, da edição da súmula vinculante. Isso
não desabona, todavia, a legitimidade de qualquer dos dois. Primeiro, porque sabido que
inexiste neutralidade absoluta. Segundo, porque, como já enfatizado, a questão é, mesmo,
de política judiciária.
Sobre tal questão, elucida Pedro Lenza que “o STF só editará súmula em relação a
matérias e assuntos específicos — conveniência política — e desde que sejam observados
os requisitos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 11.417/06”(74) (destaque nosso).
Roger Stiefelmann Leal, em minudente estudo sobre o efeito vinculante na jurisdição
constitucional, cita escólio de Louis Favoreu para explicar que “a politização das designações, e, assim, da composição das jurisdições constitucionais, longe de ser um vício, é, ao
contrário, um elemento necessário do sistema”. Especificamente quanto aos magistrados
designados por autoridades políticas (como é o caso do STF), preleciona:
O perfil do magistrado de carreira, habituado às funções tradicionais do Poder Judiciário, não enseja, segundo Favoreu, a habilitação necessária para o exercício da ju(73) DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 112/116.
(74) LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 516.
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risdição constitucional, atividade que vai além, sobretudo em matéria de direitos
fundamentais, da acanhada tarefa de exegese da lei. A função de intérprete máximo
da Constituição, atividade precípua do Tribunal Constitucional, exige de seus titulares profunda sensibilidade político-institucional, ante a complexidade, a gravidade e
a proximidade dos fatos políticos que serão submetidos ao seu juízo. A interpretação
constitucional vive, segundo a expressão de Jorge Miranda, paredes-meias com a política. Desse modo, seja porque o ofício da interpretação constitucional não guarda
perfeita compatibilidade com o apogeu de uma carreira cuja especialidade não observa propriamente os critérios por ele exigidos, seja porque, em regra, o acesso do
magistrado à carreira não afere sua sensibilidade político-institucional, a composição
dos Tribunais Constitucionais é realizada diversamente das demais magistraturas,
mediante a adoção de procedimentos de seleção que, de alguma forma, presumam a
apreciação política de seus membros.(75)
Não há, como visto, deformidade alguma na forma de escolha dos membros do
Supremo Tribunal Federal, ou, pelo menos, este modo de acesso não se incompatibiliza
com sua atuação, enquanto Corte Constitucional. A edição da súmula vinculante decorrerá, sim, de critérios políticos, pois é de política judiciária que cuida o instituto. Isso não
significa, porém, discricionariedade do STF, que deve pautar-se, quanto aos fundamentos,
pela racionalidade de interpretações jurídicas, em matéria constitucional, e desde que
haja consenso reiterado sobre a quaestio juris.
Aliás, segundo Nalini, todo juiz consciente deve se indagar, a cada dia, se a comunidade está tranquila em relação ao seu Judiciário, enquanto instituição eficiente e ágil para
responder — a tempo e hora — aos reclamos pela restauração da harmonia social(76).
Defende que hoje não haja mais lugar para o juiz se recusar ao exercício de sua responsabilidade política e ética, sob o pretexto de “neutralidade”.(77) Discorre, ademais, com
ença entr
brilhantismo, sobre a difer
diferença
entree distanciamento e neutralidade, esclarecendo que
“o distanciamento do juiz não contribui para ampliar o acesso à Justiça”, pois esse descompromisso não se mostra necessário à preservação do princípio da imparcialidade. Citando
lição de Barbosa Moreira, acrescenta que:
[...] Uma coisa, com efeito, é proceder o juiz movido por interesses ou sentimentos
pessoais, de tal modo que se beneficie o litigante cuja se lhe afigura desejável; outra
coisa é proceder o juiz movido pela consciência de sua responsabilidade, de tal modo
que o desfecho do pleito corresponda àquilo que é o direito no caso concreto. A
primeira atitude obviamente repugna ao ordenamento jurídico; a segunda só pode
ser bem vista por ele. Ora, não há diferença, para o juiz, entre querer que o processo
conduza a resultado justo e querer que vença a parte (seja qual for) que tenha razão.

(75) LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 67.
(76) NALINI, José Renato. Op. cit., p. 9.
(77) Ibidem, p. 14.
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Em tal sentido, nem sequer é exato dizer que o juiz deve ser “neutro”, porque não
é próprio identificar-lhe a imagem na de um espectador frio, para quem “tanto
faz” que se realize ou não se realize justiça, quando, bem ao contrário, esse é um
cuidado que há de estar presente, do primeiro momento ao último, em seu espírito.(78)
Dalmo de Abreu Dallari acaba reconhecendo que “o juiz não decide nem ordena como
indivíduo, e sim na condição de agente público, que tem uma parcela de poder discricionário, bem como de responsabilidade e de poder de coação, para a consecução de
certos objetivos sociais”. Conclui ressaltando que juiz é “agente do povo” e que isso tudo
delimita o “caráter político da magistratura”(79).
Evidente, pois, que esse papel político do juiz e a sua condição de agente do povo, não
elimina — antes recomenda — a adoção da súmula vinculante, dada a sua declarada
função política e social de unificar a jurisprudência, acelerar a entrega da prestação jurisdicional e propiciar a igualdade e segurança jurídica àqueles em nome dos quais o juiz
tinência entr
exerce seu mister (o povo). Quem melhor define aquela relação de per
pertinência
entree
politicidade e necessidade social é o mesmo Dallari, quando assevera que:
O reconhecimento da politicidade do direito nada tem a ver com opções partidárias
nem tira, por si só, a autenticidade e a legitimidade das decisões judiciais. Bem ao
contrário disso, o juiz consciente dessa politicidade fará um esforço a mais para
conhecer e interpretar o direito, considerando sua inserção necessária num contexto
social, procurando distingui-lo do direito abstrato ou do que é criado artificialmente
para garantir privilégios, proporcionar vantagens injustas ou impor sofrimentos a
outros com base exclusivamente numa discriminação social.(80)
Resumindo, aplicar ou não a súmula, acatar ou não seu conteúdo “vinculante” também é, antes de ser uma questão jurídica, uma opção política, que há de ser feita pelo
magistrado sem perder de vista a finalidade do instituto, o resultado prático (social) que
o mesmo possa alcançar. Talvez esse norte nos permita definir melhor se o mecanismo da
súmula vinculante representa ou não afronta ao postulado de independência judicial, o
que será analisado no item seguinte.
5. Garantias da magistratura e criatividade jurispr
udencial
jurisprudencial
5.1. A súmula vinculante afr
onta, em rregra,
egra, a garantia de independência dos
afronta,
juízes?
Muito se fala, na atualidade, sobre independência judicial. Qual é, porém, o verdadeiro significado dessa expressão?
(78) Ibidem, p. 86.
(79) DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 90.
(80) Ibidem, p. 96.
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Segundo Sérgio Sérvulo da Cunha(81), a independência judiciária desdobra-se em três
extratos: “a independência do judiciário como metapoder político, a independência individual do magistrado e a independência da magistratura como um todo”(82).
No Brasil, a garantia de independência é prevista na Lei Maior, art. 95, incisos I a III,
exteriorizada por meio dos direitos à vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de
subsídio. De modo indireto, também se contém na previsão de independência e harmonia
dos Poderes da União (art. 2º da Constituição Federal). Ainda vem insculpida na Lei
Orgânica da Magistratura, em seu art. 42, segundo o qual “salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas
opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir”.
A independência da magistratura pode, portanto, ser tomada em dupla acepção:
como garantia interna, significa que o juiz fique imune a pressões ou ingerência dos demais membros do Judiciário; como garantia externa, tem o conceito de não ser o magistrado alvo de constrangimentos ou interferências oriundos do restante da sociedade
(imprensa, partidos políticos, associações de classe, representantes do governo, etc.). De
tal concepção deflui que a independência não é “privilégio” dos juízes; é, antes, “garantia
assegurada ao cidadão, para que possa exercer plenamente o seu direito à Justiça”(83). Como
bem observa Sifuentes, a independência da classe (magistratura) no seu conjunto é mais
ampla que a do juiz, individualmente considerado(84).
O que muitos olvidam é que a independência judicial — como de resto todo e
qualquer direito — não é garantia absoluta. Louvar, por exemplo, o dissenso pretoriano
como um fim em si mesmo (a discordância sem uma finalidade prática), vem em detrimento da própria justiça, pois perde o jurisdicionado (que fica iludido com o teor de uma
decisão contrária ao entendimento jurisprudencial dominante, e que no mais das vezes
acaba por ser modificada, com grande perda de tempo, expectativas frustradas, gerando
sua desconfiança nos juízes e na justiça) e perde o Judiciário (agravamento de despesas
com o longo trâmite processual, necessidade de reiteradas decisões, risco de entendimentos conflitantes — e por isso mesmo injustos — perda de credibilidade e autoridade junto
à comunidade).
Não é demais lembrar que os menos favorecidos economicamente são os que suportam maior prejuízo com os altos custos processuais e a demora na decisão. Os mais ricos
têm lastro financeiro para suportar os gravames que a delonga do processo sempre acarreta — por isso mesmo, são às vezes os maiores incentivadores dessa demora.
(81) CUNHA, Sérgio Sérvulo. O efeito vinculante e os poderes do juiz. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 205.
(82) O mesmo autor explica a concepção do Judiciário como metapoder pelo fato de ser o único ao qual destinado o
controle dos atos ilegais ou inconstitucionais do governo. Raciocina que isso constitui “poder do Estado acima de outros
poderes do Estado: faz dele um metapoder, poder da sociedade sobre o Estado. Esse o sentido da independência e da
imparcialidade ou neutralidade da jurisdição. O Juiz não julga a si mesmo, nem o Estado julga-se a si mesmo. A jurisdição
só se instaura em plenitude quando, deixando a autoridade de ser irresponsável, cria-se uma cisão no poder estatal. A
Constituição é o pacto que faz o Estado responsável perante a sociedade e o judiciário, como poder, é o poder de julgar o
próprio Estado”. (Ibidem, p. 203/204)
(83) SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 300.
(84) Ibidem, p. 287.
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Consoante preconiza Sifuentes, imaginar que a liberdade interpretativa do juiz não
tenha limites constitui raciocínio equivocado, pois:
O juiz não é um microcosmo, uma nômade fechada em si mesma. Não é um rei no
domínio do caso concreto. A ideia de que o juiz só se vincula à lei e à sua consciência esconde, na realidade, um preceito autoritário. A vida não é feita da experiência de
um só. Se o direito é corretamente considerado como um sistema, não se pode arrogar o juiz em elaborador do direito que ele individualmente quiser.(85)
Muitos defendem que a garantia de independência deva ser ilimitada
ilimitada, como a exemplo o juiz Marcelo Semer, presidente da AJD — Associação Juízes para a Democracia, para
quem a súmula vinculante é o “AI-5 da Magistratura”, instrumento que representa “um
golpe na questão da independência, uma vez que o instrumento será determinado por
tribunais comandados por juízes de nomeação exclusiva do presidente da República”(86).
Dalmo de Abreu Dallari igualmente enxerga na súmula vinculante afronta à independência judicial, argumentando que:
Um juiz que não possa decidir de acordo com seu livre convencimento já não age
como juiz, não importando se a coação vem de fora ou se ela vem do próprio Judiciário. E a concessão de força ao Supremo Tribunal Federal, para tornar obrigatória
a imitação de suas decisões, significará apenas que estas estarão sendo imitadas por serem impostas, o que é completamente diferente de estarem sendo acolhidas por terem
autoridade. O Supremo Tribunal será órgão de coação e os juízes e tribunais serão
órgãos de imitação. E assim todo o sistema judiciário sairá enfraquecido.(87)
Silvio Nazareno Costa também define a súmula vinculativa como sendo a “institucionalização da ingerência hierárquica sobre a interpretação judicial”, acarretando, por
isso, o cerceamento da independência do juiz inferior. Acrescenta que o instituto “leva à
padronização da jurisprudência, modelando o Direito em standards preestabelecidos por
um grupo de juristas notáveis”(88).
Quanto ao argumento de que a súmula vinculante seja meio processual inidôneo,
pelo só fato de sua edição partir dos membros do Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo
Presidente da República, já restou refutado linhas atrás. Embora a politicidade seja inerente a toda decisão judicial, ainda mais aquelas provindas dos integrantes dos tribunais
constitucionais, isso não desautoriza, antes legitima o instituto.
No que toca às alegadas “coação”/“imitação”, precisamos lembrar que a aplicação da
súmula vinculante não decorre de “hierarquia judiciária”, mas sim de preceito elevado a
patamar constitucional, dada sua inserção, na Lei Maior, via Emenda n. 45/04, o que lhe
retira o alegado viés autoritário ou antidemocrático. Sua adoção não elimina, ademais, a
(85) Ibidem, p. 289.
(86) SEMER, Marcelo. AI-5 da Magistratura: enquanto STF se eleva, outros tribunais são esmagados. São Paulo: Consultor
Jurídico, 2007. Disponível em: <http://www.conjur.estadao.com.htm> Acesso em: 8 setembro 2007.
(87) DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 66.
(88) COSTA, Sílvio Nazareno. Súmula vinculante e a reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 267.
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atividade interpretativa judicial. Como muito bem observado por Décio Sebastião Daidone,
“para chegar à formação de seu convencimento, o magistrado apreciará todas as expressões do Direito à sua disposição, inclusive as súmulas em questão, mas se entender que o
verbete invocado não se coaduna ao caso concreto, poderá fundamentadamente não aplicá-lo, tal como ocorre com a norma legal”(89).
Não será o juiz, portanto, mero aplicador automático de súmulas, como querem
fazer parecer os críticos do instituto. Persistirá, em sua plenitude, o rico labor interpretativo, “seja para captar a exata compreensão e extensão do enunciado, seja para dele extrair
o princípio que lhe constitui o cerne (a ratio decidendi do Direito anglo-americano), seja,
enfim, para verificar se o caso concreto se enquadra na fórmula sumulada”(90). Apenas
quando se caracterizar a plena isonomia de situações jurídicas deverá prevalecer o entendimento sumulado, em nome de uma desejável isonomia da resposta judiciária(91).
Como ressalta Mancuso, a súmula vinculante “não implicará em capitis diminutio para
a atividade judicante, porque não altera, em substância, a tarefa do julgador de interpretar
e aplicar o texto de regência aos fatos da lide”. O que ocorre, agora, é uma abrangência
maior daquele próprio texto, que passa a também englobar “o precedente judicial obrigatório, o qual, por sua vez, não dispensará a devida interpretação, para que se alcance o seu
melhor significado”(92).
Sobre o caminho a ser percorrido pelo magistrado, na aplicação (ou não) da súmula
vinculativa, vale ponderar, com Mancuso, que “a obrigatoriedade da súmula configura um
posterius, e não um prius, dado que sua aplicação a um caso concreto se dá na etapa
final de todo um iter intelectivo percorrido pelo julgador, quando este conclui tanto o
processo de aferição do vero significado da súmula como o exame de sua adequação à
espécie sub judice”(93).
Impende salientar que a força vinculativa das decisões do Supremo Tribunal já se faz
presente, entre nós, desde as ações para controle de constitucionalidade (ADIn e ADC, Lei
n. 9.868/99 e art. 102, I, a da Constituição Federal; ADPF, Lei n. 9.882/99 e art. 102 § 1º
da CF), mecanismos em relação aos quais os atuais opositores da súmula não asseveram
constituir afronta à liberdade judicial. Ora, se a “autoridade” do STF se mostra pacífica,
em relação àquele controle abstrato de constitucionalidade, e se é também de questão
constitucional que a súmula pretende tratar, não conseguimos conceber a razão de tanto
temor ou desconfiança, para similares situações.
Lembramos, nas palavras de José Marcelo Menezes Vigliar, que a liberdade de atuação
que se concede ao magistrado não serve à proteção de suas “convicções pessoais, suas
preferências e predileções doutrinárias em relação a um determinado ponto de vista puramente técnico do direito”, tampouco se prestando à salvaguarda de suas “convicções
(89) DAIDONE, Decio Sebastião. A súmula vinculante e impeditiva. São Paulo: LTr, 2006. p. 79.
(90) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 210.
(91) Ibidem, p. 194.
(92) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 352.
(93) Ibidem, p. 211.

revista amatra vol 1 2009.pmd

192

02/07/2013, 18:47

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

193

sociais, como a política e a religiosa”. Destina-se, ao revés, “à proteção do jurisdicionado,
assegurando-se que tenha sua demanda decidida por um juiz livre e isento”(94).
Uma visão por demais açucarada, talvez utópica, do conceito de “independência” da
magistratura não se mostra condizente com as necessidades do Judiciário, nos dias atuais.
É preciso, então, ter uma visão mais “pragmática e utilitária” da atuação do juiz, como
pondera Rodolfo de Camargo Mancuso:
Concede-se que a divergência jurisprudencial chega a despertar um certo fascínio, e
um viés sedutor, no calor dos embates entre as posições jurídicas antagônicas, mas
fato é que o absurdo acervo de processos na Justiça brasileira impõe uma visão pragmática e utilitária do serviço judiciário, devendo-se priorizar a ordem jurídica justa,
ou seja, a busca de uma resposta judiciária que resolva a demanda de modo satisfatório, com boa fundamentação jurídica e num tempo razoável.(95)
A verdadeira razão da grande polêmica gerada pela súmula vinculante é que ela
representa o embate entre segurança jurídica e liberdade judicial, dois valores supremos.
Pedro Lenza define essa situação, com grande perspicácia, como sendo “um choque
entre dois grandes valores fundamentais de igual hierarquia — colisão de direitos fundamentais” concluindo ser mais condizente, diante da realidade forense pátria, “a garantia
da segurança jurídica e do princípio da igualdade substancial ou material, em vez da
liberdade irrestrita do magistrado nas causas já decididas e pacificadas do STF, desafogando, por consequência, o Poder Judiciário das milhares de causas repetidas”(96).
É, mesmo, da colisão de valores fundamentais que estamos falando, quando precisamos sopesar os valores: “liberdade dos juízes” e “segurança/isonomia dos jurisdicionados”. Quanto a isso, Sérgio Sérvulo da Cunha explica que:
Só há independência real quando existem condições reais — normativas, culturais,
sociais, materiais — de independência. A independência do Judiciário articula-se
não somente com sua definição constitucional, mas com o valor que a sociedade
efetivamente lhe atribua, como custódio de seus direitos fundamentais e de seus
direitos políticos.(97)
Não adianta, portanto, sair em defesa da “liberdade irrestrita” de convencimento
judicial, se num dado momento histórico e cultural isso não se faz possível nem recomendável. Não se trata, aqui, de fomentar o “amordaçamento” da magistratura, como de coeais ou
mum ocorre em regimes ditatoriais. Cuida-se, em verdade, de definir os rreais
possíveis contor
nos dessa “liber
dade” a par
tir do contexto histórico vivenciado
“liberdade”
partir
vivenciado. E,
contornos
nesse passo, entendemos que hoje, frente à inconteste e avassaladora crise que atinge o
Judiciário nacional, não há lugar para devaneios românticos acerca de “liberdade judicial
(94) VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização de jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2003.p. 42.
(95) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 135.
(96) LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 516.
(97) CUNHA, Sérgio Sérvulo. O efeito vinculante e os poderes do juiz. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 204/205.
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incondicional”. Que a criatividade jurisprudencial seja resguardada, é óbvio. Que o direito à livre persuasão racional continue constituindo garantia processual, também não se
questiona. O que não deve mais ter lugar, nos dias atuais, é a recalcitrância judicial em
matéria constitucional já pacificada no Supremo Tribunal Federal.
A discordância jurisprudencial como puro instrumento de filosofia desprovida de
ação prática ou de resultado útil, a ninguém interessa. Concordamos, nesse passo, com
Samuel Miranda Arruda, quando pondera que as garantias das magistraturas são outorgadas “com o intuito de permitir o ótimo exercício de suas funções”, e, por isso, não podem
ser invocadas “como justificativas para a não adoção de práticas que visam justamente
concretizar esta otimização”(98). Correta, pois, a conclusão a que chega Mônica Sifuentes, ao
tratar da súmula vinculante:
Não fere a independência do juiz o respeito à jurisprudência uniformizada, fruto de
reiteradas decisões do tribunal no mesmo sentido, como preceitos normativos genéricos, a orientar os seus julgamentos. A liberdade da decisão judicial deve coexistir
com a exigência de que ela atenda ao critério de racionalidade, que também decorre
do Estado de Direito e do próprio princípio da legalidade.(99)
No mesmo sentido opina Mancuso, para quem a livre convicção do juiz não é prejudicada pela aplicação da súmula vinculativa, pois no iter intelectivo percorrido para a formação de seu convencimento, cabe-lhe ter presentes todas as formas de expressão do
Direito que pareçam cabíveis ao caso, “inclusive o Direito Sumular”. E, constatando que
determinada súmula “não rege ou não abrange o objeto litigioso do processo, poderá
fundamentadamente deixar de aplicá-la, em processo exegético, portanto, semelhante ao
que ocorre quando uma norma legal é invocada nos autos, mas em verdade não se aplica
ao caso vertente”(100).
Entendemos, pois, que a súmula vinculativa não representa, por si só, afronta à
da a atividade
garantia de independência da magistratura, na medida em que resguar
esguarda
interpr
etativa judicial
interpretativa
judicial. Não constituindo aquela garantia um preceito absoluto, deve ceder
lugar, no embate com a almejada busca de celeridade processual/segurança/isonomia dos
jurisdicionados, a estes últimos valores, em homenagem a uma interpretação finalista das
regras constitucionais.
Ressaltamos, todavia, que a aplicação do instituto pode, sim, degenerar numa injustificada agressão à liberdade da magistratura, a depender da interpretação que se dê aos
seus efeitos, no ponto em que alguma decisão judicial com ela colida, substancialmente.
É disso que iremos tratar no tópico seguinte.

(98) ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do processo. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.
p. 119.
(99) SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 302.
(100) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007. p. 353/354.
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5.2. O descumprimento da súmula e possível afr
onta à independência judicial
afronta
A súmula vinculante não constitui, por si só, instrumento autoritário ou antidemocrático, consoante já explanado. Não representa ela, em sua essência, afronta ao
princípio da independência judicial, ao menos no que diz respeito à sua aplicação consoante os exclusivos parâmetros ditados pelo art. 103-A da Constituição Federal e Lei n.
11.417/06.
Tal raciocínio não prevalece, porém, a depender da interpretação que se dê às consequências que dimanam do descumprimento da súmula vinculante.
Consoante o texto constitucional e regulamentação dada pela Lei da Súmula Vinculante, a consequência objetiva para a decisão que contrarie ou aplique indevidamente
a súmula é, a partir da reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal, a cassação da
decisão reclamada e a determinação de que outra seja proferida, com ou sem a aplicação
da súmula, conforme o caso (art. 7º, § 2º, da Lei n. 11.417/06).
Sobre essa figura da cassação da sentença
sentença, preleciona Mancuso não ser novidade em
nosso ordenamento jurídico, tampouco constituindo anomalia diante da estrutura piramidal da organização judiciária brasileira(101):
Além de não infringir ou mitigar o duplo grau de jurisdição, a súmula vinculativa
guarda simetria com a organização judiciária brasileira, que é de corte piramidal,
estruturada em instâncias superpostas, tendo a superior competência derrogatória
em face das precedentes, donde o efeito devolutivo do recurso (CPC, art. 515) e a
virtual substituição do julgado recorrido por aquele prolatado no Tribunal adicional
quem (CPC, art. 512). É natural que este último órgão, ao sumular sua jurisprudência predominante, tenda a prestigiá-la quando instado a julgar recurso no qual se
debata matéria prevista num de seus enunciados (RISTF, art. 21 e parágrafos).
O legislador ordinário seguiu essa diretriz, desde a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional — LC n. 35/79 — art. 90, § 2º, passando pela Lei n. 8.038/90, art. 38,
depois com leis subsequentes: n. 9.756/98 (CPC, art. 557 e § 1º-A; parágrafo único
do art. 120; parágrafo único do art. 481); n. 10.352/01 (CPC, § 3º, do art. 475
CPC); n. 11.276/06 (§ 1º do art. 518). Com maior razão, essa competência de derrogação se faz sentir quando o paradigma é uma súmula vinculativa, seja porque de
outro modo não faria sentido a uniformização, seja para que preserve o desejado
tratamento isonômico, devido aos jurisdicionados. Note-se que a sanção pela contrariedade à súmula vinculante, ou sua aplicação indevida, não é a revisão ou reforma do julgado (como seria se se tratasse de error in judicando), mas sim a cassação da
decisão reclamada, para que ‘outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso’ (CF, § 3º, do art. 103-A; Lei n. 11.417/06, § 2º, do art. 7º), permitindo inferir que aí se trata de error in procedendo ou erro de atividade na conduta
judicial. (destaques no original)
(101) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 354/355.
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O mecanismo da reclamação ao STF já era, portanto, constitucionalmente previsto
como apto à preservação da competência e garantia da autoridade das decisões daquela
Corte (art. 102, inciso I, letra l). O que causa espanto, agora, é a existência de entendimentos que defendem, para além da reclamação e cassação das sentenças prolatadas em
desconformidade com a súmula, também a responsabilização pessoal do juiz (efeito
subjetivo da súmula) com ideias bastante criativas, para dizer o mínimo.
Temos, a exemplo, a tese de que a não aplicação ou a aplicação incorreta da súmula
vinculante se equipare a “grave violação do dever funcional”, ensejando, para o magistrado, as cominações previstas no art. 133 — I do CPC. Antonio Álvares da Silva chega a
propor, nessa esteira, a alteração daquele dispositivo processual, para nele incluir expressamente a responsabilização pessoal do juiz, junto à parte, pelas perdas e danos que lhe
ocasionasse em caso de não “obedecer” às súmulas(102).
Como bem obtempera André Ramos Tavares(103), a não aplicação consciente da súmula vinculante não pode caracterizar situação tão extrema. A punição contida no art. 133
da lei adjetiva civil deve revelar “a má-fé, o descumprimento com o objetivo de prejudicar
uma das partes. Se, para alcançar esse desiderato, o magistrado descumpre súmula
vinculante ou a Constituição, ou ainda as regras do CPC, isto é absolutamente indiferente
para caracterizar a responsabilidade pessoal do juiz”.
Também para Mancuso os efeitos do acolhimento, pelo STF, da reclamação fundada
em aplicação indevida da súmula vinculante “não têm caráter censório ou correcional,
assim como não o tem o acórdão que decide conflito de competência negativo”.(104) (destaque nosso)
Não é, pois, a substância do texto incorretamente aplicado ou ignorado (súmula,
legislação ou Constituição Federal) que caracterizará a atitude condenada pelo art. 133 —
I do CPC. É, antes, a intenção nefasta do julgador, o propósito nocivo que há de ensejar
tão dura cominação. Generalizar a punição, pelo só fato de o juiz interpretar a súmula
vinculante (aplicando-a ou não), além de caracterizar declarada ilicitude e afronta às garantias da magistratura, dará cor e forma ao “crime de hermenêutica”, na lapidar expressão de Rui Barbosa.
Também há quem cogite caracterizar o descumprimento da súmula vinculante como
fator negativo para a promoção do juiz, ideia que pressupõe uma “hierarquia funcional”
dentro do Judiciário, e que para ser concretizada talvez necessitasse a criação de um
“banco de dados” com as sentenças cassadas. Nessa linha, aquele que menos produzisse
(e menos interpretasse, correndo menor risco de afrontar a súmula) seria mais rapidamente promovido — grande absurdo. A sugestão contraria a lógica do razoável e chega
a constituir gravame ao princípio constitucional da eficiência (art. 37) que deve nortear a
administração pública. É gritante, também aqui, a afronta ao princípio da independência judicial.
(102) SILVA, Antônio Álvares. Op. cit., p. 80/81.
(103) TAVARES, André Ramos. Op. cit., p. 88.
(104) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 361.
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Se a legitimidade da súmula vinculante está exatamente no fato de não ser totalmente cerceadora da atividade interpretativa judicial, pois que permite (e até exige) do julgador um esforço intelectivo para alcançar o seu real alcance, bem como para fazer a correta
aplicação do texto de regência (precedente jurisprudencial) à hipótese dos autos, não se
pode dizer que uma interpretação da qual discorde o Supremo Tribunal Federal consubstancie “dolo” ou “má-fé” do julgador, eis que nem a lei da súmula vinculante nem a Constituição Federal contêm semelhante previsão.
Não se pode presumir a má-fé do juiz que fundamentadamente deixe de aplicar o
entendimento da súmula vinculante, se na atividade de subsunção não encontrar perfeita
esguar
do da autoridade
adequação entre a situação dos autos e a regência sumulada. O rresguar
esguardo
do Supr
emo T
ribunal Federal não vai tão longe.
Supremo
Tribunal
Razão assiste a Cândido Rangel Dinamarco quando, de modo bastante equilibrado,
interpreta os parâmetros da suposta “desobediência judicial”:
Só se considera transgressiva da autoridade de um tribunal a decisão que trouxer
uma disposição prática conflitante com a que ele houver emitido. Não constitui ultraje às decisões dos tribunais o pronunciamento do juiz que ao decidir sobre outra
pretensão trazida aos autos, simplesmente adotar como razão de decidir uma tese
jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da
decisão superior (...). Se a autoridade da coisa julgada material, que é uma das garantias integrantes da tutela constitucional do processo, não chega ao ponto de vincular o juiz aos fundamentos de uma decisão, a fortiori essa vinculação inexiste para
o fim de considerar desobediente o juiz, só pelo fato de adotar, em uma decisão
conexa a outra de um órgão superior, fundamentos diferentes ou opostos aos adotados por este(105).
Também Pedro Lenza cita que “a lei não fixou nenhuma sanção aplicável aos magistrados, garantindo-se, como anotou o Ministro Marco Aurélio, ‘a liberdade do magistrado
de apreciar os elementos para definir se a conclusão do processo deve ser harmônica ou
não com o verbete’”(106).
Temos, então, que a serem adotadas as linhas daqueles que pretendem a responsabilização pessoal do juiz no caso de procedência da reclamação por inobservância ou
desrespeito à súmula vinculante, por quaisquer dos meios sugeridos (indenização por
perdas e danos, anotação nos prontuários funcionais, consideração de irregularidade funcional para obstar a promoção por merecimento, etc.) restará gritantemente maculado
o postulado da independência judicial
judicial, tanto em seu aspecto interno como em sua face
externa, pois não se pode amordaçar o juiz em sua atividade intelectiva de verificar a
adequação da súmula ao caso concreto.
A jurisprudência assim estabilizada, que se pretenda impor sem um mínimo de
interpretação, tende ao propalado “engessamento” da criatividade judicial, além de se prestar
(105) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 214.
(106) LENZA, Pedro. Op. cit., p. 513.
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a outro propósito, ainda menos nobre, o de servir a uma ideologia centralizadora e autoritária, que não apenas “desconfia” da magistratura de primeiro grau, como também pretende por meio dela perpetuar um formalismo jurídico que possa servir ao interesse da
classe política dominante. Como bem observa Ovídio A. Baptista da Silva, “o direito ‘perfeito’ elimina qualquer tentativa de questionamento. É o direito do tirano”(107).
Aceitar a teoria de punição do juiz que ouse interpretar a súmula vinculante consubstancia grande retrocesso processual e histórico. Corremos o risco de repetir eventos
de recente época ditatorial, colocando o processo a serviço do Poder, como salienta Mancuso, para quem(108):
[...] a jurisprudência desempenha diferentes papéis, conforme o regime político do
país e a família jurídica a que ele esteja filiado. Nos estados totalitários e nos regimes
de exceção, a jurisprudência acaba por refletir esse ambiente político assim carregado, perdendo em qualidade, na medida em que ficam comprometidas a isenção e a
imparcialidade na apreciação das controvérsias. Em tais situações, a jurisprudência,
mormente aquela extratificada em Súmulas e enunciados obrigatórios, pode converter-se em perigoso instrumento a serviço do Poder, e, bem assim, em fator desestimulante do acesso ao Judiciário.
Não há, pois, lugar nos dias atuais para se cogitar de punir
punir, por qualquer forma, o
magistrado que deixe de aplicar a súmula vinculante, por entendê-la não pertinente à
situação dos autos (justificando seu posicionamento), ou que a ela dê aplicação posteriormente não aceita pelo Supremo Tribunal Federal. A relevância utilitária daquele instituto
não pode servir de justificativa para subtrair dos juízes a atividade intelectiva mínima. A
previsão legal para a hipótese é, como já dito, apenas e tão somente a da “cassação” do
julgado, com determinação para prolação de nova sentença, desta feita “com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso” (art. 7º, § 2º, da Lei da Súmula Vinculante). Tudo o
que disso exceder será cominação indevida e arbitrária.
Pensar de modo diverso seria retroceder à época do já mencionado “juiz boca da lei”,
como no século XVIII pretendia Montesquieu (agora “juiz boca da súmula”), verdadeiro
retrocesso do direito processual, impensável supressão da atividade cognitiva judicial, que
equipara o STF a órgão de censura, instalando no seio da magistratura condenável hierarquização, conforme a crítica de Eugenio Raúl Zaffaroni, citado por Costa, para quem “um
Judiciário verticalmente militarizado é tão aberrante e perigoso quanto um exército horizontalizado”(109).
Em resumo, defender que a súmula vinculante não seja passível de interpretação
judicial, ou que uma “equivocada” interpretação sua deva merecer qualquer forma de
punição, constitui, além de flagrante inconstitucionalidade, nítida tentativa de petrificação do direito, como se pudesse ser compartimentado e estanque. Vale lembrar, a quem
pretenda defender tal barbaridade, o pensamento de Rudolf Von Ihering:
(107) SILVA, Ovídio A.Baptista. Processo e ideologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 93.
(108) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 48.
(109) COSTA, Sílvio Nazareno. Op. cit., p. 226.
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O direito é o Saturno que devora seus próprios filhos; só se rejuvenesce eliminando o
próprio passado. O direito concreto que, uma vez formado, exige uma duração ilimitada, isto é, aspira à eternidade, assemelha-se ao filho que ergue o braço contra a mãe.
[...] aquilo que existe deve ceder ao novo, pois tudo que nasce há de perecer.(110)
Concordamos com Silvio Nazareno Costa, quando, embora favorável à atribuição de
força vinculante às decisões judiciais enquanto modelo “teoricamente plausível” para a
situação nacional, ressalta que a o mecanismo deva ser aplicado cum grano salis. E, comparando o Supremo Tribunal Federal a uma bússola, dada a sua função de “orientar todo
um conjunto de Juízes a ele subordinado”, fornecendo-lhes o Norte permanente, adverte:
“uma bússola, porém, não pode forçar o caminho daquele que dela se vale. Sua função é
indicar, não constranger ao percurso”(111).
6. Os defeitos da súmula vinculante
6.1. Principais críticas ao instituto
Os fatores principais de descontentamento da comunidade jurídica com as súmulas
vinculantes (risco de engessamento jurisprudencial, afronta à garantia de liberdade judicial) já foram analisados anteriormente. Não residem, todavia, apenas nisso as críticas
feitas ao novel instituto. Outras há (e são muitas), de modo que, por força da limitação
temática deste trabalho, apresentaremos apenas breve enfoque sobre as principais:
I — A súmula vinculante não propiciará a almejada celeridade processual
Numa perspectiva processual idealizada pela Reforma, a súmula vinculante poderia
contribuir para o desafogamento do Judiciário, na medida em que a uniformidade de
tratamento dos casos substancialmente iguais venha reduzir o número de processos em
trâmite, antecipando-lhes a solução, além de elidir indiretamente a distribuição de novas
ações contrárias a um tema já sumulado. Tal raciocínio tem sido apontado como equivocado, porque o dissenso interpretativo e as demandas repetitivas são fenômenos verificáveis não apenas em matéria constitucional, e nessa medida a súmula vinculante representaria
a propalada solução para apenas uma diminuta parcela das ações em trâmite.
Além disso, o congestionamento processual igualmente se verifica na primeira instância, e não seria resolvido pela súmula vinculante; de tal modo, ela seria instrumento de
tes superior
es
otimização dos procedimentos apenas nas Cor
ortes
superiores
es.
Também a suposta diminuição da conflituosidade seria, para alguns, mero sofisma,
pois contendo toda súmula um preceito “genérico e abstrato”, a parcela da população que
por ela fosse substancialmente favorecida (com o preceito lhes prevendo algum direito),
seria na verdade estimulada a ajuizar ações visando à concretização daquela tutela, agora
(110) IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. São Paulo: Martin Claret, 2000. p. 32.
(111) COSTA, Sílvio Nazareno. Op. cit., p. 318/319.
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declarada legítima pela Corte Constitucional. Então, embora pretendendo servir de deseseflexo diverso
tímulo à litigiosidade, a súmula pode acabar tendo efeito rreflexo
diverso.
II — A súmula vinculante pode se tornar elemento ideológico a serviço do capital
estrangeiro
É voz corrente que os problemas do Judiciário brasileiro afetam a economia nacional, na medida em que a ineficiência na solução dos conflitos tende a afugentar o capital
estrangeiro, diminuindo o nível de emprego. A súmula vinculante teria então surgido,
nesse contexto de economia globalizada, como uma tentativa governamental de mostrar
ao mundo que as ações judiciais brasileiras serão agilizadas e que os investidores estrangeiros não mais precisam temer a chamada “loteria judiciária”, pois a segurança jurídica
restará preservada pela súmula. Sob tal ótica, ela seria não um instrumento de pacificação
o , com grandes riscos de uma
social, mas mero chamariz para o capital estrangeir
estrangeiro
atuação não isenta dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, pois que envolvidos com
as políticas econômicas governamentais e com os mesmos propósitos de fomento ao crescimento econômico a qualquer preço, resultando num amesquinhamento de suas importantes e reais funções, além da evidente concentração de poder na cúpula do Judiciário.
III — A súmula vinculante servirá para ainda mais assoberbar e diminuir a importância do Supremo Tribunal Federal, tendendo a torná-lo um “julgador de reclamações”
Diante da possibilidade de reclamação ao STF no caso da recalcitrância judicial ou
administrativa (art. 7º da Lei n. 11.417/06), a súmula permitirá a instituição de procedimento a latere que apenas contribuirá para eternizar o litígio. Os mais favorecidos economicamente terão melhores condições de questionar o “desacerto” do julgado que aplique
ou não a súmula, terminando por abarrotar o STF (e seus apenas 11 Ministros) com as
reclamações que, ao fim de pouco tempo decerto serão em enorme número, agravando a
demora processual inclusive nas instâncias inferiores. Tal concentração de poder viria,
portanto, em detrimento da almejada celeridade processual, com o risco de inviabilizar a
própria atividade do Supremo, a depender da quantidade de súmulas vinculantes que
venham a ser editadas. Quanto maior o seu número, evidentemente serão mais numerosas
as reclamações por desrespeito judicial e administrativo a elas. Com isso, o STF se afasta
do papel de Corte Constitucional, perdendo a chance de se dedicar ao estudo de questões
constitucionais novas e socialmente relevantes.
IV — Como os direitos dos menos favorecidos economicamente não são vocacionados a
uma apreciação pelo STF, não constituirão fundamentos para as súmulas vinculantes.
Assim sendo, elas se destinarão apenas a uma parcela dos jurisdicionados, tendo caráter
“elitista”, revelando um possível viés antidemocrático
Interessante estudo realizado por Carlos Magno A. Neiva(112) sobre a natureza das
matérias sumuladas pelo STF desde o advento da Constituição Federal/1988 (e antes da
(112) In: PESSÔA, Leonel Cesarino (org.) Súmula vinculante e segurança jurídica. São Paulo: LTr, 2007. p. 19/23.
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EC n. 45) demonstra que os temas recorrentes naquela Corte, para efeitos de edição de
súmulas, foram os seguintes, em ordem decrescente de importância: processo civil (27
súmulas); processo penal (23 súmulas); tributário (16 súmulas); direito administrativo
(15 súmulas); direitos fundamentais (14 súmulas); trabalhista (7 súmulas); constitucional
(6 súmulas); econômico e financeiro (3 súmulas); previdenciário (2 súmulas); penal (2
súmulas).
Tal levantamento tomou por base, segundo o autor, a “questão jurídica predominante” na súmula, e deixa claro, em primeiro lugar, que o STF tem por principal foco de
atuação o “solucionar disputas a respeito dos meios de fazer valer os direitos”, ou seja, tem
a atenção voltada para as normas processuais — enfoque que se coaduna com o denunciado processualismo que grassa em nosso meio jurídico. Vale observar que das súmulas
analisadas, temos 50 (cinquenta) em matéria processual, o que denota a menor importância do direito material na matéria sumulada. Análise perfunctória das súmulas de outros
Tribunais também leva à mesma desproporção: os enunciados se voltam com maior predominância às questões processuais. Além disso, a grande proporção de súmulas em matéria
de direito administrativo, tributário e previdenciário, reflete o grande envolvimento dos
entes públicos na litigiosidade brasileira, o que já fora afirmado alhures.
A novidade do estudo reside na constatação de “uma falta”, que para o autor pareceu
notável: a inexistência de súmulas relativas à garantia de direitos previstos na Ordem Social,
tais como “direito das crianças, dos idosos, dos índios, à assistência social, à educação ou
saúde”, o que o levou à seguinte conclusão, quanto àquele grupo menos favorecido:
Não é desarrazoado supor, portanto, que a marginalização se estenda, inclusive, ao
exercício dos direitos, isto é: tais grupos, pouco equipados para a luta diária pela
sobrevivência, nem passam perto da possibilidade de ajuizar ações para defender
seus interesses, e mesmo quando isso ocorre, não têm, em regra, suas demandas
levadas até o Supremo Tribunal Federal [...]. Assim, afora o resultado de ações coletivas [...], o acesso à justiça é uma miragem para boa parte dos destinatários dos
direitos contidos no Título VIII da Constituição Federal. E o Supremo... bem, o
Supremo é para eles algo que ainda está além do horizonte.
Constatado que os direitos dos cidadãos assim ditos “marginalizados” ou não chegam ao Judiciário ou não representam matérias que ganhem repercussão junto ao STF, é
de se prever que a mesma tendência persista em relação à edição de súmula vinculante. É
presumível, diante disso, que os objetivos da súmula vinculante não sejam valores até o
momento assegurados aos jurisdicionados menos favorecidos economicamente, pois que
suas contendas não alcançam a Corte Suprema.
Haverá, portanto, um grande rol de matérias jurídicas que jamais serão alvo de súmula vinculante. Assim, por exemplo, as questões atinentes ao trabalho doméstico, portuário, rurícola ou mesmo aos direitos dos menores, adolescentes e idosos, embora
representando uma grande “coletividade” de interessados, e mesmo que possuam enfoque
constitucional e relevância social, são temas que não se mostram vocacionados a constituir material para a súmula vinculante.
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V — O STF tem sido muito cauteloso na edição das súmulas vinculantes e essa atuação
excessivamente tímida pode contribuir para o insucesso do instituto
Críticos renomados têm apontado grande “timidez” do STF na edição das súmulas
vinculantes. Corrobora tal impressão o fato de a Lei n. 11.417 ter sido promulgada em
dezembro/06, enquanto que somente na sessão plenária de 30.5.2007 o STF veio a editar
as três primeiras súmulas vinculantes, sendo a primeira delas sobre “validez e eficácia”
de acordo inserido em termo de adesão da LC n. 110/01; a segunda dispondo sobre inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas
de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias e a terceira e última (até o momento)
assegurando o “contraditório e ampla defesa” nos processos perante o TCU.
Como se vê, as matérias assim sumuladas, além de não representarem controvérsias
propriamente “atuais” como exige o art. 103-A § 1º da Constituição Federal (o que se
explica, em parte, pelo enorme tempo que demoram os processos para confluir ao Supremo), também não parecem propícias à instauração de “grave insegurança jurídica”.
Passados mais de três anos da promulgação da Emenda Constitucional n. 45/04 e
mais de um ano da Lei n. 11.417/06, já era de se esperar uma mais significativa produção
de súmulas vinculantes. Essa “baixa produtividade” deve-se, em parte, à dificuldade de
obtenção de consenso entre os membros do STF, consideradas as muitas correntes
de entendimentos que ali reinam; também, em parte, ao congestionamento daquele Tribunal, a impedir uma produção uniformizadora mais significativa; por último, o fato de as
súmulas serem vinculantes também para a Administração Pública deve levar a uma maior
seletividade das matérias, pelo risco do impacto orçamentário que a unificação da jurisprudência possa vir a ocasionar diretamente nos cofres públicos, a depender da matéria
tratada.
Todos estes fatores têm sido apontados como indicativos de provável insucesso do
mecanismo, em sua almejada função de impedir a proliferação dos processos repetitivos.
Exemplificando, para a Ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, as súmulas de efeito vinculante já editadas pelo STF são “óbvias” e nada mudam no cenário jurídico, existindo até o risco de que venham a se transformar em “mais um instrumento
decorativo, como já são o habeas data e o mandado de injunção” (sic)(113).
6.2. A súmula vinculante pode rresolver
esolver os pr
oblemas do Judiciário?
problemas
A desejada rapidez na solução dos conflitos judiciais decorre, se analisada sob o
prisma dos princípios administrativos, do dever de eficiência inserido no caput do art.
37 da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de
1998. Nessa medida, ao entregar a prestação jurisdicional célere, a Administração Pública
(113) CALMON, Eliana. Guerra no judiciário. Consultor Jurídico, São Paulo, set. 2007. Disponível em: <http://
conjur.estadao.com.br.htm> Acesso em: 8 set.2007.
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cumpre, em tese, o seu dever de ser eficiente. Mas se o Judiciário está desaparelhado, se
o número de novos processos cresce aos borbotões, se funcionários e juízes não há em
número suficiente, como pode a súmula vinculante querer reforçar que o processo seja
“rápido”, cumprindo o comando constitucional da eficiência (art. 37, caput) e da razoável
duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII)?
Apercebendo-se dessa aparente contradição (salientada diuturnamente pelos juízes
de primeiro grau, os principais destinatários da inovação constitucional), preleciona
Arruda, com grande propriedade, que:
[...] há, aí, uma lógica um tanto perversa — forçoso reconhecer — de responsabilização indireta dos profissionais do setor público por eventuais fracassos que o desmonte da aparelhagem estatal venha a ocasionar. Exige-se-lhes eficiência no momento
em que mais estão privados de mínimas condições de trabalho. Os objetivos a serem
alcançados devem ser a qualidade na prestação dos serviços públicos e a otimização
no dispêndio dos recursos em prol da coletividade. Tais fins, entretanto, devem ser
atingidos com respeito às posições jurídicas dos administrados, não sendo sempre
possível incorporar à vida pública uma lógica puramente empresarial ou economicista. Nem sempre o valor eficiência [...] deve sobrepor-se a outros princípios, por
cuja observância deve necessariamente velar o administrador. Estes devem coexistir
tão harmoniosamente quanto possível, sendo esta compatibilização de princípios o
fim a alcançar.
A doutrina pátria é unânime em reconhecer que a súmula vinculante não será a
panaceia para todos os males do Judiciário. Mesmo os seus mais ardorosos defensores
reconhecem que sua utilização pode, sim, trazer benefícios à celeridade processual e à
esolver por completo o pr
oblema da lentidão
segurança jurídica, mas sem jamais rresolver
problema
do Judiciário
Judiciário. Também ressaltam que para não ocorrer o apregoado “engessamento do
direito”, eventual alteração dos valores sociais deve levar à revisão do entendimento
jurisprudencial e à sua nova uniformização, para que não se crie a temida “ditadura do
Judiciário” e também para que não se enfraqueçam as garantias de independência da
magistratura.
Garantindo a possibilidade de alteração do entendimento sumulado é que o art.
103-A da Constituição Federal prevê, em seu § 2º, o procedimento de revisão ou cancelamento de súmula em vigor, a ser acionado pelos mesmos legitimados para a propositura da
ação direta de inconstitucionalidade. Não há, pois, razão para a temida eternização das
súmulas de efeito vinculante.
Quanto ao papel da súmula vinculante em meio à crise do Judiciário, Rodolfo de
Camargo Mancuso assim se posiciona:
Ao fim e ao cabo, ninguém, seriamente, poderia sustentar que a súmula vinculativa
representa um ovo de Colombo ou uma panaceia capaz de resolver tantos problemas
crônicos que, há tempos, vêm comprometendo a qualidade e a presteza na distribuição da justiça em nosso país. Trata-se, antes, de uma proposta que vem somar a
muitas outras que podem e devem ser analisadas e porventura implementadas, para se
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atacar as causas (e não os efeitos !) do represamento de processos nos órgãos jurisdicionais.(114) (destaques do autor)
É evidente, portanto, que a súmula vinculante contribuirá apenas em parte para
a agilização das lides
lides: a uma, porque ela só se dirige a matéria constitucional, não resolvendo o amplo universo das controvérsias acerca de matéria infraconstitucional, cuja expressividade numérica é evidente; a duas, pela já constatada “timidez” do STF em editar
novos enunciados de súmula vinculante; a três, porque eventual recalcitrância dos juízes
em acatar a aplicação da súmula ensejará reclamação ao STF, em procedimento paralelo à
ação principal e cuja solução será bastante demorada, sendo apenas onze os Ministros
encarregados dos milhares de reclamações dirigidos àquela Corte; a quatro, porque a inoperância do Judiciário decorre, como já visto, de muitos outros fatores (intra e extraprocessuais), para os quais as súmulas chegam a ser mesmo irrelevantes.
Uma reforma que verdadeiramente pretenda resolver a morosidade do Judiciário
deve abranger também (e prioritariamente) os seguintes aspectos, bem salientados por
Mancuso(115):
[...] ampliação do número de juízes; melhoria das técnicas para seu recrutamento;
reestruturação das carreiras jurídicas no serviço público; incentivo ao aprimoramento profissional de seus integrantes; fomento aos Juizados Especiais; maior divulgação
do trabalho dos Tribunais Arbitrais, instâncias conciliatórias e demais formas alternativas de composição dos litígios; incremento à assistência judiciária gratuita e integral; criação de varas especializadas em conflitos metaindividuais, como os atinentes
aos consumidores e ao meio ambiente; informatização do processo e da máquina
judiciária.
Dalmo Dallari enfatiza que também uma ampla “democratização do Judiciário” deveria
ser objeto de futura Reforma, abrangendo tanto o aspecto externo (mudança de atitude no
relacionamento daquele Poder com a sociedade em geral, instituindo um trato menos
formalista e mais próximo) como o seu âmbito interno (mudança na organização administrativa e métodos, maior transparência nos atos administrativos, eleição para cargos de
direção nos Tribunais com ampla participação dos juízes, inclusive de primeira instância)(116).
Vale lembrar que além das citadas medidas, todas de cunho eminentemente prático,
devem também os juízes se imbuir de uma nova mentalidade
mentalidade, de modo a tornar mais
eficiente a sua própria atuação.
Para isso é necessário, como diz Nalini, “romper a rigidez de formalismo interpretativo e decisório, que identifica direito positivo com justiça” e, reconhecendo que a realidade é muito mais complexa, não deve o juiz se furtar ao exercício de sua responsabilidade
política e ética, “sob o surrado pretexto de uma agnóstica neutralidade”(117).
(114) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 346.
(115) MANCUSO, Rodolfo de Camargo Op. cit., p. 355.
(116) DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 148/155.
(117) NALINI, José Renato. Op. cit., p. 98.
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Tal mudança de paradigma deve atrair como corolários: a simplificação procedimental; a utilização de iniciativas instrutórias oficiais; a especialização na prestação jurisdicional; o melhor uso dos recursos de informática; a divulgação dos préstimos do Judiciário
junto à população consumidora de seus serviços; o engajamento do magistrado em estudos permanentes; o seu maior empenho na conciliação(118).
Vale acrescentar que não apenas os juízes, mas também os demais operadores do
tamentos para descongestionar o Judiciário: dos advodireito devem modificar compor
comportamentos
gados e litigantes se faz necessária uma postura menos “demandista” e maior compromisso com a ética no processo. A litigância temerária, as condutas processuais inconvenientes,
são fatores que em nada contribuem para a solução das demandas em tempo adequado.
Também a atuação da Administração Pública, em juízo, deve se pautar por condutas menos
protelatórias, e que hoje já vão muito além do “duplo grau” obrigatório e dos “precatórios”, chegando às raias da má-fé e abusividade declaradas.
Reformas processuais são importantes e mesmo necessárias para a melhoria do Poder Judiciário enquanto serviço público, assim como do processo, enquanto instrumento
para a busca da pacificação social. Mas não podem elas ser feitas de forma açodada ou
eção a seguir
desconexa, como se a cada momento houvesse uma dir
direção
seguir.. Sobre os riscos
das ondas processuais reformistas destituídas de claro propósito, adverte Dinamarco que:
Não sabemos bem aonde vamos ou o que queremos. Envolvemo-nos com movimentos reformadores que vão das técnicas processuais mais corriqueiras aos grandes
fundamentos do sistema, mas nos falta o rumo. Somos talvez como a turba exaltada,
mas inconsciente, que arrasou e incendiou o presídio da Bastilha, sem ter a noção do
que aquele gesto, para eles passional e inconsequente, viria a significar para as estruturas sociais e políticas do Ocidente. Ou como os apóstolos de Cristo, que o seguiam
sabendo que muito havia a mudar no mundo e na alma das pessoas, mas não tinham
certamente a menor noção das transformações que a palavra do Filho de Deus viria
a causar na História da Humanidade.(119)
Quiçá alcancem as próximas reformas legislativas os verdadeiros pontos de estrangulamento do processo e as verdadeiras causas de inoperância do Judiciário, consoante
aqui sucintamente apontadas.
Enquanto as novas “ondas renovatórias” não vêm, imprescindível se mostra uma
mudança de atitude dos operadores do direito, de forma a permitir que o processo
alcance, efetivamente, aquilo que o jurisdicionado almeja: o “bem da vida”, em tempo
razoável.
Para tal mister é necessário pensar, com Nalini, que “transformar o mundo tem início
na transformação da consciência individual. É no mundo minúsculo em que atua cada
julgador que pode começar a gigantesca revolução do verdadeiro acesso à Justiça”(120).
(118) Ibidem, p. 100/104.
(119) DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 19.
(120) NALINI, José Renato. Op. cit., p. 52.
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Conclusão
A súmula vinculante pode ser definida como mais um instrumento para aperfeiçoar a pr
estação jurisdicional em dir
eção ao pr
ocesso civil de rresultados
esultados
prestação
direção
processo
esultados, na medida
em que colabore para diminuir tanto a morosidade quanto a aleatoriedade das decisões
judiciais.
Dela não se espera ser uma solução milagrosa para a chamada crise operacional da
Justiça brasileira, até porque a dimensão do problema exige ataque em várias outras frentes. Ao elevar, porém, a jurisprudência à categoria de efetiva “fonte” do direito; ao reforçar
o papel do Supremo Tribunal Federal enquanto instância excepcional e guardião da Lei
Maior, e ao permitir o equilíbrio de dois postulados aparentemente antagônicos: “segurança jurídica” e “celeridade”, pode a súmula vinculante contribuir para que a comunidade
recupere o crédito no Poder Judiciário.
Na implementação de tal mecanismo processual impera distinguir, todavia, as hipóudencial se justifique
teses em que a diver
divergência
jurisprudencial
justifique, e por isso mesmo deva ser
gência jurispr
mantida enquanto expressão da criatividade judiciária, daquelas outras em que inexista
razão plausível para a convivência da diversidade nos julgados — isto é, quando a discrepância venha em detrimento da isonomia e celeridade processual: a chamada recalcitrância judicial em matéria constitucional já pacificada no Supremo Tribunal.
Em certas situações, não é necessário — sequer recomendável — que se unifiquem
os entendimentos: há de preponderar, nestas, os ventos benfazejos da criatividade e liberdade jurisprudencial. Situações existem, todavia, em que se mostra salutar a uniformização jurisprudencial, inclusive e notadamente por meio das súmulas vinculantes, pois nelas
não mais se justifica a liberdade criativa do julgador, devendo prevalecer a isonomia das
decisões, com vantagem para a segurança jurídica e atendimento à razoável duração do
processo, valor hoje alçado a patamar constitucional (art. 5º, inciso LXXVIII).
Como bem resume Pedro Lenza, “a súmula vinculante tem importante utilidade para
processos que discutem idêntica controvérsia constitucional” (grifos do autor)(121).
Há que se diferenciar, portanto, o “joio do trigo” — segundo o jargão popular — de
modo a nem se permitir o engessamento da jurisprudência (naquilo em que ela ainda
deva crescer e frutificar), nem se incentivar criatividade judicial desmesurada e inútil, os
excessos que se prestem mais à veleidade pessoal dos julgadores do que aos interesses dos
jurisdicionados. Ou, na expressão de Sydney Sanches, citada por Mancuso(122):
A estratificação do Direito pela uniformização imutável da jurisprudência é um mal
tão grande quanto o da poliformia jurisprudencial contemporânea. E, no entanto,
curiosamente, reunidos os dois males, reparadas as arestas, burilados os conceitos e
trabalhadas as ideias que os geraram, se pode chegar a um objetivo comum: Justiça
igual. Para tanto, é preciso que os enunciados uniformizadores não sejam desprezados, mas também que não se estratifiquem, que não se perpetuem.
(121) LENZA, Pedro. Op. cit., p. 515.
(122) MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 38.
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A virtude, também aqui, parece estar no meio-termo: nem o amordaçamento e atemorização da magistratura, nem a independência judicial irrestrita, quando inútil e mesmo perniciosa ao consumidor da justiça. Para esse equilíbrio entre os importantes valores
segurança jurídica e liberdade judicial, necessário que se resguarde a atividade interpretativa
judicial, a livre persuasão racional do julgador, inclusive para que, entendendo não ser a
súmula regente do caso em concreto, deixe fundamentadamente de aplicá-la, sem que
com isso venha a ser punido, por qualquer forma, no âmbito de reclamação ao Supremo
Tribunal.
Imprescindível abandonar, portanto, qualquer ideia “criativa” de imposição de penalidades aos juízes por desrespeito à súmula vinculante, até porque nem a Constituição
Federal nem a Lei n. 11.417/06 contêm semelhante previsão. Medidas de responsabilização pessoal do juiz resvalam para uma gritante mácula ao postulado da independência da
magistratura, instituindo nefasta verticalização do Judiciário e retomando a figura do “juiz
boca da lei” de Montesquieu, tornando realidade até mesmo o “crime de hermenêutica”
imaginado por Rui Barbosa.
Se, pois, adequadamente editadas e corretamente empregadas em questões decorrentes de atos e fatos que atinjam uniformemente ampla parcela da população, e que já
tenham sido decididas de forma reiterada pelas Cortes superiores (como se dá, a exemplo,
nas situações dos empréstimos compulsórios, bloqueios temporários de cadernetas de
poupança, discussões de cláusulas genéricas dos contratos de financiamento habitacional,
política salarial do funcionalismo público, questões previdenciárias e consumeristas, reflexos de Planos Econômicos nos salários da iniciativa privada, etc.), não serão as súmulas
vinculativas instrumentos autoritários ou antidemocráticos, nem representarão afronta à
independência judicial, pois que sua adoção não eliminará a atividade interpretativa do
julgador. Contribuirão, sim, ainda que em modesta escala, para o desafogamento do Judiciário, notadamente no que toca às causas repetitivas, envolvendo pretensões assemelhadas. Isso, porém, se o excesso de reclamações ao Supremo Tribunal Federal não
inviabilizar o instituto, e se aquela Corte se dispuser a editar novos enunciados em matérias realmente relevantes, atuais e representativas de dissenso nas instâncias inferiores,
deixando de lado a “timidez” que até agora caracterizou a sua atuação, como já analisado.
Não se tenha, todavia, a ilusão de que o mecanismo das súmulas vinculantes seja
suficiente para resolver o gravíssimo problema da lentidão e ineficiência do Judiciário
brasileiro, hoje agonizante em meio a um número de demandas muito maior do que sua
estrutura efetivamente suporta.
Somente uma Reforma que democratize e remodele aquele Poder, e que atinja o verdadeiro cerne do problema nacional (postura demandista dos jurisdicionados, processo
excessivamente formalista, franco desaparelhamento estatal) ao lado de uma nova mentalidade dos operadores do direito (juízes mais comprometidos com resultados; advogados e
partes mais comprometidos com a ética no processo) e de um incentivo estatal à desjudicialização de certos conflitos, poderia levar a uma efetiva melhoria na prestação jurisdicional
— o que lamentavelmente ainda está longe de constituir realidade, entre nós.
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MARCOS REGULATORIOS Y APLICACIÓN DE
LA LEY A LAS NUEVAS FORMAS DE EMPLEO

Carlos Alberto Toselli y Alicia Graciela Ulla

I. Intr
oducción
Introducción
La crisis del mundo del trabajo que de alguna manera tuviera su eclosión luego de
la guerra de los Seis Días y que en definitiva produjera más temprano que tarde el fin
de los así llamados “Treinta Gloriosos Años” en materia de industrialización y crecimiento
económico, tuvo su gran impacto en el Derecho del Trabajo y en las formas de relacionamiento contractual.
Es que aquella situación emergencial producto del incremento de los costos por el
alza petrolera, exigió una rápida adecuación de los mercados, que si bien en primera
instancia se pensó que iba a ser pasajera y coyuntural, pronto se habría de advertir que la
misma tenía connotaciones de perdurabilidad y se transformó en estructural, lo que iba a
afectar los cimientos mismos de un modelo de relaciones laborales basado en la creencia
del eterno progreso y de la existencia del Estado Benefactor, que en última instancia era
la caja de conversión de todas las dificultades sociales.
Ese espejismo pronto se desmoronó. La crisis produjo profundos cambios. Resurgió
con fuerza la inflación. Las grandes empresas requirentes de mano de obra, comenzaron con
su decisión de achicamiento de sus plantas de personal. Se abandona el concepto de la
“incorporación” del trabajador a la empresa y se sustituye un gran proceso productivo,
por pequeñas unidades de producción, fragmentadas, segmentadas, donde incluso, como
veremos más abajo, la figura del empleador se difumina.
La recurrencia de las crisis ya no es algo pasajero o excepcional, sino que comienzan
a profundizarse ciclos periódicos con picos de desempleo y donde el factor humano de la
prestación de tareas es utilizado siempre como una de las primeras alternativas en la hora
de reducción de costos.
De hecho, a la hora de escribir este informe, la amenaza de un nuevo crack mundial,
del tenor de la Gran Depresión de los años 30, ya ha impactado fuertemente sobre los
puestos de trabajo y es así que las grandes empresas han anunciado drásticas reducciones
de personal, con lo que implica al respecto sobre la perspectiva del asalariado cuya única
fuente de ingreso es su retribución por la labor mensual cumplida y que generalmente
carece de posibilidades de ahorro como para solventar muchos meses en situación de
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desempleo, lo que a no dudar impactará en el consumo y en la inversión, trayendo un
aletargamiento de la economía en esta especie de círculo vicioso que en líneas generales
lleva a la recesión.
II. La globalización
“La globalización posibilita eso que sin dudas estuvo siempre presente en el capitalismo, pero que se mantuvo en estado larvado durante la fase de su domesticación
por la sociedad estatal y democrática y es que los empresarios, sobre todo los que se
mueven en el ámbito planetario puedan desempeñar un papel clave en la configuración no sólo de la economía, sino también de la sociedad en su conjunto.”(1)
A fin de globalizar el mercado consumidor por efecto del marketing se produce la
unificación de gustos para disminuir el costo de los productos y obtener mayores ventajas
económicas.
También se utilizan standares de producción similares, con normas de calidad certificada lo que habilita idéntico modo de producción en países de muy disímiles idiosincrasias y pautas culturales.
A más de ello debe señalarse la tendencia a agruparse en grandes bloques económicos, con negociaciones grupales y movilización libre (de capitales, productos, servicios y
mano de obra) únicamente entre los integrantes del bloque.
Por otra parte ante la crisis financiera actual se ha notado una tendencia hacia el
resurgimiento de medidas proteccionistas en el comercio mundial, tendiendo a abroquelarse, supuestamente para la defensa del interés nacional, con fuerte impacto en las necesidades de los países menos desarrollados que basan su bienestar económico en la
posibilidad de realizar exportaciones hacia los grandes centros del consumo mundial.
III. La crisis del der
echo del trabajo
derecho
Las circunstancias que hemos relatado en el punto anterior, a lo que debe sumarse
el decidido ingreso de la tecnología en las nuevas maneras de ejecución de la prestación
laboral han producido una crisis sin precedente en el Derecho del Trabajo, estructurada
sobre las siguientes bases:
1. Se modifica el concepto tradicional entr
entree patrón y empleador
empleador, en que el primero detentaba claramente su poder de dirección y ejecución por la posesión de un
importante nivel de capital. El desempleo masivo producto de las crisis recurrentes
que hemos señalado precedentemente han determinado que muchos ex empleados
se conviertan súbitamente en patrones, con escaso capital productivo, menor capa(1) BECK, Ulrico. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respetas a la globalización. Barcelona: Piados, 1998.
p. 25/32.
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cidad de gerenciamiento y amplia posibilidad de que se llegue a estado de iliquidez
o insolvencia ante el primer traspiés del emprendimiento, que pronto deriva en situaciones de conflicto, al no poder este “pequeño patrón”, como titular de un micro
emprendimiento garantizarle a sus empleados las prestaciones básicas salariales, de
seguridad social y la habilitación para las prestaciones por desempleo. Comienza a
resurgir la informalidad y el ex dependiente devenido en empleador incumple sistemáticamente normas de orden imperativo que rigen en esta disciplina. En este esquema de regulación se produce generalmente pronto el conflicto que culmina en la
“lucha de pobres contra pobres” y que usualmente determina la desaparición del
emprendimiento y la insatisfacción del crédito del dependiente por ausencia de capital de respaldo.
oducción ya no se mide necesariamente en unidades de tiempo
2. La pr
producción
tiempo. Se
vuelve a formas de contratación que se consideraban superadas por la incorporación
del trabajador a la empresa. El contrato de trabajo aparece difuso y fragmentado,
resurge el trabajo a domicilio, tanto el industrial como el tecnológico e incluso el
artesanal. Se reactualiza la legislación sobre trabajo a domicilio y se detectan formas
de abuso, generalmente con inmigrantes (legales o ilegales) casi lindantes con la
esclavitud.
3. La obligación de medio se transfor
transforma
esultado. Como consecuencia del
ma en rresultado
esultado
resurgimiento de la producción a destajo en la faz industrial o de la contratación
del agente claramente con miras a la obtención de resultados concretos, se desdibuja
el concepto de generación del salario por la mera puesta a disposición de la fuerza
laboral a favor del empleador. Esa actitud, si se quiere pasiva, se la estigmatiza y se
lo hace al dependiente integrar un rol activo como partícipe de los resultados económicos de la producción, generalmente con mucha mayor incidencia a la hora de
soportar las pérdidas que en el momento de celebrar las mayores utilidades.
ece difuso y fragmentado.
4. Se genera la inconsistencia del empleador
empleador,, que apar
aparece
El concepto de gran empresa con un único convenio colectivo de trabajo vertical
provoca un alto costo y genera dificultades a la hora de reducir personal por la
posibilidad de paralización de todo el establecimiento ante la intervención de
la entidad sindical que nuclea a todos los trabajadores, que como modo de autotutela, puede convocar a medidas de acción directa para evitar estos desplazamientos.
Es por ello que los emprendimientos como eran conocidos en la década de los años
70, paulatinamente han ido desagregando labores, generando núcleos de empresas
relacionadas dejando en el mejor de los casos únicamente la labor de producción
final (el ensamblaje), la faz administrativa de control de producción y comercialización (y no siempre esta última) y la faz ejecutiva de la toma de decisiones en manos
del grupo controlante, más allá de la existencia de numerosas empresas satélites que
sólo pueden funcionar en la medida que la principal requiera de sus servicios o de
su producción.
earse el der
echo del trabajo de los cer
ebr
os
5. Comienza a cr
crearse
derecho
cerebr
ebros
os. Tomando el concepto utilizado por Adrián Goldín, el necesario empleo de la tecnología desplaza al
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trabajo manual como el trabajo primordial. En muchos casos, quienes carecen de
estas herramientas tecnológicas son rápidamente desplazados del mercado laboral,
pasando a ser una sub-especie de “analfabetos productivos”, limitados a la marginalidad de puestos de trabajos de escasa o nula calificación intelectual y remuneración
y sin tiempo para poder lograr la necesaria recalificación profesional que les permita
competir con jóvenes que pugnan por ingresar al mercado del trabajo con menores
requerimientos de índole familiar y de sustento económico, con mejores capacidades personales y con una amplitud de mente más preparada para los desplazamientos y menos apegada a la estructura fija.
editar la rrelación
elación
6. Se debe pr
procurar
acreditar
ocurar generar una nueva técnica para poder acr
de dependencia
dependencia. Las notas tipificantes que habíamos analizado en la época dorada
del progresismo del Derecho Laboral con los conceptos de subordinación económica, técnica y jurídica, de ajenidad en los riesgos, frutos y resultados y de exclusividad, ya no son nítidas y por el contrario en muchas ocasiones se confunden. El
surgimiento del poliempleo, la capacitación tecnológica y las pequeñas unidades
productivas, el trabajo realizado sin control empresarial directo, etc, todo ello determina que se busquen nuevos moldes para poder configurar esta relación. La reciente
legislación española del trabajador “autónomo-dependiente” parecería ser una respuesta imaginativa. Goldín señala como modelo el del “haz de indicios” y su rol
inclusivo-exclusivo. En algún trabajo anterior, nosotros hemos utilizado una especie
de “grilla de coincidencias” para habilitar esta conceptualización.
A. Las nuevas formas de contratación
Las exigencias del mercado global han dado origen a nuevos tipos de organización
comercial entre las que podemos citar a título ejemplificativo: agencias comerciales, franchising, leasing, consultorías, círculos de ahorro previo, know how, joint venture, unión transitoria de empresas, etc., que en general han sido trasladadas al campo del Derecho del
Trabajo como formas autónomas de relacionamiento.
Este ímpetu de nuevas formas de contratación a menudo colisiona con derechos
laborales, en muchos casos de honda tradición histórica y legislativa y requiere de un
cuidadoso análisis a la hora de avanzar en reformas a fin de evitar que se produzca el
fenómeno de la precarización de los derechos laborales en función de un supuesto derrame de bienestar (hasta ahora no comprobado) derivado del relajamiento de normas y
controles laborales.
1. El trabajo independiente
Existe una clara tendencia hacia la deslaboralización y la individualización del contrato laboral, por lo que sobre el particular y siguiendo al dr. Juan Raso Delgue(2), en épocas
(2) DELGUE, Juan Raso. La contratación atípica del trabajo. Montevideo: Amalio M. Fernández, abr. 2000.

revista amatra vol 1 2009.pmd

213

02/07/2013, 18:47

214

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

de globalización y alta competitividad, el trabajo independiente se vuelve “competitivo”
y más barato que el trabajo subordinado. El trabajo se vuelve un servicio que el trabajador
presta al empleador en un régimen de libre competencia. En esta modalidad el trabajador asume
todos los riesgos y el empleador se vuelve su cliente. La naturaleza civil/comercial del
contrato excluye la competencia de la justicia del trabajo para entender en estos reclamos,
salvo que se trate de supuestos de fraude. Por otra parte la falta de la necesaria organización corporativa evita al empresario confrontarse con una contraparte gremialmente fuerte. Paralelamente se desarrolla un falso trabajo independiente que busca abaratar costos
laborales, mayor flexibilidad en la organización del trabajo y reducción de la presencia
sindical.
El análisis de esta temática concluye en reflexionar si el trabajo independiente responde a una exigencia real del mercado o si en cambio resulta un instrumento para el
fraude al orden público laboral. Surge claro que la dificultad se produce cuando se desata
el conflicto ya sea por el impedimento en la continuación de la vinculación, que en un
caso hará que se reclame como trabajador dependiente y por otra parte se sostendrá a
ultranza la autonomía de gestión, o bien cuando se modifiquen las condiciones de cumplimiento del contrato (rebaja de comisiones, eliminación o disminución de zona de atención) o por contingencias ajenas a la voluntad de las partes (accidentes o enfermedades
del trabajo y su posibilidad resarcitoria).
Se denominan “zonas grises” aquellos contratos cuyos elementos caracterizarán, más
allá de su denominación, la existencia de un contrato de trabajo o bien configurarán un
contrato comercial o civil.
Naturalmente que cuando hablamos de este tipo de situaciones estamos hablando de
relaciones en las que aparece el fraude laboral o al menos el intento de eludir las figuras
laborales, razón por lo cual a la jurisprudencia le ha tocado descubrir el velo de la apariencia y referir a la verdadera relación existente.
2. El empleo informal
Frente al deseo estatal de ejercer mayor presión impositiva tanto en lo que hace a la
faz tributaria como a los esquemas de la seguridad social y por el otro lado a la necesidad
de una masa importante de trabajadores de ingresar al mercado laboral generalmente en
sus primeros pasos en esta disciplina, en los países emergentes se produce un resurgimiento del empleo informal, con las carencias que implica para el trabajador así contratado
en lo que hace a la garantía de contratación permanente, de salarios convencionales, de
beneficios sociales y de garantizarse los aportes y las contribuciones patronales que conforman el sistema de seguridad social.
En ese sentido debe señalarse que las normas implementadas para combatir este
flagelo han culminado en un rotundo fracaso, ya que en Argentina al momento de implementarse la ley de empleo, cuyo objetivo primordial era la regularización del empleo
informal, el mismo no alcanzaba al 7% de la masa ocupable, mientras que al producirse
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la debacle de la economía argentina en el año 2001, dicho porcentaje se había incrementado a niveles cercanos al 25%, ello a pesar de que en el año 2000 se sancionaran otras
normas con el mismo objetivo como fueron la Ley n. 25.323 y la Ley n. 25.345 llamada
contra la Evasión Fiscal, siempre teniendo claro que la legislación por más rigurosa que
sea no evita la precarización laboral si el país o el mercado laboral se encuentra en un
proceso de desacelerización o de falta de crecimiento económico o incluso simplemente
de expectativas inflacionarias o de crecimiento adversas.
3. Las pasantías
En Argentina están estipuladas a través de la Ley n. 25.013 (art. 2º y Decreto n.
1.227 de fecha 2 de octubre de 2001) y las pasantías educativas de educación superior se
han regulado por la Ley n. 25.165, quedando también la posibilidad de utilización de las
pasantías educativas establecidas por el Decreto n. 340/92 del Ministerio de Educación de
la Nación y las reguladas por la Resolución n. 1.051/94 denominadas Pronapas (régimen
de pasantías para la reconversión).
1. En la Ley n. 25.013: Dice el art. 2º que el contrato de pasantía será aquel que se
configure entre un empleador y un estudiante y que tenga por objeto la práctica relacionada con su educación y formación profesional.
El decreto reglamentario señala que dicho régimen resultaba una herramienta valiosa para la adquisición de conocimientos que faciliten la inserción en el mercado de trabajo
a estudiantes desocupados y no comprendidos en las normas sobre pasantías educativas.
Igualmente a fin de evitar abusos en la contratación de pasantes se establecen cupos
máximos de contratación y se regulan las condiciones adecuadas para la satisfactoria formación del pasante, garantizándole una compensación monetaria, determinando su jornada y descansos, así como la protección de su salud y seguridad, sancionando el
incumplimiento con la reconversión del contrato de pasantía en un contrato de trabajo
por tiempo indeterminado.
Dicho contrato se rige por las siguientes normas:
a) El pasante debe tener entre quince (15) a veintiseis (26) años, debe encontrarse
desocupado y no tiene carácter laboral. De hecho la sanción de la Ley n. 26.390 de
protección a la niñez y de regulación del trabajo adolescente ha elevado la edad
mínima laboral a 16 años, ahora bien al no tratarse de una relación laboral conforme
la configuración legal, no ha generado la modificación legislativa pertinente.
b) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formacion de Recursos Humanos, deberá
aprobar los programas de formación profesional que elaboren las empresas, visar
cada contrato y asegurar el cumplimiento de su finalidad.
c) Deberá celebrarse por escrito, especificando el contenido de la pasantía, su duración, horario y asegurar al menos diez (10) días pagos por año de licencia por estudio.
d) Su duración será acorde con el nivel de calificación a obtener y, en ningún caso,
podrá superar los dos (2) años, ni ser inferior a tres (3) meses.
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e) No podrán ser contratados como pasantes, quienes hayan tenido previamente
contratos de trabajo, aprendizaje o desarrollado una pasantía con el empleador o la
empresa.
f) Los empleadores que contraten bajo este régimen deberán tomar las medidas necesarias para que la organización de la capacitación, el equipamiento de la empresa,
las técnicas a utilizar y las actividades a desarrollar sean de tal naturaleza que permitan una satisfactoria formación del pasante, confiándole tareas que tengan relación
directa con la capacitación prevista en el contrato.
g) A los pasantes les rigen las mismas normas de higiene y seguridad que al resto de
los trabajadores del establecimiento donde se lleve a cabo la pasantía.
h) El pasante tendrá derecho a percibir por el desarrollo de su actividad en la empresa una compensación dineraria de carácter no remuneratorio. El monto de la misma
no podrá ser inferior al de la remuneración mínima convencional correspondiente a
la actividad, oficio, profesión y/o categoría en la cual se esté formando. En las actividades no convencionadas no será inferior al salario mínimo, vital y móvil.
i) La jornada de trabajo del pasante no será superior a seis (6) horas, salvo autorización fundada de la autoridad de aplicación.
j) El empleador deberá otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas prestaciones
serán las previstas en el Programa Médico Obligatorio establecido por el Decreto n.
492/95 y le será aplicable el régimen de la Ley n. 24.557, en los términos de lo
dispuesto por el art. 3º del Decreto n. 491/97.
k) Si la contratación lo ha sido por un período de UN (1) año o más los pasantes
gozarán de un receso anual de quince (15) días corridos sin reducción de la compensación dineraria.
El número de pasantes no podrá superar en cada establecimiento los siguientes límites y porcentajes, calculados sobre el total de trabajadores contratados por tiempo indeterminado:
a) Hasta cinco (5) trabajadores: un (1).
b) Entre seis (6) y diez (10) trabajadores: dos (2).
c) Entre once (11) y veinticinco (25) trabajadores: tres (3).
d) Entre veintiseis (26) y cuarenta (40) trabajadores: cuatro (4).
e) Entre cuarenta y uno (41) y cincuenta (50) trabajadores: cinco (5).
f) más de cincuenta (50) trabajadores: diez por ciento (10 %).
Se determina también que en caso de violarse los porcentajes establecidos, los contratos excedentes serán considerados contratos de trabajo por tiempo indeterminado y
existe una prohibición para aquel empleador que hubiera sido sancionado por no haber
registrado trabajadores en el transcurso de los dos (2) años anteriores a la entrada en
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vigencia del presente decreto o con posterioridad a la misma, quien no podrá contratar
pasantes por el término de un (1) año, a contar desde el momento en que quede firme la
sanción que le hubiere sido impuesta en virtud de lo anterior.
De igual manera cualquier otro tipo de incumplimiento a las obligaciones del empleador, transformará al contrato de pasantía de formación profesional en un contrato de
trabajo por tiempo indeterminado y sin perjuicio de las sanciones administrativas que le
correspondan por infracciones a las leyes laborales.
La fiscalización del cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos por el
mencionado decreto quedó a cargo del Sistema Integrado de Inspección del Trabajo creado por la Ley n. 25.250.
2. En la Ley n. 25.165: Se define a la pasantía educativa superior como a la extensión
orgánica del sistema educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o privados, en los cuales los alumnos realizarán residencias programadas u otras formas de prácticas supervisadas, relacionadas con su formación y especialización, llevadas a cabo bajo
la organización y control de las unidades educativas que lo integran y a las que aquellos
pertenecen, según las características y condiciones que se fijan en los convenios bilaterales determinados por la ley” (art. 2º).
Cláusulas que deben contener los convenios:
a) denominación, domicilio y personería de las partes que los suscriben;
b) Características y condiciones de la actividad que integrarán la pasantía;
c) Lugar en que se realizarán;
d) Extensión de las mismas;
e) Objetivos educativos perseguidos;
f) Régimen disciplinario (asistencia, puntualidad, acatamiento al reglamento interno
del establecimiento u organismo);
g) Monto y forma de pago de la asignación estímulo.
Naturaleza jurídica de la pasantía: No generará ningún tipo de relación jurídica entre
el pasante y el organismo o empresa en que preste servicios.
Duración: Por su ley de origen tenían una duración mínima de 2 meses y máximo de
un año. Por el decreto reglamentario 1200/99, se autorizó a las pasantías en curso
de ejecución mantener su vigencia por el plazo de doce meses más (art. 1º) pero no para
la renovación de los convenios que caducarían dentro de dicho plazo (art. 2º). Nuevas
reformas legislativas determinaron la posibilidad de que puedan durar hasta 4 años(3).
Jornada de trabajo: Su prestación de tareas no podrá ser mayor de cinco días semanales ni superior a cuatro horas diarias de labor. La tarea será cumplida en el establecimiento de la empresa o institución solicitante del servicio, que deberá cumplir las disposiciones
de higiene y seguridad establecidas por la Ley n. 19.587.
(3) Según art. 7º del Decreto n. 487/00.
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Retribución: Recibirán una asignación catalogada como estímulo y que será fijado por
las empresas u organismos solicitantes en acuerdo con la institución educativa y tendrá en
cuenta la especialidad, responsabilidad, dificultad de la tarea y tiempo de dedicación.
Percibirán además todos los beneficios regulares que se les acuerden al personal de
las empresas u organismos donde se desempeñen (comedor, vianda, transporte, francos y
descansos).
4. Conforme Decreto n. 340/92
El esquema es muy similar al de la Ley n. 25.165 y más allá de que en el art. 4º del
decreto se estipule que la pasantía es de carácter voluntario y gratuito, a posteriori en el
art. 4º del Anexo I, reglamentario del sistema, se establece la percepción del pasante de
una retribución por parte de las empresas o instituciones donde realizan las mismas, en
calidad de asignación estímulo para viáticos y gastos escolares.
La actividad diaria mínima es de dos horas y la máxima permitida es de ocho horas reloj.
La edad mínima requerida para ingresar en cualquiera de las modalidades del sistema será de dieciséis años cumplidos en el año calendario en que inicie su pasantía y
deberá acompañar un certificado de aptitud médica que acredite que puede realizar las
actividades exigidas en cada caso y para los menores de dieciocho años, deberán contar
con autorización escrita de sus padres o tutores (art. 10 del anexo I).
El comentario crítico que se puede realizar a todas estas pasantías fue la indebida
utilización de las mismas, que en definitiva implicó contar con personal calificado, sin
que estuviese vinculado por una relación de dependencia, soportando costos económicos
mínimos (asignación estímulo para transporte, cobertura de salud y de riesgos del trabajo) y que en la mayoría de los casos no tuvo realmente en miras el objetivo de formación
y capacitación que estaba determinado en las leyes y decretos que autorizaron el funcionamiento de esta modalidad.
5. Becas
No existe una regulación específica de las mismas, considerándose que constituyen
acuerdos bipolares entre la empresa y el becario y con un objeto de contratación tendiente
a la formación profesional del becario. En ese sentido no resulta necesario contar con
conocimientos previos. Las condiciones de la beca deben estipularse por escrito, la duración de la misma debe ser razonable con el objeto formativo y con el plan y desarrollo que
deben estar incorporados al instrumento mediante el cual se formalizó dicha relación.
El becario recibe una compensación o subsidio económico, que no es remunerativo,
razón por la cual no tributa cargas sociales o previsionales, conforme lo establece expresamente el art. 7º de la Ley n. 24.241, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.(4)
(4) Art. 7º: No se consideran remuneración ... ni las asignaciones pagadas en concepto de becas.
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Al finalizar la misma, el becario recibe de parte de la empresa un certificado que
acredita las prácticas realizadas, la capacitación adquirida y el nivel de avance y de su
desempeño. Naturalmente que al no existir una relación laboral, la empresa no está obligada a admitir a los aspirantes becarios, aún cuando los mismos hayan sido brillantes en
su desempeño y cumplido acabadamente con todas las obligaciones a su cargo. Tampoco
se genera al vencimiento del plazo convenido obligación alguna patronal ni debe preavisar la culminación de la misma. Pueden ser extinguidos anticipadamente por la empresa
sin ninguna consecuencia patrimonial para la misma, si el becario incurre en incumplimientos tales como no superar las evaluaciones o exámenes que deba rendir o incurrir en
inasistencias por encima de los límites tolerables. Podría eventualmente existir una acción
de daños y perjuicios civil, en caso de abuso de derecho por parte de la empresa, si
rescindiese anticipadamente la beca, sin que existiera un incumplimiento o rendimiento
deficiente por parte del becario. En principio no son susceptibles de renovación, aunque
sí pueden existir diversos niveles de formación y por ende distintos tipos de becas (de
iniciación, de especialización, etc.). Las relaciones jurídicas que de este acuerdo se deriven se rigen por el Código Civil y salvo que se considerase abusivo su uso no existiría
posibilidad de conversión alguna al régimen de contratación laboral, a tenor del mecanismo del art. 14 de la LCT.
6. Contrato de aprendizaje
También se estableció a través de la Ley n. 24.465 pero luego fue modificado por la
Ley n. 25.013, que en su redacción actual dispone:
a — Debe celebrarse por escrito entre un empleador y un joven sin empleo de entre
16 y 28 años de edad (texto conforme Ley n. 26.390).
b — La duración del contrato de aprendizaje tendrá una duración mínima de tres
meses y una máxima de un año.
c — A la finalización del contrato el empleador le deberá entregar al aprendiz un
certificado suscripto por el representante legal de la empresa que acredite la experiencia o especialidad adquirida.
d — La jornada de trabajo del aprendiz no puede superar las 40 hs semanales, salvo
para el menor que no puede trabajar más de 36 horas como su jornada legal.
e — Dentro de esas 40 hs se incluye el tiempo de formación teórica. Lo mismo
ocurre con la jornada del menor.
f — Se prohíbe la contratación como aprendiz de quienes hayan tenido una relación
laboral previa con el mismo empleador y está vedada la renovación del contrato de
aprendizaje para el mismo aprendiz una vez vencido el plazo máximo autorizado
por el artículo 1 de la Ley n. 25.013.
g — Se establece un cupo de contratación:
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La regla general es que no puede superar el 10% del total de la planta de trabajadores contratados por tiempo indeterminado.
Si dicho total no supera a los 10 trabajadores, se puede contratar a un aprendiz.
Si el empresario no tiene personal en relación de dependencia puede contratar a un
aprendiz.
h — El empleador debe preavisar con treinta días de anticipación la terminación del
contrato o en su defecto abonar una indemnización sustitutiva de medio mes de
sueldo.
i — Si el contrato se extingue por cumplimiento del plazo pactado, el empleador no
debe abonar ninguna indemnización, salvo que no haya otorgado el preaviso, en
cuyo caso se rige por lo dispuesto en el punto anterior a ese respecto.
j — Si en cambio el contrato de aprendizaje se extingue ante-tempus por exclusiva
culpa y responsabilidad patronal, el empleador deberá abonar las indemnizaciones
prescriptas por el art. 7º de la Ley n. 25.013, es decir una doceava parte de la mejor
remuneración mensual, normal y habitual por cada mes o fracción superior a 10
días.
k — Si el empleador no cumpliera con las obligaciones establecidas por la ley, el
contrato de aprendizaje se transforma en un contrato de trabajo de tiempo indeterminado.
l — Las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales no podrán
hacer uso de esta modalidad contractual.
m — El contrato de aprendizaje tendrá una finalidad formativa teórico práctica que
deberá estar descripta con precisión en el programa de aprendizaje que se formule y
que tendrá que estar en relación con el plazo de duración del contrato.
7. El contrato temporario
La regla es la contratación permanente, a tiempo completo, con la duración del trabajador en su puesto de trabajo hasta tanto el mismo se encuentre en condiciones de
gozar algunos de los beneficios previsionales (es decir jubilación ordinaria por edad o
extraordinaria por incapacidad laboral). Sin embargo este esquema de rigidez contractual
ha sido aminorado en los últimos treinta años a través de modalidades contractuales que
dejaban de lado el molde de la permanencia, autorizando su extinción temporal o
que limitaban la duración de la jornada en función de las necesidades empresariales. En
este esquema se destacan:
1. Plazo fijo: Durante casi 20 años está fue la única modalidad temporal admitida por
la legislación argentina previendo la existencia de una causal objetiva de habilitación de
esta modalidad de contratación no permanente que era mirada con disfavor por la legislación y la jurisprudencia, atendiendo claramente a que, generalmente con la misma se
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encubrían contrataciones que correspondían a prestaciones normales de la actividad pero
que se disfrazaban de excepcionalidad para justificar su encuadre legal.
2. Tiempo parcial. La ley de flexibilidad laboral (lo que es ya es toda una definición
a partir de su nombre) incorpora esta figura que permite la disminución de la jornada
laboral en contratación que no podían exceder los 2/3 de la jornada normal, tomada ésta
en consideración en base a parámetros diarios, semanales o mensuales y con la única
prohibición de realizar horas extras.
3. Prueba. El período de prueba fue incorporado en la legislación general a partir del
Acuerdo Marco para la Productividad, el Empleo y la Equidad Social realizado por las
cúpulas de las Centrales Obreras, Empresariales y Gobierno Nacional. En realidad, se
genera una distorsión del lenguaje, por cuanto técnicamente en realidad se debería hablar
de contrataciones con flexibilidad de salida en lo que hace a ausencia de indemnización
por antigüedad. Las sucesivas reformas legislativas han ido modificando este instituto,
que a la luz de la última norma que rige la materia (Ley n. 25.877) ahora exige el otorgamiento de un plazo de preaviso mínimo de quince días o el abono de una indemnización
sustitutiva, manteniendo la esencia de tal contratación en cuanto a la inexistencia de
obligación patronal de expresar causa alguna de justificación para decidir la no contratación del trabajador en período de prueba, el que sólo es habilitado para la contratación
formal y con algunos recaudos a fin de evitar el fraude en la contratación.
B. El teletrabajo
Una de las nuevas formas del trabajo humano, proyectado por los avances tecnológicos y que ha sacudido los moldes tradicionales de las definiciones y caracterizaciones
del trabajo dependiente es el teletrabajo.
Éste ha sido definido como “una forma flexible de organización del trabajo, que
consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador
en la empresa, durante una parte importante de su horario laboral. Engloba una amplia
gama de actividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial. La actividad profesional en el teletrabajo implica el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico
de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto
entre el trabajador y la empresa”(5).
A su vez, en un informe de la Comisión Europea se conceptualiza a este tipo de
trabajo comprendiendo a aquellas actividades ejercidas lejos de la sede de la empresa
(también denominado trabajo a distancia) a través de la comunicación diferida o directa
por medio de las nuevas tecnologías(6).
(5) GRAY, M.; HODSON, N.; GORDON G. y otros. El teletrabajo. Madrid: BT Telecomunicaciones, ECTF y Fundación
Universidad Empresa, 1.995.
(6) Le travail a domicilie dans l’Union Europeenne. Rapport du groupe de travail ad hoc. Rapporteur Jane Tate. De. Comisión Europea (DG de Empleo, Relaciones Industriales y Asuntos Sociales)
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El teletrabajo carece de un elemento esencial del esquema tradicional del contrato de
trabajo que es la prestación de tareas en el establecimiento ajeno, estando además fuertemente diluido el poder de control y dirección del principal. Para coadyuvar en esta dificultad de encuadramiento legal, existe una autopercepción por parte del teletrabajador de
independencia funcional con autonomía de organización de su actividad en la pautación
de horarios y con amplia libertad técnica.
IV
echo colectivo
IV.. La crisis del der
derecho
En materia de Derecho Colectivo y dentro de este esquema se destaca que los profundos cambios que han operado a nivel mundial muestran una tendencia empresarial
hacia la búsqueda de nuevas políticas y estrategias que tiendan aún más a la individualización de la negociación. Sin perjuicio de ello, nosotros propugnamos la defensa de un
modelo negocial colectivo, no anquilosado en el esquema tradicional burocrático y centralizado, sino basado en la posibilidad de nuevos mecanismos descentralizadores y más
representativos de las bases y regiones que nuclean y que permitan también la incorporación en la negociación a las nuevas formas de trabajo no convencionales (relaciones de
trabajo semiautónomas, informales, teletrabajo, etc.) teniendo siempre presente la necesidad de cobertura social y de intereses comunes y sectoriales que deben ser protegidos de
una forma integral y general por encima del fin economicista que busca el retorno a la
situación decimonónica de la locación de servicios.
Debemos tener presente que esta propuesta no alienta una atomización de la negociación por sectores o grupos de intereses sino una adecuada representación de los trabajadores, pues lo contrario implicaría llevar al colectivo sindical a una pérdida de fuerza y
capacidad negocial de sus intereses que debilitaría aun más su ya precaria presencia para
la preservación de los derechos laborales, ello sin perjuicio de reconocer que, como desarrollaremos infra, el quietismo de cierta dirigencia sindical y años de estancamiento de la
negociación colectiva (por el lógico temor a la negociacion peyorativa) han producido
la crisis del modelo tradicional de representación sindical permitiendo la aparición de
nuevas figuras en el espectro sindical que están reclamando por su protección ante el
deshaucio patronal.
1. La crisis del sujeto colectivo
El modelo sindical argentino positivizado en la Ley n. 23.551 sólo reconoce tutela
sindical a los representantes y delegados de las organizaciones sindicales con personería
gremial.
Constitucionalmente, en el art. 14 bis, se establece un mandato de protección legal
de las garantías reconocidas a los representantes gremiales “necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en su empleo”(7).
(7) CN art. 14 bis.
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En el marco protectorio la Ley n. 23.551 reglamenta la “tutela sindical” en los arts.
47 a 52(8).
Para un sector de la doctrina: “Esta técnica que significa la incorporación de un
régimen de estabilidad absoluta para un sector de trabajadores especialmente tutelado, se
halla relativizado por su duración precaria (sólo el lapso del mandato y un año añadido)
y por la exclusividad de sus beneficiarios ya que la ley sólo protege con tal medida a los
(8) Ley n. 23.551. De la tutela sindical:
Art. 47. Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de
la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial
competente, conforme al procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles
provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical.
Art. 48. Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería
gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de
prestar servicios, tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la
cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido.
El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado período de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedio de remuneraciones.
Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley
continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.
Art. 49. Para que surta efecto la garantía antes establecida se deberá observar los siguientes requisitos:
a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales;
b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se probará mediante telegramas o cartas documento u otra
forma escrita.
Art. 50. A partir de su postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador no podrá ser suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo, por el término de seis (6) meses.
Esta protección cesará para aquellos trabajadores para cuya postulación no hubiere sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación
sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes; lo propio podrán hacer los candidatos.
Art. 51. La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de
suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda
a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antiguedades, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley.
Art. 52. Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser
suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución
judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. El juez o tribunal
interviniente, a pedido el empleador, dentro del plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación
laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o en mantenimiento de las
condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa.
La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, dará
derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación de su puesto, con más los salarios
caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.
Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá aplicar al empleador que no cumpliere con la decisión firme, las disposiciones
del artículo 666 bis del Código Civil, durante el período de vigencia de su estabilidad.
El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en
virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir,
además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato no
electo tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el importe de un año más de remuneraciones.
La promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento de las condiciones de trabajo a las que refieren los
párrafos anteriores interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnización y salarios caídos allí previstas.
El curso de la prescripción comenzará una vez que recayere pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos.
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representantes gremiales y los candidatos a esos cargos perteneciente a asociaciones sindicales con personería gremial”(9).
2. El activismo sindical que pone en jaque al modelo sindical
Como se señalara precedentemente, a la par de la representación colectiva, autorizada y auspiciada por la legislación, cooptada por el sector gubernamental y admitida tácitamente por el sector empresarial ha comenzado a surgir una nueva dirigencia gremial
que avanza sobre las estructuras tradicionales, objetando acuerdos cupulares, planteando
reivindicaciones, en muchos casos en esquemas de democracia pura en el ámbito del
establecimiento y rompiendo el molde de la negociación única. Esto ha generado gran
resistencia: a) del sector patronal, que súbitamente ve incrementada la dotación de trabajadores que gozan de protección especial en cuanto a la garantía del empleo; b) del sector
doctrinario que representa a los empresarios que sólo admiten dicha protección para quienes
operan dentro del marco reconocido y que consideran a esta exorbitancia gremial como
cercana al anarquismo y c) del propio sector sindical tradicional que ve como comienzan
a moverse los cimientos en los cuales durante más de sesenta años construyó su base de
poder y su fuerza negocial.
a) Reclamos de reinstalación efectuados por trabajadores no tutelados por la Ley de
Asociaciones Sindicales n. 23.551
Con motivo de planteos judiciales de trabajadores que, sin ser representantes electos
de organizaciones con personería gremial, persiguen la reinstalación en el puesto de trabajo invocando la Ley n. 23592 de antidiscriminación, se ha abierto un debate doctrinario
y jurisprudencial relativo a la posibilidad de ampliación de los sujetos tutelados con fundamento en los Pactos Internacionales que integran el Derecho Universal de los Derechos
Humanos, normas que conforman la conciencia jurídica universal y que han sido receptados con nivel supra legal a partir de la reforma constitucional de 1994(10).
(9) MANZINI, Jorge Rodríguez. Extensión del contrato de trabajo. Posgrado Especialización en: Derecho del Trabajo, clase
del 28 de marzo de 2008.
(10) Art. 75 inc. 22 CN.: 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño;
en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
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Estas posiciones asimismo han tomado a los Convenios de la OIT (Convenios ns.
87, 98 y 135) como fuente de integración e interpretación del plexo normativo interno.
b) Aplicación de la ley antidiscriminatoria, Ley n. 23.592: discrepancias doctrinarias y
jurisprudenciales
El art 1º de la Ley n. 23.592 establece: “Quien arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja de algún modo, menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado,
a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo
se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por
motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
Las opiniones doctrinarias están divididas en cuanto a la proyección de una norma
de derecho común a las relaciones laborales individuales.
Existen posiciones que sostienen que la protección contra el despido arbitrario garantizada en el art. 14 bis de la CN. para el trabajador privado que no ostente tutela
gremial, está suficientemente amparada mediante la indemnización tarifada para el despido sin justa causa, contenida en el art. 245 LCT. Jorge Rodríguez Mancini, quien se enrola
en esta línea, afirma que el sistema de tarifación “... implica ciertas ventajas tanto para el
trabajador como para el empleador. Para el primero la más importante sin duda, es la de
que se lo exime de toda prueba relativa...a los dos aspectos: la existencia del daño —
extremo que no parece pueda ser dudoso por las implicancias que la pérdida del empleo
posee en el terreno económico pero también social y psicológico — y su dimensión dineraria. Para el empleador, la tarifa supone la posibilidad de un cálculo cierto — dentro de
la relatividad que deriva de posibles enfoques encontrados acerca de las bases del cálculo
(antigüedad y remuneración cuando ambas son discutidas por el trabajador acreedor) —
y consiguientemente la reserva contable necesaria”(11).
Otra corriente de opinión propicia la aplicación de la norma antidiscriminación a
todos los ámbitos, sin distinguir, obviamente el campo laboral que ostenta tutela legal
preferente, en virtud de tratarse de una disposición protectoria de carácter general(12). Se
indica que “La prohibición de no discriminación es de aplicación inmediata y no está
sujeta a una aplicación progresiva ni se supedita a los recursos disponibles. Se aplica
directamente a todos los aspectos del derecho al trabajo”(13).
(11) MANZINI, Rodríguez Jorge. Extensión del contrato de trabajo. Posgrado Especialización en: Derecho del trabajo.
Carrera acreditada por la UNL, Resolución CONEAU n. 725/04, Sede Universidad Nacional de Córdoba y Universidad
Católica de Córdoba clase del 28 de marzo de 2008.
(12) TOSELLI-GRASSIS-FERRER en: Violencia en las relaciones laborales, Alveroni, 2007, p. 87/88, citan las opiniones de
Oscar Zas y Mario Elffman en este sentido.
(13) Meik Moisés, clase del 28.9.07 en Especialización en Derecho del Trabajo, Carrera acreditada por la UNL, Resolución
CONEAU n. 725/04, Sede Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba.
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También se discrepa doctrinariamente respecto de los efectos del despido sin causa
o ad nutum del trabajador sin tutela gremial, pero que invoca discriminación por motivos
sindicales, calificado por alguna corriente como “discriminatorio” o “abusivo” enmarcándolo en la locución constitucional contenida en el art. 14 bis “despido arbitrario”.
Ciertas posiciones consideran que el acto del despido es válido aún acreditándose
las mencionadas calificaciones pero propugnan en estos supuestos la incrementación adicional de la indemnización tarifada.
Para Jorge Rodríguez Mancini “... cuando se acreditan circunstancias especiales, en las
que se evidencia una conducta que lesiona en lo patrimonial o moral, es procedente la
condena a una indemnización adicional a la tarifada que cubra esos perjuicios”, considerando que “resulta especialmente aplicable al caso de los despidos injustificados en los
que media una afectación de un derecho fundamental”(14).
Este era el criterio que impregnaba el art. 11 de la Ley n. 25.013(15), norma que
establecía un incremento de la indemnización por despido, cuando el damnificado probara la causal discriminatoria. Esta norma fue derogada por el art. 4º1 de la Ley n. 25.877(16).
Jurisprudencialmente se ha sostenido en esta línea:
Delegados de hecho-Ley n. 23.592 (antidiscriminación) resarcimiento subsumido en el régimen general tarifario del art. 245 LCT.
“Con relación a la aplicación de la Ley n. 23.592 o ley antidiscriminatoria, entiendo que la
misma es una norma de carácter general, y dentro de la reglamentación del contrato de trabajo, se contradice con el sistema de estabilidad relativa o impropia adoptado por la LCT, que
es la legislación específica para las relaciones laborales. En el caso de la ley de contrato de
trabajo se rechaza en su artículo 17 cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores,
por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religioso, político, gremiales o de edad, sin embargo,
no se estableció hasta la Ley n. 25.013 un sistema de agravamiento de la indemnización como
sí se hizo para los casos de discriminación por embarazo, maternidad o matrimonio. Actualmente nuestro sistema prevé la estabilidad absoluta únicamente con relación al empleado
público o protección temporal contra el despido sin causa, en el caso de los delegados y
representantes gremiales amparados por la Ley n. 23.551. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha sostenido claramente la irracionalidad de la estabilidad absoluta en el empleo, en
tanto suprime el poder discrecional que es imprescindible reconocer a los empleadores en lo
concerniente a la integración de su personal, y asimismo ha dicho la Corte, que los sistemas
(14) MANZINI, Rodríguez Jorge. Extensión del contrato de trabajo. Posgrado Especialización en Derecho del Trabajo,
Carrera acreditada por la UNL, Resolución CONEAU n. 725/04, Sede Universidad Nacional de Córdoba y Universidad
Católica de Córdoba, clase del 28 de marzo de 2008.
(15) Art. 11. Ley n. 25.013 (actualmente derogado) “Despido discriminatorio. Será considerado despido discriminatorio el
originado en motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial.
En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. La indemnización prevista en el art. 7º de esta ley se
incrementará en un treinta (30%) por ciento y no se aplicará el tope establecido en el segundo párrafo del mismo (el texto
destacado en el primer párrafo fue observado por decreto 1111/98 art. 1º que disponía: Obsérvase en el primer párrafo del
articulo 11 del Proyecto de Ley registrado bajo el n. 25013, los términos “nacionalidad”, “orientación sexual”, “ideología”
y “u opinión política o gremial”.
(16) Art. 41. Ley n. 25.877 — Derógase la Ley n. 17.183, los artículos 17 y 19 de la Ley n. 14.250 t.o. 1988; el art. 92 de la Ley
n. 24.467, los arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11 y 13 de la Ley n. 25.013 y el Decreto n. 105/00.
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de estabilidad absoluta en el empleo menoscaban la garantía del art. 14 de la CN que consagra
la libertad de comercio e industria. Esta posición surge de dos fallos señeros, como lo fueron
el vinculado al estatuto del trabajador bancario (Ley n. 12.637) ‘De Luca c/ Banco Francés’
(ADLA 1920 — 1940, 870) o el vinculado al CCT de los mineros, en autos Figueroa Oscar c/
Loma Negra Ciasa (La Ley n. 1.985- B — 326/ DT 1984 — B — 1809). Por estas razones, y
hasta tanto no se sancione una norma que establezca la aplicación de una indemnización
agravada o una protección temporal para los casos de despido discriminatorio, el resarcimiento correspondiente a tales hechos queda subsumido en el régimen general del art. 245 LCT
que establece una tarifa para los daños y perjuicios emergentes del despido sin justa causa, es
decir del despido dispuesto por la voluntad unilateral del principal, sin ninguna explicación
de las razones que motivaron su decisión resolutoria del contrato de trabajo; dado que todo
despido sin justa causa encierra en si mismo un acto discriminatorio. Es un anhelo de este
Tribunal que en futuras reformas legislativas se sancione, al igual que como se establece para
los despidos discriminatorios por matrimonio o embarazo, con una norma específica, cualquier otro tipo de discriminación agravando el monto indemnizatorio, previendo una protección especial. Pero como toda pena, debe existir una ley previa a su imposición que la
cuantifique pecuniariamente, para evitar la violación del art. 18 de la CN” (Juzgado de Conciliación de 7° Nom. Resolución n. 1174 del 11 de diciembre de 2006, autos: “PERALTA
ROBERTO MARTÍN Y OTRO C/ CAT ARGENTINA S/A. — CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. — (UTE) — ACC. DE REINSTALACIÓN- EXPTE. N. 50715/37”)

Por el contrario, doctrinariamente otra corriente sostiene que un despido de semejantes características no puede ser convalidado por tratarse de un acto prohibido. Esta
línea considera dicho acto de ningún valor según dispone el art. 18 del Código Civil(17) y
al no designar la ley otro efecto para el supuesto de contravención, estima que deben
retrotraerse sus efectos, propiciando la reinstalación en el puesto de trabajo.
El dr. Julio César Simón consideró muy positiva la derogación del art. 11 de la Ley n.
25.013 estimando que a partir de dicha derogación, cualquier acto discriminatorio del
empleador, prohibido por las normas constitucionales y la Ley n. 23.592 “sería nulo, de
nulidad absoluta. Ello sin perjuicio de repararse los daños producidos por la comisión
de ese acto de objeto prohibido, que en caso del despido podrían ser los salarios caídos
durante el período de inactividad forzosa”(18).
Se afirma que “... cuando estamos hablando de despido discriminatorio, la causa
expuesta u oculta no es de las autorizadas para despedir, por lo que en tal caso estaremos
en presencia no ya de un ilícito contractual, sino de un ilícito con consecuencias civiles o
penales y de un acto que se declara nulo y, siendo tal, carece de efectos jurídicos”, sosteniendo la “nulidad absoluta” del acto discriminatorio, privándole su eficacia jurídica y en
consecuencia haciendo renacer el vínculo(19).
(17) Art. 18 del C. Civil: “Los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso
de contravención”.
(18) SIMÓN, Julio César. Derechos fundamentales, no discriminación y la ley de reforma laboral. Reforma Laboral Ley n.
25.877. Suplemento especial La Ley, p. 57, citado por Livellara Carlos Alberto en Posgrado Especialización en Derecho del
Trabajo, Carrera acreditada por la UNL, Resolución CONEAU n. 725/04. Sede Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba, clase del 27 de abril de 2007.
(19) TOSELLI-GRASSIS-FERRER en. Violencia en las relaciones laborales, Alveroni, 2007, p. 18/119, citando además la
opinión de Capón Filas en este sentido.
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Meik advierte que “...se observa un reproche más intenso contra la discriminación
más reiterada y enmascarada en la realidad argentina, la referida a la condición social del
trabajador, cuando se dispone a reclamar un derecho específico o inespecífico, incumplido o reivindicado y, muy a menudo, por el ejercicio del Derecho Fundamental a la Libertad Sindical”(20).
V. Desafios de cara al futur
futuroo
El gran desafío para el capital en el siglo pasado fue la fabricación en masa a fin de
abaratar los costos, las sofisticadas técnicas de marketing para publicitar los productos y
los acuerdos multilaterales de las corporaciones para garantizar la seguridad jurídica de
las inversiones.
Estos logros quizás hayan constituido un primer paso para evitar guerras y paliar el
hambre en el mundo, pero también implicaron un enorme ingreso para los sectores que
detentaban el capital, en desmedro de una mejor redistribución de la riqueza.
El capitalismo a ultranza ha probado su insuficiencia a la hora de preservar la dignidad del trabajador, sin embargo aparece como victorioso en la puja de modelos sociales,
a la luz del derrumbe del muro de Berlin y de la incorporación de los gigantes rusos y
chinos a sistemas “cuasi” capitalistas (con sus modalidades y peculiaridades, más allá del
simbolismo del lenguaje que siga utilizando términos tales como economía social de
mercado).
En ese sentido sostenemos que el desafío del Siglo XXI será encontrar los paradigmas que a través de regulaciones de fuente heterónoma o derivadas de la autonomía colectiva permitan en enaltecer al género humano.
El máximo Tribunal argentino ha rescatado que el hombre jamás puede volver a ser
considerado objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos(21), en una valoración
judicial de contenido axiológico que deja de lado el concepto economicista del derecho.
Se enfatiza que hay derechos irrenunciables ínsitos a la dignidad del hombre como
el derecho a trabajar y las demás conquistas laborales obtenidas luego de arduas y duras
luchas, bases merecedoras de un respeto férreo, incompatible con doctrinas que no estén
al servicio del hombre sino de la materia.
La incorporación de las normas del Ius Cogens como normas superadoras de las
limitaciones derivadas de la legislación interna de cada país, que conforman el piso mínimo de respeto y garantías, en función de la conciencia jurídica de la humanidad, es un
gran paso en aras a perseverar en estos avances.
También la negociación colectiva supra nacional con stándares similares en lo
que hace a condiciones dignas y equitativas de labor pueden significar otro paso signi(20) Meik Moisés, clase del 28.9.07 en Especialización en Derecho del Trabajo, Carrera acreditada por la UNL, Resolución
CONEAU n. 725/04, Sede Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba.
(21) V. 967. XXXVIII “Vizzoti Carlos A. c/AMSA S.A. s/despido” CSJN 14.9.2004
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ficativo hacia ese logro que puede parecer utópico, pero que sin duda es la razón por la
cual luchar.
VI. Conclusiones
Las crisis externas, de origen financiero, golpean fuertemente al mercado del trabajo
y más allá de las concepciones que se pueden tener sobre el derecho — economicista o
humanista —, la realidad es que ello impacta de manera decisiva sobre el empleo, provocando generalmente picos de desempleo masivo.
El fin del Estado de Bienestar generó un cambio brusco en las relaciones laborales.
Se dejó de lado el concepto de la incorporación a la empresa y la gran empresa sólo
continúa siéndolo por la concentración de capital, ya que la actividad productiva es desarrollada a través de empresas satélites en algunos casos controladas y en otro de tal modo
relacionadas que no pueden existir sin el giro y los requerimientos de la primera.
Ya no importa tanto la presencia física del dependiente en el establecimiento, sino el
resultado concreto productivo, más allá de dónde se realizó y quién resulta ser su empleador formal. Hoy posee fuerza decisiva la obligación de resultado y el trabajador dependiente integrado a esta cadena de producción es partícipe involuntario de la suerte de la
empresa.
La globalización y la tecnología tienen importancia decisiva en la hora de determinar
los modelos de producción que se van imponiendo en la modernidad. Conceptos como
calidad certificada y know how son determinantes a la hora de medir el valor de la participación del trabajador en el proceso productivo. La incorporación de la tecnología y el
teletrabajo han implicado el desplazamiento del concepto de establecimiento, que ahora
puede ser cualquier lugar del espectro planetario.
El trabajador que carece de las herramientas tecnológicas es desplazado del mercado
laboral, se convierte en un nuevo “analfabeto funcional” y generalmente llega tarde a la
hora de competir con los nuevos ingresantes en el mundo del trabajo.
Estas nuevas contrataciones en numerosas ocasiones resultan fraudulentas y contrarias al orden público laboral, destacándose especialmente en los países emergentes el resurgimiento del empleo informal y la utilización de otras maneras precarias de contratación
como son el período de prueba, el contrato de trabajo a tiempo parcial, el contrato de
trabajo a plazo fijo y el contrato de aprendizaje, a más de otras figuras no laborales como
las becas y las pasantías, a más de numerosas contrataciones de trabajadores autónomos
o pseudo-independientes que luego quedan desprotegidos e inermes ante la pérdida del
empleo.
En materia de Derecho Colectivo, la crisis del mercado laboral con la fragmentación
y la segmentación tanto del establecimiento como del modo de producción han impactado sobre el modelo sindical provocando desafiliación y pérdida de poder de negociación.
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Ello también ha determinado un fuerte cuestionamiento a dicho modelo con el surgimiento de activismo sindical, con la designación de delegados de hecho, que ante su
despido supuestamente inmotivado por la parte patronal han obtenido respuesta jurisdiccional de protección invocando normas antidiscriminatorias de carácter supranacional
que integran el conjunto de lo que se denomina el Derecho Universal de los Derechos
Humanos.
Reiteramos que entendemos que el desafío de la hora actual, más en épocas de recesión como la que parece avecinarse es reivindicar la existencia de los derechos que hacen
a la dignidad humana como forma de preservar el trabajo decente en la búsqueda y conservación del trabajo remunerado, a fin de no continuar viviendo sobre el volcán, porque
de lo contrario la violencia del mismo nos arrasará a todos(22).

(22) VELASCO, Rafael, sj — Rector de la Universidad Católica de Córdoba. Nota de opinión titulada: Viviendo sobre el
volcán — La Voz del Interior — Córdoba. Argentina, lunes 16 de junio de 2008.
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APLICAÇÃO DO ART. 475-J DO CPC AO
PROCESSO DO TRABALHO

Sergio Pinto Martins

1. Intr
odução
Introdução
Uma das questões que vem sendo discutida na execução trabalhista é a aplicação do
art. 475-J do CPC no processo do trabalho, em que o juiz aplica multa de 10% se o
devedor não paga o contido na condenação estabelecida na sentença.
O art. 475-J do CPC tem, à primeira vista, uma redação simples, mas gera uma série
de dúvidas de interpretação, que serão abaixo demonstradas.
2. Aplicação subsidiária do CPC
A CLT tem três arts. que tratam da aplicação subsidiária de outras normas: a) o
parágrafo único do art. 8º, que versa sobre a aplicação do Direito Comum quando
há omissão na parte de direito material da CLT; b) o art. 769 da CLT, que versa sobre a
omissão da CLT quanto ao direito processual do trabalho; c) o art. 889 da CLT, que trata
da omissão da CLT na execução. O primeiro dispositivo não será analisado, pois a matéria
não é de direito processual.
Dispõe o art. 769 da CLT que “Nos casos omissos, o direito processual comum será
fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título”.
Subsidiário tem o sentido do que vem em reforço ou apoio de. É o que irá ajudar,
que será aplicado em caráter supletivo ou complementar.
Havendo omissão da CLT, o CPC é fonte subsidiária do direito processual do trabalho, desde que haja compatibilidade com suas normas. Em matéria processual a regra é a
aplicação do art. 769 da CLT.
Nem tudo é regulado na CLT, daí a existência do art. 769, que serve como uma
espécie de “ponte”, ligando o processo do trabalho ao processo comum, ou permitindo a
utilização do último, como forma de evitar as omissões naturais da CLT.(1)
(1) MARTINS, Sergio Pinto. Comentários à CLT. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 781.

revista amatra vol 1 2009.pmd

231

02/07/2013, 18:47

232

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

O que significa “direito processual comum”? É apenas o direito processual civil?
Não, pois na omissão da CLT aplicam-se as leis que regulam o mandado de segurança, a
ação civil pública, etc. Se o direito comum do parágrafo único do art. 8º da CLT é o
Direito Civil ou o Direito Comercial, aqui seria possível falar na aplicação do CPC e do
Código de Processo Penal. O Direito Processual Penal será fonte subsidiária do processo
do trabalho na omissão da CLT. Exemplo é a aplicação dos arts. 63 a 67 do CPP, desde que
haja compatibilidade com o processo do trabalho, no que diz respeito à formação da coisa
julgada na área penal e seus reflexos na questão trabalhista, como na justa causa em que
se discute furto, roubo, apropriação indébita.
O direito processual especial é o militar. O Código de Defesa do Consumidor, na sua
parte processual, é considerado direito processual especial. Não se aplica o Código de
Defesa do Consumidor ao processo do trabalho, pois este trata de relação de consumo. A
relação de emprego não envolve essa matéria. Logo, não pode ser observado nas omissões
da CLT.
Para haver a aplicação do CPC no processo do trabalho há necessidade de: a) omissão na CLT; b) compatibilidade com as normas do Título X, que trata do Processo Judiciário do Trabalho. Outro aspecto a considerar é a possibilidade de adaptação do Direito
Processual Comum ao andamento da ação trabalhista com suas peculiaridades.
Primeiro deve existir omissão para depois existir compatibilidade. É um critério lógico. Pode existir compatibilidade, mas se não há omissão na CLT, não se aplica o CPC.
A compatibilidade ocorre em relação às normas contidas no Título X da CLT, ou
seja, aos arts. 763 a 910. O certo seria se falar em regras e não em normas, pois norma é
o gênero, que abrange as regras e os princípios.(2) A compatibilidade não diz respeito,
portanto, aos princípios.
Parece que toda a questão no Direito Processual do Trabalho é saber se existe omissão
na CLT para se aplicar o CPC. O mais difícil é dizer quando existe omissão, pois há afirmações no sentido de que haveria omissão intencional do legislador e não ser aplicável o CPC,
como quando se discutia a aplicação da reconvenção ao processo do trabalho.
Reza o art. 889 da CLT que “Aos trâmites e incidentes do processo da execução são
aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente Título, os preceitos que regem
o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública
Federal”.
O art. 889 da CLT não faz referência expressamente à aplicação subsidiária de outra
norma, mas é isso que vai ocorrer.
Não menciona também a respeito de omissão da CLT, mas é isso que também ocorre, pois os artigos da CLT que tratam de execução não regulam inteiramente a matéria.
(2) GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988. Interpretação e crítica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1991. p. 127.
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Para que haja a aplicação de outras normas é preciso que elas não sejam contrárias
ao que consta no título respectivo da CLT.
O art. 889 da CLT também não dispõe a respeito de aplicação de princípios, mas do
Título onde ele está na CLT. O Título é o X, que compreende os arts. 763 a 910 da CLT
e não apenas a parte da CLT que trata de execução, que é o Capítulo V, que engloba os
arts. 876 a 892 da CLT.
Aplicava-se inicialmente o Decreto-lei n. 960, de 17-12-38, que versava sobre o
processo de execução fiscal para a cobrança da dívida da Fazenda Pública, desde que
houvesse omissão na norma consolidada. O CPC de 1973 revogou o Decreto-lei n. 960,
pois regulou inteiramente a matéria.
O art. 889 da CLT, porém, não foi revogado pelo CPC, apenas perdeu sua eficácia
por certo período, até o surgimento da nova lei de execução fiscal (Lei n. 6.830/80).
Com a edição da Lei n. 6.830/80, que passou a reger a cobrança dos créditos da
Fazenda Pública, o art. 889 da CLT retomou sua eficácia. Assim, as normas previstas na
Lei n. 6.830/80 serão de aplicação subsidiária na execução trabalhista, na inexistência de
norma específica na CLT.
A regra será a seguinte: primeiro o intérprete irá se socorrer da CLT ou de lei trabalhista nela não inserida. Inexistindo disposição nestas, aplica-se a Lei n. 6.830/80. Caso esta
última norma também não resolva a questão, será observado o CPC (art. 769 da CLT).
Quando a CLT dispuser que se aplica o CPC em primeiro lugar, essa será a regra,
como se observa do art. 882 da CLT, que manda utilizar o art. 655 do CPC quanto à
ordem preferencial de bens a serem penhorados.
A dificuldade na aplicação do art. 889 da CLT é maior, pois primeiro deve haver
omissão na CLT. Se esta for omissa aplica-se em primeiro lugar a Lei n. 6.830 e, se esta for
omissa, observa-se o CPC. A dificuldade é saber quando existe omissão na CLT e depois
omissão na Lei n. 6.830/80 para se aplicar o CPC.
3. Art. 475-J do CPC
O art. 475-J do CPC foi acrescentado pela Lei n. 11.232/05. Tem a seguinte redação:
“Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação,
não efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no
percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art.
614, II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação” (art. 475-J do CPC).
Quantia certa
A lei não exige exatamente que sempre a sentença seja líquida, mas que ela seja
fundamentada. Entretanto, se o autor formular pedido certo, é vedado ao juiz proferir
sentença ilíquida (parágrafo único do art. 459 do CPC).
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O primeiro aspecto do art. 475-J do CPC é que ele só pode ser aplicado quando a
condenação é de quantia certa ou já fixada em liquidação. Se a questão é objeto de liquidação, porque a sentença não contém obrigação líquida, não pode ser aplicada a multa
prevista no art. 475-J do CPC.
Aplicabilidade no pr
ocesso do trabalho
processo
Valentin Carrion entende que não pode ser usada a regra do art. 475-J do CPC, pois
na CLT a sanção (multa) pelo não pagamento é a penhora.(3)
Amador Paes de Almeida afirma que não se aplica o art. 475-J do CPC ao processo do
trabalho em razão da clareza do art. 882 da CLT, que permite ao devedor nomear bens à
penhora.(4)
Estêvão Mallet alega que “o art. 880, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho,
não se refere, porém, a nenhum acréscimo para a hipótese de não satisfação voluntária do
crédito exequendo, o que leva a afastar-se a aplicação subsidiária, in malam partem, da
regra do art. 475-J, do Código de Processo Civil, tanto mais diante de seu caráter sancionatório. Solução diversa, ainda que desejável, do ponto de vista teórico, depende de
reforma legislativa”.(5) Se, porém, o art. 880 da CLT não faz referência a acréscimo, ele é
omisso nesse ponto.
Manoel Antonio Teixeira Filho entende que não cabe a aplicação do art. 475-J do CPC
no processo do trabalho, em razão de que o procedimento da CLT é diverso do CPC, que
faz referência a cumprimento da sentença.(6)
Leciona José Augusto Rodrigues Pinto que “malgrado a evidente afinidade com o anseio de celeridade do processo trabalhista, em razão da inferioridade econômica do trabalhador (não apenas do empregado, em face da EC n. 45/04) e da função alimentar dos
créditos que vindica na Justiça do Trabalho, não consideramos possível trazê-la do CPC
para a execução, no particular. É que, sendo norma impositiva de coerção econômica, há
de ter aplicação restrita, forçando a caracterização do silêncio da legislação a ser suprida
como impeditivo e não omissivo — e só esta última hipótese autorizaria o suprimento”.(7)
As penalidades devem, de fato, ser interpretadas restritivamente. Entretanto, se
se adotar o entendimento de aplicação restrita, nenhuma penalidade poderia ser aplicada
no processo do trabalho, como por litigância de má-fé (arts. 17 e 18 do CPC), de multa
em embargos manifestamente protelatórios (art. 538 do CPC), de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 601 do CPC). A questão não é de interpretação restritiva,
mas de omissão na CLT.
(3) CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 741.
(4) ALMEIDA, Amador Paes de. CLT comentada. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 472.
(5) MALLET, Estêvão. O processo do trabalho e as recentes modificações do Código de Processo Civil. Revista do Advogado, maio 2006. p. 197/205.
(6) TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Revista LTr, out. 2006, 70-10/1179.
(7) PINTO, José Augusto Rodrigues. Compreensão didática da Lei n. 11.232, de 22.12.05. Revista LTr, 70-03/313.
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Os ministros João Batista Brito Pereira(8) e Pedro Paulo Teixeira Manus entendem não
ser aplicável o art. 475-J do CPC ao processo do trabalho. O último afirma que a CLT
não contempla a matéria e viola o devido processo legal. (9) Entretanto, o devido processo
legal depende da previsão da lei, que é exatamente a aplicação do art. 889 da CLT.
A parte do art. 475-J do CPC que impõe multa de 10% na execução é aplicável no
processo do trabalho,(10) pois há omissão na CLT. Esta não trata da referida multa. Há
compatibilidade com o processo do trabalho, visando a receber o crédito trabalhista,
que tem natureza alimentar. O objetivo da norma é dar maior celeridade (art. 5º, LXXVIII,
da Constituição) ao andamento do processo para o recebimento da verba devida ao empregado.
O fato de que o art. 475-J do CPC está incluído no capítulo do CPC que trata do
cumprimento da sentença em nada modifica a minha afirmação, pois há omissão na CLT
sobre a multa. É mera questão de denominação e não de incompatibilidade entre sistemas. O que o CPC denomina cumprimento da sentença, a CLT denomina execução.
Entretanto, a Seção IV, do Capítulo IV, do Título X faz referência a “Do cumprimento das
decisões” e abrange o art. 872 da CLT. É o que se denomina da ação de cumprimento do
disposto no dissídio coletivo. O CPC faz referência a impugnação. A CLT trata de embargos à execução com praticamente o mesmo resultado. Como afirma Barbosa Moreira a
respeito da nova denominação cumprimento da sentença: “mudança de rótulo não muda o
conteúdo da garrafa”.(11) Cumprimento não é palavra correta, pois envolve ato voluntário
no adimplemento da obrigação. Execução indica o ato forçado de cumprimento da obrigação.
Há quem entenda que o art. não se aplica no processo do trabalho em razão da
previsão do art. 882 da CLT, que remete ao art. 655 do CPC, mas permite ao devedor
nomear bens à penhora. Nada impede que o devedor nomeie bens à penhora, mas tem de
pagar o que deve, sob pena de pagar a multa de 10%.
Existem afirmações no sentido de que ou se aplica todo o art. 475-J do CPC ou não
se aplica nada. Na verdade, a omissão da CLT é apenas da multa, que, portanto, pode ser
aplicada.
O TRT da 2ª Região entendeu que não se aplica o art. 475-J do CPC ao processo do
trabalho, por meio de várias de suas turmas:
(8) PEREIRA, João Batista de Brito. Nós os juízes do trabalho, e o CPC — Algumas reflexões. Revista do TST, Porto Alegre:
Síntese, ano 73, n. 1, 2007. p. 21.
(9) MANUS, Pedro Paulo Teixeira. A execução no processo do trabalho, o devido processo legal, a efetividade do processo
e as novas alterações do Código de Processo Civil. Revista do TST, Porto Alegre: Síntese, ano 73, n. 1, 2007. p. 49.
(10) No mesmo sentido TREVISO, Marco Aurélio Marsiglia. A lei da super-receita e suas implicações no processo do
trabalho. Repertório IOB de Jurisprudência, nov. 2007, n. 21, texto 2/25204. p. 640-639; KOURY, Luiz Renan Neves. Aplicação da multa de 10% prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil ao processo do trabalho; CHAVES, Luciano
Atayde. A recente reforma no processo comum. Reflexos no direito judiciário do trabalho. São Paulo: LTr, 2006. p. 56/7;
OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Comentários à Lei n. 11.382/06. Revista LTr, 71-03/263; SAAD, Eduardo Gabriel. CLT
comentada. 40. ed. São Paulo: LTr, 2007. p. 1.017.
(11) MOREIRA, José Carlos Barbosa. A nova definição de sentença. Repertório IOB de Jurisprudência, dez. 2007, n. 23,
texto 3/25636. p. 712.
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Agravo de petição. Multa prevista no art. 475-J do CPC. Inaplicabilidade ao processo do
trabalho. As disposições do Código de Processo Civil na fase de execução são aplicáveis subsidiariamente ao Processo do Trabalho apenas hipótese de omissão da Consolidação das Leis
do Trabalho e da Lei n. 6.830/80, conforme art. 889 da CLT. No caso em questão não há
omissão da CLT, eis que o art. 883 da CLT é enfático ao estipular que no caso do executado
não pagar a quantia cobrada, nem garantir a execução, seguir-se-á a penhora de bens suficientes ao pagamento do valor executado, não havendo qualquer previsão de multa processual
no caso de inadimplemento do valor cobrado, o que por si só desautoriza a utilização subsidiária do art. 475-J do CPC. Por fim, vale acrescentar que a disposição contida no art. 475J do CPC é absolutamente incompatível com a execução trabalhista, pois enquanto nesta o
art. 880 da CLT concede ao executado o prazo de 48 horas para pagar a dívida ou garantir a
execução, naquele dispositivo do CPC o prazo é de 15 dias. Assim, por qualquer ângulo que
se examine a questão fica evidente a incompatibili9dade do art. 475-J do CPC com a execução
trabalhista (TRT 2ª R, 12ª T., Proc. n. 025631999805202003, AC. 20070206001, Rel. juiz
Marcelo Freire Gonçalves, DOE SP 13.4.07).
Processo do trabalho. Aplicação subsidiária do art. 475-J do CPC. A Consolidação das Leis do
Trabalho não é omissa quanto ao procedimento a ser observado na execução dos valores
devidos, havendo previsão expressa em seu art. 880, quanto à expedição de mandado de
citação ao executado, a fim de que este pague o valor devido em quarenta e oito horas ou
garanta a execução, sob pena de penhora, rezando o parágrafo único desse art. que “a citação
será feita pelos oficiais de justiça”. Prosseguindo, a Norma Consolidada disciplina que, no
caso do executado não pagar a quantia devida, poderá garantir a execução mediante depósito
da mesma ou nomear bens à penhora, não o fazendo, seguir-se-á a penhora dos seus bens
(arts. 882 e 883). Ressalte-se, ainda, que a execução trabalhista é muito mais rigorosa do que
a processual comum, valendo lembrar que, para interposição de recurso ordinário é exigido
o depósito recursal prévio e, ainda, que os recursos na esfera da Justiça do Trabalho não
possuem efeito suspensivo, permitindo a execução até a penhora (art. 899 da CLT). Logo, a
disposição contida no art. 475-J do CPC é manifestamente incompatível com o processo do
trabalho, tendo em vista as suas peculiaridades (TRT 2ª R, 4ª T., Proc. 001472.2003.052.02.009, AC. 20070270133, Rel. Juíza Odette Silveira Moraes, DOE SP 27.4.07).
De acordo com a regra do art. 769 da Consolidação, a aplicação de preceitos do Processo
Comum justifica-se no caso de lacuna do Processo do Trabalho. A Consolidação tem um
regime próprio de execução forçada que não comporta a aplicação subsidiária da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil. Ao contrário do regime de cumprimento de
sentença adotado pela Lei n. 11.232, de 22.12.2005, o regime de execução da Consolidação
assegura ao executado o direito à nomeação de bens à penhora, o que logicamente exclui a
ordem para imediato pagamento da dívida sob pena de aplicação da multa de 10%. As regras
que instituem punições exigem interpretação estrita, excluindo qualquer alargamento exegético que se destine a aplicá-las por analogia a situações que não estejam clara e expressamente
definidas na lei. Agravo de executado a que se dá provimento para o fim de excluir da execução a multa fundada no art. 475-J do Código de Processo Civil (TRT 2ª R, 6ª T., AI em AP
01985.2006.089.02.01-1-SP, j. 20.10.07, Rel. Juiz Salvador Franco de Lima Laurino, Revista
da AASP n. 2.553, p. 1.449).

A 3ª Turma do TST entendeu que não se aplica o art. 475-J do CPC ao processo do
trabalho:
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I — AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 475-J
DO CPC AO PROCESSO DO TRABALHO
Ante possível violação ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição da República, dá-se provimento
ao Agravo de Instrumento para determinar o processamento do apelo denegado.
II — RECURSO DE REVISTA EXECUÇÃO INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 475-J DO CPC
AO PROCESSO DO TRABALHO
1. Segundo a unânime doutrina e jurisprudência, são dois os requisitos para a aplicação da
norma processual comum ao Processo do Trabalho: i) ausência de disposição na CLT a exigir
o esforço de integração da norma pelo intérprete ; ii) compatibilidade da norma supletiva com
os princípios do processo do trabalho.
2. A ausência não se confunde com a diversidade de tratamento: enquanto na primeira não é
identificável qualquer efeito jurídico a certo fato a autorizar a integração do direito pela norma supletiva na segunda se verifica que um mesmo fato gera distintos efeitos jurídicos, independentemente da extensão conferida à eficácia.
3. O fato juridicizado pelo art. 475-J do CPC não-pagamento espontâneo da quantia certa
advinda de condenação judicial possui disciplina própria no âmbito do Processo do Trabalho
(art. 883 da CLT), não havendo falar em aplicação da norma processual comum ao Processo
do Trabalho.
4. A fixação de penalidade não pertinente ao Processo do Trabalho importa em ofensa ao
princípio do devido processo legal, nos termos do art. 5º, inciso LIV, da Constituição da
República. Recurso de Revista conhecido e provido (RR — 765/2003-008-13-41, j. 5.12.07,
Rel. Min. Maria Cristina Peduzzi, DJ 22.2.2008).

A questão não é de violação direta da Constituição, mas de violação indireta ou
reflexa, como do exemplo da Súmula n. 636 do STF. Na verdade, trata-se de interpretação
da lei ordinária. Logo, a matéria não pode ser objeto de recurso de revista em agravo de
petição.
Há acórdãos em sentido contrário:
MULTA. Art. 475-J do CPC. A multa prevista no art. 475-J do CPC, com redação dada pela
Lei n. 11.232/05, aplica-se ao Processo do Trabalho, pois a execução trabalhista é omissa
quanto a multas e a compatibilidade de sua inserção é plena, atuando como mecanismo compensador de atualização do débito alimentar, notoriamente corrigido por mecanismos insuficientes e com taxa de juros bem menor do que a praticada no mercado.
A oneração da parte em execução de sentença, sábia e oportunamente introduzida pelo legislador através da Lei n. 11.232/05, visa evitar arguições inúteis e protelações desnecessárias,
valendo como meio de concretização da promessa constitucional do art. 5º, LXXVIII pelo
qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados o tempo razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Se o legislador houve por bem cominar multa aos créditos cíveis, com muito mais razão se
deve aplicá-la aos créditos alimentares, dos quais o cidadão-trabalhador depende para ter
existência digna e compatível com as exigências da vida.
A Constituição brasileira considerou o trabalho fundamento da República — art. 1º, IV e da
ordem econômica — art. 170. Elevou-o ainda a primado da ordem social – art. 193. Tais
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valores devem ser trazidos para a vida concreta, através de medidas objetivas que tornem
realidade a mensagem ética de dignificação do trabalho, quando presente nas relações jurídicas (TRT 3ª R., AP 01574-2002-099-03-001, j. 16.12.06, Rel. Juiz Antonio Álvares da Silva).
Multa do art. 475-J do CPC. Não se vislumbra incompatibiloidade entre a multa prevista no art.
475-J do CPC e o procedimento trabalhista, a teor do art. 769 da CLT. A instituição da multa
atende ao comando constitucional de que serão assegurados a todos razoável duração dos processos e meios que garantam celeridade em sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF) (TRT 3ª R,
AP 00410-2006-047-03-001, 7ª T., Rel. Dês. Luiz Ronan Neves Koury, DOE 29.1.08).
Multa do art. 475-J do CPC – aplicação no processo trabalhista – Aplicável no processo trabalhista a multa prevista no art. 475-J do CPC, quando o executado não paga, no prazo de
quinze dias, quantia certa já fixada em liquidação. Exegese do art. 769 da CLT. Agravo
de petição a que se nega provimento (TRT 2ª R., AP 02857200105202001, 11ª T., Rel. Juíza
Dora Vaz Treviño, DJ SP 7.8.07).

O verbete 71 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho
menciona: “Art. 475-J do CPC. Aplicação ao processo do trabalho. A aplicação subsidiária
do art. 475-J do CPC atende às garantias constitucionais da razoável duração do processo,
efetividade e celeridade, tendo, portanto, pleno cabimento na execução trabalhista”.
Natureza
Natur
eza jurídica
Visa a multa dar maior celeridade e efetividade à execução e cumprir a obrigação
contida na sentença, pois a verba discutida geralmente tem natureza alimentar.
O objetivo da multa não é enriquecer o credor à custa do devedor, mas coagir o
devedor a pagar o devido.
Não representa penalidade em decorrência de conduta de má-fé processual do devedor. É sanção processual para o cumprimento da sentença. Indica determinação pedagógica para o cumprimento da sentença. Tem natureza coercitiva,(12) para que haja o
cumprimento voluntário da sentença.
Não se trata de regra de direito material ou de cláusula penal, pois não é prevista em
contrato ou acordo, mas na lei processual.
A multa não representa astreinte,(13) pois o objetivo não é cumprir obrigação de fazer
ou não fazer, mas obrigação de pagar.
Leonardo Greco afirma que a multa supõe conduta dolosa. Nos casos em que o devedor estiver impossibilitado de cumprir a obrigação seja por não dispor de dinheiro, seja
por não possuir bens suscetíveis de fácil transformação em dinheiro.(14) O fato de o réu ter
(12) No mesmo sentido BUENO, Cássio Scarpinella. Variações sobre a multa do caput do art. 475-j do CPC na redação da
Lei n. 11.232/05. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006. p. 132.
(13) PINTO, José Augusto Rodrigues. Compreensão didática da Lei n. 11.232, de 22.12.2005. Revista LTr, mar. 2006.
p. 312/313.
(14) GRECO, Leonardo. Primeiros comentários sobre a reforma da execução oriunda da Lei n. 11.232/05. Revista do Advogado, n. 85, p. 103.
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ou não dinheiro para pagar a dívida ou querer ou não pagá-la é irrelevante, pois a lei não
faz distinção nos referidos sentidos. Incidirá, portanto, a multa.
Prazo
No processo do trabalho o devedor é citado para pagar em 48 horas ou nomear bens
à penhora (art. 880 da CLT). Logo, nesse ponto, não se aplica o prazo de 15 dias,(15) pois
não há omissão na CLT.(16)
O prazo de 15 dias do CPC coincide com o prazo da maioria dos recursos, como de
apelação.
Também não se aplica o prazo de oito dias para recurso,(17) pois o réu pode apresentar apelo da decisão de primeiro grau. A multa de 10% só é devida depois do trânsito em
julgado e não antes.
Já vi objeções no sentido de que não se pode aplicar em parte o CPC, não observando o prazo de 15 dias nele previsto. Nesse ponto, não há omissão na CLT. Assim, o prazo
tem de ser de 48 horas e não de 15 dias, mas há omissão na CLT quanto à multa.
Não tem sentido falar em intimar o advogado ou a parte para pagar em 15 dias a
dívida e depois citar para pagar em 48 horas. Haveria dois procedimentos, quando o
art. 880 da CLT determina citação do executado para pagar em 48 horas ou garantir a
execução. Não tem que intimar, mas citar para a execução. O momento para a aplicação
da multa é depois do prazo de 48 horas para pagar ou garantir a dívida.
Alguns juízes têm fixado a multa no corpo da própria sentença trabalhista, estabelecendo o prazo de 15 dias para o pagamento da condenação. Se houver o trânsito em
julgado da questão nesse sentido, o prazo será observado na forma prevista na sentença.
Daí estaremos diante do cumprimento da coisa julgada.
A regra do art. 880 da CLT se aplica tanto à dívida trabalhista quanto à execução da
contribuição previdenciária. Assim, a multa de 10% também se observa em relação à
execução da contribuição previdenciária.
Por
centual
Porcentual
A multa de 10% é até ínfima. Se o devedor não quer pagar, acaba não pagando.
Utiliza os mais variados subterfúgios. Talvez o ideal fosse que ficasse ao arbítrio do juiz
(15) Luciano Athayde Chaves afirma que o prazo é de 15 dias no processo do trabalho, em razão da necessidade de atualização da CLT. (A recente reforma no processo comum e seus reflexos no direito judiciário do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr,
2006. p. 65). Entretanto, leis de processo civil não revogam leis processuais trabalhistas.
(16) No mesmo sentido Edilton Meireles e Leonardo Dias Borges (A nova reforma processual e seu impacto no processo do
trabalho. São Paulo: LTr, 2006. p. 48); Sergio Cabral dos Reis (O cumprimento da sentença trabalhista e a aplicabilidade da
multa prevista no art. 475-J do CPC. Revista do TST, Porto Alegre: Síntese, n. 73, n. 1, jan./mar. 2007. p. 169-170).
(17) BEBBER, Júlio Cesar. Revista LTr, v. 70, n. 2, p. 143, fev. 2006.
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fixar a multa, tomando por base a razoabilidade em cada caso, visando a cumprir a obrigação contida na sentença.
Não será a multa escalonada de 1 a 10%, mas já será estabelecida no porcentual de
10%, visando com o que o devedor cumpra sua obrigação. Não poderá, também, o juiz
fixar a multa em porcentual superior a 10%.
Incidirá a multa sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa ou o valor
arbitrado pelo juiz na sentença.
Aplicação de ofício
Entendo que a multa de 10% será aplicada de ofício pelo juiz, sem provocação, no
sentido de fazer cumprir a sentença. O art. emprega o verbo ser no imperativo. Logo, não
há necessidade de requerimento do credor.
A expressão “a requerimento do credor” contida no art. 475-J do CPC diz respeito a
outra questão, mas não à multa de 10%.
Momento
No processo civil há discussão em relação ao momento do pagamento da multa.
Athos Gusmão Carneiro afirma que “a lei alerta para o tempus iudicati de quinze dias,
concedido para que o devedor cumpra voluntariamente sua obrigação. Tal prazo passa
automaticamente a fluir, independentemente de qualquer intimação, na data em que a
sentença (ou o acórdão, CPC, art. 512) se torne exequível, quer por haver transitado em
julgado, quer porque interposto recurso sem efeito suspensivo”.(18) Esclarece que “o
prazo transcorre a partir do momento em que a decisão jurisdicional reúne eficácia suficiente para autorizar a execução do julgado, mesmo quando a hipótese comportar ainda
execução provisória. Não assiste razão, data vênia, àqueles que sustentam a necessidade
de que o demandado seja pessoalmente intimado para que fique em mora e comece a fluir
o prazo dos 15 dias para o adimplemento da prestação determinada na sentença condenatória. Com a intimação da sentença, o réu está ciente do prazo previsto em lei para que
cumpra a decisão e pague a quantia devida. Não o fazendo, estará inadimplente, e sujeito
à incidência da multa”.(19)
No Tribunal de Justiça de São Paulo há acórdão nesse sentido:
Processo. Execução. Aplicação do art. 475-J do CPC, introduzido pela Lei n. 11.232/05. Termo inicial para o cumprimento da sentença. Momento em que se torna título executivo e a
parte devedora é intimada a cumpri-la. Incidência ope legis da multa coercitiva de 10%. Despicienda a manifestação do credor para tanto. Necessidade de requerimento do credor apenas
(18) CARNEIRO, Athos Gusmão. Revista da Ajuris, RS, ano 33, n. 102. p. 51-78, jun. 2006. BDJUR no STJ: item 2011/3067.
(19) CARNEIRO, Athos Gusmão. Cumprimento da sentença civil. Rio de Janeiro: Forense. p. 54.
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para dar início aos atos expropriatórios (arts. 475-B e 614, II, do CPC). Decisão mantida.
Agravo de instrumento improvido (AI n. 477.830-4/7-00, 5ª CDPriv. Rel. Des. Oscarlino
Moeller).

Araken de Assis afirma que o prazo começa a correr a partir do momento em que a
sentença condenatória produz efeitos. “O prazo flui da data em que a condenação se
tornar exigível. É o que se extrai da locução ´condenado ao pagamento de quantia certa,
ou já fixada em liquidação”,(20) o que ocorre com o trânsito em julgado.(21)
Não se pode aplicar a multa em execução provisória e nem antes do trânsito em
julgado,(22) ainda que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, pois a decisão
pode ser mudada em grau de recurso. A pessoa não pode pagar um valor se a decisão não
é definitiva.
O STJ já entendeu da mesma forma:
Lei n. 11.232/05. Art. 475-J, CPC. Cumprimento de sentença. Multa. Termo inicial. Intimação da parte vencida. Desnecessidade.
1. A intimação da sentença que condena ao pagamento de quantia certa consuma-se mediante
publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária
a intimação pessoal do devedor.
2. Transitada em julgado a sentença condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja intimada para cumpri-la.
3. Cabe ao vencido cumprir espontaneamente a obrigação, em quinze dias, sob pena de ver
sua dívida automaticamente acrescida de 10%. (STJ, 3ª T., REsp 954.859/RS (2007/01102252), j. 16.8.07, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros).

O termo inicial dos quinze dias previstos no art. 475-J do CPC, deve ser o trânsito
em julgado da sentença. Passado o prazo da lei, independente de nova intimação do advogado ou da parte para cumprir a obrigação, incide a multa de 10% sobre o valor da
condenação. Se o credor precisa pedir ao juízo o cumprimento da sentença, já apresentará
o cálculo, acrescido da multa. Esse o procedimento estabelecido na Lei, em coerência com o
escopo de tornar as decisões judiciais mais eficazes e confiáveis. Complicá-lo com filigranas é reduzir à inutilidade a reforma processual” (REsp 954.859-RS).
Embora o art. 466-A do CPC faça referência a trânsito em julgado e o art. 475-J do
CPC não use essa expressão, a lógica impõe que somente com o trânsito em julgado é que
a multa será aplicada, tanto que o art. 475-O do CPC exige caução para levantamento do
depósito, mostrando que a decisão não é definitiva, tanto que a execução é provisória. O
devedor não pode ser obrigado a pagar o valor em execução que é provisória, justamente
em razão de que não transitou em julgado. A execução deve ser feita de forma menos
onerosa para o devedor (art. 620 do CPC).
(20) ASSIS, Araken. Cumprimento da sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 212.
(21) Alexandre de Freitas Câmara entende que há necessidade do trânsito em julgado (A nova execução de sentença. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 116).
(22) No mesmo sentido SANTOS, Ernane Fidélis dos. As reformas de 2005 e 2006 do CPC. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p.
57; NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. p. 641.
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Outros asseveram que o prazo se inicia a partir da intimação na pessoa do advogado.(23)
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que “o termo a quo para o início da
incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC é o da intimação do executado, através
do Diário Oficial e não o da sua intimação pessoal. Determinação para que o Juízo a quo
proceda a intimação do agravante, através do Diário Oficial, para cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J do CPC. Provimento parcial do recurso” (TJRJ, Agravo de
Instrumento n. 86/07, 16ª C. Cív. Rel. Dês. Mônica Maria Costa di Piero).
Há necessidade do trânsito em julgado, porém o devedor tem 15 dias para o cumprimento voluntário da obrigação. Não o fazendo, é devida a multa de 10%.
No processo do trabalho a questão não é de intimação na pessoa do advogado, mas
de citação para a execução (art. 880 da CLT).
Alexandre Freitas Câmara afirma que existe “a necessidade de intimação pessoal do
executado para que pague a o valor da dívida, sob pena de incidir a multa referida no art.
475-J do CPC. Intimação pessoal, e não ao seu advogado, pois como já se viu em passagem anterior desta obra, deve-se intimar a parte pessoalmente sempre que a finalidade de
um ato a que ela caiba realizar pessoalmente (como, sem qualquer dúvida, é o ato
de cumprir a sentença)”.(24) A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
decidiu que “é necessária a intimação do devedor, mesmo quando tiver advogado constituído nos autos, uma vez que a obrigação do cumprimento da sentença é ato que compete
ao devedor praticar pessoalmente”.(25) O legislador é claro quando determina a intimação
na pessoa do advogado, como se observa do § 1º do art. 475-A e do § 1º do art. 475-J do
CPC. Seria o devedor que teria de cumprir a obrigação, por isso tem de ser intimado. A
13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou que há “necessidade
da intimação pessoal do devedor, como pressuposto para a aplicação da multa prevista no
art. 475-J do CPC, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório; e que essa intimação proceder-se-á pela via postal, para não se atentar contra o objetivo da nova lei, que é a agilização do cumprimento da sentença”.(26) No processo
do trabalho exige-se a citação do devedor para cumprir a decisão.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou que “o cumprimento da sentença deve ter
início por provocação de credor, que por meio da apresentação da memória de cálculo
requererá a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, para que efetive o pagamento em quinze dias, sob pena da incidência da multa de 10%”.(27) Assim, a intimação
teria de ser feita na pessoa do advogado e não na pessoa do devedor.
(23) ALVIM, Carreira e CABRAL, Luciana Gontijo Carreira Alvim. Cumprimento da sentença. p. 66. CARMONA, Carlos
Alberto. Novidades sobre a execução civil: observações sobre a Lei n. 11.232/05. In: RENAULT, Sérgio Tamm e BOTTINI,
Pierpaolo Cruz. A nova execução dos títulos judiciais. São Paulo: Saraiva, 2006; NERY, Nelson. Código de Processo Civil
comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 6410.
(24) CÂMARA, Alexandre de Freitas. A nova execução de sentença. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 115. No
mesmo sentido Misael Montenegro Filho. (Cumprimento da sentença e outras reformas processuais. São Paulo: Atlas, 2006.
p. 58).
(25) AI n. 2006.002.21480, 2ª C. Cív. Rel. Des. Elisabete Filizzola.
(26) AI n. 2006.002.24799, Rel. Des. Nametala Jorge.
(27) AI 1.081.610-00/1, 28ª C. D. Priv., Rel. Des. Neves Amorim.
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O certo seria dizer que o prazo não se inicia se a parte não sabe se o processo voltou
para o cartório, se já houve o trânsito em julgado da decisão, pois não sabe se a outra
parte apresentou recurso. Exemplo é o de comarca distante muito longe da capital, onde
o processo estava no tribunal em grau de recurso. No processo civil, o prazo de 15 dias
deve se iniciar a partir do momento em que a parte é intimada para cumprir a sentença
ou acórdão, desde que a sentença seja líquida.
Dificilmente a sentença contém obrigação líquida. Uma sentença que é objeto de
recurso e vai para o Tribunal necessita, quando o processo volta, de atualização monetária
e aplicação de juros. Não é, portanto, líquida. O credor precisa apresentar cálculo, com a
memória respectiva, requerendo o cumprimento da sentença (art. 475-B do CPC).
Se há necessidade de tornar a conta líquida, o prazo de 15 dias é contado da data da
intimação da sentença que fixa a quantia devida.
No processo do trabalho, o momento da aplicação da multa será depois da citação
na execução para pagar em 48 horas, caso o devedor não pague a dívida. No processo do
trabalho há necessidade de o devedor ser citado para o pagamento da dívida em 48 horas
(art. 880 da CLT). Não basta, portanto, ter sido feita a liquidação da obrigação contida na
sentença.
O depósito do valor devido não desonera o devedor da aplicação da multa, pois o
valor deve ser pago e não depositado para garantia do juízo.
A nomeação de bens à penhora também não implica ser a multa indevida, pois o
objetivo da lei é o pagamento do valor devido.
Penso que se há alguma coisa controversa na conta, a parte tem direito de discuti-la,
a não ser que seja questão já pacífica, como de aplicação de súmula do TST. Exemplos
podem ser de questões de época própria para a correção monetária, descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda dos créditos do empregado. Sobre a parte
incontroversa incidirá, porém, a multa.
Penhora
Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa
de seu advogado (arts. 236 e 237) ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo
de quinze dias (§ 1º do art. 475-J do CPC).
No processo do trabalho o devedor é citado (§ 1º do art. 880 da CLT). A alteração
do CPC não modifica a CLT, pois não há omissão nela. O devedor não vai oferecer impugnação, mas continua apresentando embargos. O prazo de embargos é de cinco dias (art.
884 da CLT). Se se entender que houve alteração pelo art. 9º da Medida Provisória n.
2.180/01, o prazo é de 30 dias.
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Avaliação
Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos especializados, o juiz, de imediato, nomeará avaliador, assinando-lhe breve prazo
para a entrega do laudo (§ 2º do art. 475-J do CPC). A regra passa a dispor que o oficial
de justiça passará a fazer a avaliação no processo civil, o que já ocorria no processo do
trabalho, em que a denominação é oficial de justiça avaliador. Essa regra pode ser aplicada
no processo do trabalho, pois o oficial de justiça, apesar de ser avaliador, muitas vezes
pode não ter conhecimento técnico de certo bem para fazer a avaliação, daí a necessidade
de nomear avaliador. Exemplo pode ser de máquina específica, que precisa de especialista
para avaliá-la.
Bens penhorados
O exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados (§ 3º do art. 475-J do CPC). Em razão do convênio Bacen Jud, o credor trabalhista tem preferido a penhora de dinheiro na conta corrente do devedor, pois há mais
liquidez.
Pagamento par
cial
parcial
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa de dez
por cento incidirá sobre o restante (§ 4º do art. 475-J do CPC).
Não se objetiva enriquecer o credor com a multa. Assim, somente sobre a parte que
for paga fora do prazo de 48 horas é que será devida aplicação da multa de 10%.
No Direito Civil existe a disposição do art. 413 do Código Civil, no sentido de que
a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo,
tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. O juiz, por se tratar de penalidade
processual e não civil, irá fixar a multa de 10% apenas sobre o valor não pago da dívida
no prazo legal. Não irá reduzir a multa para menos de 10%.
Ar
quivamento dos autos
Arquivamento
Não sendo requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz mandará arquivar os
autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte (§ 5º do art. 475-J do
CPC).
No processo do trabalho, existe a regra do art. 878 da CLT que permite ao juiz
promover a execução de ofício. Entretanto, o juiz também poderá mandar arquivar os
autos quando decorrido o prazo máximo de um ano, sem ser localizado o devedor ou
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encontrados os bens penhoráveis (§ 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/80). Encontrados, a
qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento
da execução (§ 3º do art. 40 da Lei n. 6.830/80). No processo do trabalho serão aplicáveis
os prazos dos parágrafos do art. 40 da Lei n. 6.830, por força do art. 889 da CLT.
4. Conclusão
Anteriormente, o processo do trabalho inspirou as novas disposições do CPC de
1973, como da audiência una, perito único, citação postal. Hoje, o processo do trabalho
tem observado estático as modificações do processo civil. Enquanto o processo civil vem
se aperfeiçoando, com pequenas mudanças, o processo do trabalho está estagnado, na
expectativa das mudanças do CPC que serão aplicadas ao processo do trabalho. A vanguarda atual do direito processual está no processo civil e não no processo do trabalho.
Dúvidas existem sobre a omissão na CLT para se aplicar o CPC em relação à reforma
do processo civil. Somente a jurisprudência é que vai dizer se são aplicáveis ou não,
inclusive quanto à observância do art. 475-J do CPC.
Não há dúvida a respeito da necessidade de mudanças. A inovação é necessária,
mas deve ser feita para melhor (reformatio in mellius), para aperfeiçoar e não para pior
(reformatio in peius).
A CLT, apesar de velha, precisa de mudanças, precisa ser modificada e atualizada.
Entretanto, ainda contém muita coisa boa. Lembre-se que a pipa velha é que faz o
vinho bom.
A justiça do processo deve começar também por uma lei menos burocratizada, eliminando procedimentos inúteis ou excessivos, que emperram o andamento do processo.
Isso mostra a efetividade do processo, de dar a cada um apenas o que é seu e nada mais
do que isso, mas também da efetividade da execução, para o credor receber aquilo que foi
determinado na sentença.
Quando o Judiciário é lento, a condenação é descumprida ou protelada, com o credor não obtendo seu direito, há descrença na Justiça, caracterizando injustiça manifesta.
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ACÚMULO E DESVIO FUNCIONAL.
HÁ AMPARO LEGAL PARA DEFERIR
A INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO PREJUÍZO?

José Affonso Dallegrave Neto
“Enriquecimento sem causa corresponde ao acréscimo de bens que se
verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem,
sem que para isso tenha havido um fundamento jurídico.”
Limongi França(*)
1. Inexecução contratual
Na chamada quadra da inexecução contratual um caso amiúde se sobressai, qual
seja a exigência ilícita para que o empregado acumule ou exerça função diversa da qual foi
contratada. O dano material daí resultante deve ser reparado com a condenação da indenização equivalente?
Há corrente minoritária e, ao nosso crivo, equivocada, que entende inexistir amparo
legal para o pleito de indenização por acúmulo de função, vez que somente ao radialista
(Lei n. 6.615/78) o legislador conferiu expressa previsão para o pagamento do adicional
de dupla função:
A figura do acúmulo de funções encontra previsão legal tão-somente no que se refere ao
radialista (Lei n. 6.615/78), sendo certo que, ainda que o autor exercesse a função de padeiro
e confeiteiro, no mesmo horário de trabalho, não daria ensejo ao deferimento de outro salário,
ou mesmo de qualquer acréscimo salarial. (TRT 3ª R. — RO 00354-2003-026-03-00-1 — 5ª
Turma, DJMG 04.10.2003 — p. 21)

Data venia, essa visão é estreita e equivocada, pois despreza todos os demais dispositivos da ordem jurídica que direta e indiretamente albergam o pleito de indenização por
desvio e/ou dupla função. Senão vejamos.
Por força do art. 8º parágrafo único da CLT, o direito comum se aplica subsidiariamente ao
Direito do Trabalho, desde que a lei trabalhista seja omissa e a norma civil invocada seja
compatível com os princípios do direito do trabalho. É, pois, o caso dos regramentos previstos no Código Civil e que amparam o pleito de indenização por desvio ou dupla função.
(*) Enriquecimento sem causa. Enciclopédia Saraiva de direito. São Paulo: Saraiva, 1987.
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2. Locupletamento
O primeiro deles é o dispositivo que assegura a restituição do prejuízo em caso de
enriquecimento ilícito:
Art. 884: Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Ora, não há como negar a caracterização de locupletamento nos casos em que a
empresa impõe ao empregado contratado para determinada função o cumprimento
cumulativo ou de outras atividades de maior complexidade sem a justa compensação
salarial.
DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO/ACÚMULO DE FUNÇÕES. PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Sempre houve remédio jurídico contra o desvio/acúmulo de função: o
princípio que veda o enriquecimento sem causa, reconhecido e existente entre nós, desde
o alvorecer do nosso direito; todavia, ainda que se entendesse que, antes da entrada em vigor
do vigente Código Civil, não havia o que, no ordenamento jurídico pátrio, pudesse ser invocado para remediar semelhante situação, hodiernamente, o art. 884, do aludido Diploma
Legal, dá remédio eficaz para resolver o problema. Um empregado celebra um contrato de
trabalho, por meio do qual se obriga a executar determinado serviço, aí toleradas pequenas
variações, vedadas, por óbvio, as que alterem qualitativamente e/ou se desviem, de modo
sensível, dos serviços a cuja execução se obrigou o trabalhador; em situações quejandas, caracterizado resta o enriquecimento sem causa, vedado pelo direito. (TRT 15ª Reg., RO 020272003-042-15-15-00-8 — Ac. 3030/2006 — PATR, 4ª Turma — Rel. Juiz Francisco Alberto da
Motta Peixoto Giordani. DJSP 3.2.06, p. 47)

Consigne-se que mesmo antes do Código Civil de 2002 já era possível postular a
indenização sob o fundamento de locupletamento:
Locupletamento. Exercício de dupla função ou de função de maior valia. Demonstrado o
exercício pelo operário de função de maior valia, o reconhecimento judicial do direito patrimonial correlato apenas reporá o caráter sinalagmático da relação havida, afastando a indesejável figura do locupletamento ilícito. (...). (TRT, 10ª Região, RO 2798/99, 3ª Turma, Rel. Juiz
Douglas Alencar Rodrigues. DJU: 18.10.2000)

3. Da ilicitude da or
dem patr
onal
ordem
patronal
Da mesma forma também se constitui ato ilícito a ordem patronal que exige o cumprimento de serviços alheios ao contrato, incluindo-se aqui os casos de desvio ou acúmulo de função. Nesse sentido é a regra do art. 483, “a”, da CLT:
Art. 483: O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: “a”: forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários
aos bons costumes, ou alheios ao contrato;

Destarte, é inegável que o desvio funcional e a dupla função são tidos como ilícitos,
na medida em que são caracterizados pela determinação unilateral do empregador e ao
mesmo tempo são prejudiciais ao obreiro, o qual terá que assumir responsabilidades e
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encargos superiores aos limites do contratado. Ao assim proceder o empregador estará
exorbitando seu poder de comando (jus variandi) em flagrante abuso de direito de que
trata o art. 187 do Código Civil.
Tais hipóteses caracterizam até mesmo ofensa ao art. 468 da CLT, vez que entre a
função ajustada na celebração do contrato e o que lhe foi imposto posteriormente haverá
sensível margem prejudicial ao trabalhador, mormente quando desacompanhada da respectiva compensação salarial.
DIFERENÇAS SALARIAIS — DESVIO DE FUNÇÃO — Exercendo, o autor, atividades de
maior responsabilidade do que aquelas previstas para o cargo ao qual estava vinculado, faz jus
ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio funcional, com reflexos, bem como
a anotação em sua CTPS da função de Operador de Produção I. Recurso provido. (TRT 4ª R.
— RO 01206-2002-022-04-00-2 — 6ª T. — Rel. Juiz Denis Marcelo de Lima Molarinho —
J. 5.11.2003)

Com efeito, caracterizado que o dano material do empregado teve por nexo causal
um ato ilícito da Reclamada, a responsabilidade civil do agente se impõe nos termos do
art. 927 do Código Civil:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187)(1), causar dano a outrem, fica obrigado
a repará-lo.

Observa-se, nessa hipótese, a presença dos três elementos da responsabilidade civil:
o dano material (exercício de função mais qualificada sem compensação salarial), o ato
ilícito (abuso do jus variandi) e o nexo causal (dano decorrente do ato ilícito patronal).
4. Desempenho de atividades afins ou cor
corrrelatas
Observa-se que a caracterização do desvio ou da dupla função se dá pelo desempenho de atividades que não se relacionam com a função contratada. Na prática, tal questão
não é tão simples, vez que em muitos casos o cargo contratado encerra desempenho de
uma atividade principal e outra gama de atividades acessórias que lhe são correlatas e
encontram-se imbricadas.
Assim, por exemplo, uma secretária pode também recepcionar clientes ou atender
telefonemas sem que isso configure desvio ou dupla função. Contudo, se essa empregada,
a qual foi contratada como “secretária” tem como função primordial atender telefones de
forma permanente e intensa, por óbvio que se estará diante de um desvio funcional, devendo receber o salário e os benefícios atinentes à função de telefonista.
O mesmo se diga do empregado contratado estritamente para desempenhar a função
de “vendedor comissionista” e que se vê surpreendido com atribuições práticas e cumulativas próprias do cargo de “cobrador de créditos”. Ora, aqui haverá um nítido prejuízo
(1) Art. 186 do CC: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187 do CC: 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.
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que deve ser reparado, vez que o permanente serviço de cobrança, além de caracterizar
desvio funcional, obstará o recebimento de maior comissão em face da subtração de seu
tempo destinado às vendas propriamente ditas.
Nesses casos o julgador deverá aplicar, até mesmo, a regra de fraus legis prevista no
art. 9º da CLT.
No atual paradigma de trabalho flexível é comum o empregador exigir uma multifuncionalidade de seus empregados(2). A partir desse cenário exsurge a dúvida: Até que
ponto é lícita a imposição patronal de trabalhos múltiplos?
A rigor, o empregado deve exercer somente a função pela qual foi contratada e
remunerada. Contudo, é comum verificar casos em que o trabalhador, a fim de cumprir
a função contratada, tenha que realizar outras “atividades afins” ou “funcionalmente
ligadas”.
Sobre o tema é oportuno transcrever o regramento do recente Código do Trabalho
de Portugal (Lei n. 99/03):
Art. 151-1: O trabalhador deve, em princípio, exercer funções correspondentes à actividade para
que foi contratado.
Art. 151-2: A actividade contratada, ainda que descrita por remissão para categoria profissional constante de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou regulamento
interno da empresa, compreende as funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para
as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem
desvalorização profissional.
Art. 152. A determinação pelo empregador do exercício, ainda que acessório, das funções a
que se refere o n. 2 do artigo anterior, a que corresponda uma retribuição mais elevada, confere
ao trabalhador o direito a esta enquanto tal exercício se mantiver.

Como se vê, o Código português, em seu art. 151-1, admite o exercício de “funções
que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas”. Contudo, em seu art. 152, assegura o
direito à correspondente retribuição mais elevada. Trata-se de oportuna contribuição
do direito comparado português em relação à integração de lacuna da legislação trabalhista pátria (art. 8º, CLT).
O direito pátrio contém um único dispositivo e ainda assim de natureza controvertida quanto ao seu alcance. Trata-se do art. 456, parágrafo único, da CLT:
Art. 456: A prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações constantes da
carteira de trabalho e previdência social ou por instrumento escrito e suprida por todos os
meios permitidos em direito.
Parágrafo único. À falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-seá que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição
pessoal.
(2) Nessa direção registre-se o art. 19, II, da Lei do Portuário, n. 8.630/93: “Compete ao órgão de gestão de mão-de-obra do
trabalho portuário avulso: II — promover a formação profissional e o treinamento multifuncional do trabalhador portuário,
bem assim programas de realocação e de incentivo ao cancelamento do registro e de antecipação de aposentadoria”.
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Diante dessa moldura legal temos duas situações.
A primeira relativa ao caso em que o próprio contrato de trabalho contém cláusula
expressa com a descrição da função e atividades afins a serem exercidas pelo empregado.
Nesta hipótese a solução é simples, impondo-se o direito à indenização equivalente ao
desvio ou dupla função caso o trabalhador venha a extrapolar o expressamente pactuado
(pacta sunt servanda)(3).
A segunda situação refere-se justamente aos casos controvertidos em que não há
qualquer descrição das atividades relativas à função contratada, máxime quando o nomem
juris do cargo é vago e impreciso. Aqui, diante do caso concreto que pleiteia indenização
por desvio ou dupla função, o julgador deverá analisar se as atividades eram todas elas
“afins ou funcionalmente ligadas”(4) ou se havia “execução de serviço atípico” em relação
à função contratada.
O aludido parágrafo único do art. 456 da CLT nem de longe pode ser interpretado
para legitimar o locupletamento ou exploração aviltante do trabalhador, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), dos valores
sociais do trabalho (art. 1º, IV) e da ordem econômica fundada na valorização do trabalho
humano (art. 170). Não se perca de vista que a melhor exegese é aquela que sistematiza
o dispositivo legal à luz dos princípios proeminentes da Constituição Federal:
ACÚMULO DE FUNÇÕES — ART. 456 DA CLT — Com a CF/88, os valores sociais do
trabalho e da dignidade da pessoa humana foram erigidos a fundamentos de nossa República,
bem como passaram a orientar toda a ordem econômica e financeira (arts. 1º, III e IV, e 170),
com o que a interpretação do art. 456 da CLT deve ser feita tendo sempre por base os cânones
de nossa Carta Magna, sob pena de se infringir a sua supremacia. O ajuste firmado entre
empregado e empregador não deve prevalecer ante a realidade, devendo aquele ser remunerado por se ativar em atividade atípica em relação à função para a qual foi contratado (transbordo
de mercadorias) em relação ao cargo de motorista entregador. Deve ainda ser ressaltada a
condição de subordinação econômica a que recorrentemente o empregado está sujeito durante o contrato, afinal, o salário lhe assegura a subsistência. Incidência dos princípios da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e da prevalência da realidade sobre a forma. (TRT 16ª
R. — Proc. 03262-2005-016-16-00-7 — (00000-2006) — Rel. Juiz José Evandro de Souza
— J. 14.09.2006)

Assim, cada vez que o empregado exercer atividades que não guardam qualquer
afinidade ou correlação com a função contratada, estar-se-á diante de ilícito desvio funcional. Se tais atividades estranhas à função contratada com esta se acumulam, o obreiro
fará jus a uma indenização a título de dupla função.
(3) A manifesta desproporção salarial contraída sobre premente necessidade poderá configurar vício volitivo por lesão
prevista no Código Civil: “Art. 157: Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se
obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”.
(4) Nesse sentido é a ementa: “ACÚMULO DE FUNÇÃO — MOTORISTA VENDEDOR — O motorista contratado para
entregar encomendas e realizar vendas avulsas, deve realizar todas as tarefas inerentes às vendas, como emissão de nota
fiscal, sem contudo, configurar acúmulo de função, por se tratar, as vendas, de um conjunto de afazeres e não apenas a
entrega do produto. Notadamente quando se trata de motorista que faz vendas de modo itinerante, em vias públicas”.
(TRT 6ª R. — RO 01284-2003-003-06-00-9 — 3ª T. — Rela. Juíza Virgínia Malta Canavarro — DOEPE 6.10.2004)
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Atenta a essa tendência jurisprudencial de acolher pedidos de indenização por desvio ou acúmulo de funções, registre-se a existência de idôneas empresas que, sponte
propria, prevêem e pagam o respectivo adicional de dupla função:
COPEL — DUPLA FUNÇÃO — NATUREZA JURÍDICA. A verba percebida sob o título “dupla função” tinha por fim remunerar o empregado que além de suas funções normais necessitava dirigir veículo da empresa para a realização de seu trabalho. Desta forma, não há como
não se atribuir a característica de salário à parcela em epígrafe, pois nítida contraprestação a
serviço prestado pelo empregado. Devidas, pois, a integração da verba, habitualmente percebida, à base de cálculo das horas extras deferidas ao autor. (TRT 9ª R. — Proc. 00302-2002069-09-00-0 — (7-2004) — Rel. Juiz Sergio Murilo Rodrigues Lemos — J. 23.1.2004)

5. Da indenização por acúmulo e desvio fun
cional
funcional
O caráter sinalagmático e comutativo do contrato de trabalho impõe ao empregador
a justa e equivalente remuneração do serviço prestado. Assim, eventual demanda da empresa
para execução de outras tarefas não previstas na avença contratual constituirá risco da
atividade econômica, o qual deverá ser suportado pelo empregador:
“O caráter sinalagmático do contrato de trabalho e a norma jurídica dos arts. 2º e 3º da CLT
impõe a retribuição pecuniária por parte do empregador pelos serviços prestados pelo trabalhador cumulativamente e diverso ao objeto da avença inicial.” (TRT 9ª Região, Acórdão 15203/
99, 3ª Turma, Rel. Rosalie Michaele Bacila Batista)

Ademais, uma vez sendo o empregado contratado para o exercício de determinada
função, não poderá ser submetido ao exercício de outra mais complexa ou sobreposta, sob
pena de ferir a confiança negocial esperada pelos contratantes. Nesse sentido são emblemáticos os princípios da função social e da boa-fé objetiva que informam o direito contratual,
conforme preveem, respectivamente, os arts. 421 e 422 do Código Civil, aplicáveis ao
contrato de trabalho.
Assim, em relação à prática de dupla função, o trabalhador deverá receber uma indenização equivalente ao prejuízo. Na falta de elementos precisos, o valor deverá ser arbitrado pelo juízo nos termos do art. 475-C, II, do CPC:
Art. 475-C: Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:
I — determinado pela sentença ou convencionado pelas partes;
II — o exigir a natureza do objeto da liquidação.

É possível também aplicar analogicamente o art. 13 da Lei n. 6.615/78, o qual prevê
um adicional de dupla função que varia de 10% a 40% para o profissional radialista. Não
se olvide que a analogia é fonte de integração do direito do trabalho nos casos de lacuna
da legislação específica(5).
(5) Observa-se ser comum o uso da analogia de uma regra profissional específica para outra, a exemplo da jornada de
sobreaviso e prontidão própria dos ferroviários, art. 244, § 1º. e 2º., da CLT, e extensiva a outros profissionais.
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Quanto ao cabimento da indenização alusiva ao desvio funcional, o TST, por meio
da OJSDI-1 n. 125(6), pacificou o tema, declarando o direito ao pagamento das respectivas
diferenças salariais. Caso não haja quadro de carreira ou tabela salarial aplicável ao caso
concreto, o juízo deverá arbitrar um valor justo e razoável a título de indenização, nos
termos do aludido art. 475-C, II, do CPC, combinado com o art. 460 da CLT que assim
dispõe:
Art. 460, CLT: “Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma
empresa, fizer serviço equivalente, ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante”.

Nesse sentido vem se posicionando a jurisprudência, a qual acolhe as diferenças
salariais levando em conta o valor remuneratório de colegas que desempenham função
equivalente.
Comprovado o exercício de funções pertinentes a cargo melhor remunerado e diverso daquele no qual formalmente enquadrado, faz jus o trabalhador às diferenças salariais por desvio de
função, com fundamento no princípio isonômico, segundo o qual devem ser contraprestadas
de forma igualitária aos empregados que desempenham funções idênticas, nos termos do art.
460 da CLT. (TRT 4ª R. — RO 00325-2002-561-04-00-1 — 6ª T. — Rel. Beatriz Zoratto
Sanvicente — J. 5.11.2003)

O que não se admite é que a eventual ausência de Plano de Cargos e Salário sirva
de óbice ao reconhecimento do desvio de função, pois assim haveria flagrante enriquecimento ilícito do empregador que se utilizou de trabalho com maior carga de responsabilidade técnica, sem a correspondente contraprestação salarial, conforme já se
posicionou o TST:
A ausência de quadro organizado em carreira não se revela como óbice ao reconhecimento
do desvio de função, pois se impõe ressaltar que tal aspecto não possui o condão de afastar do
autor o direito à percepção das diferenças salariais, sendo que o pedido formulado não
condiz com equiparação salarial, sendo inaplicável à espécie a regra estabelecida no art. 461
e seus parágrafos da CLT. Ademais, no Direito do Trabalho, importa o que ocorre na prática, mais do que as partes hajam pactuado de forma expressa. Trata-se da aplicação do
princípio da primazia da realidade. Assim, comprovado o desvio funcional perpetrado contra o empregado, há de se deferir as diferenças salariais decorrentes, sob pena, inclusive, de
se conferir enriquecimento sem causa à reclamada, auferido por meio do trabalho desempenhado pelo reclamante, a exigir maior carga de responsabilidade e técnica, sem a paga
correspondente. (TST, RR-644560/2000.4, 1ª Turma, Min. Vieira de Mello Filho, DJ
10.8.2007)

Registre-se o entendimento do excelso Tribunal do Trabalho acerca da prescrição
parcial do pedido de diferenças salariais decorrentes de desvio funcional previsto na Súmula 275, I, in verbis:
(6) OJ SDI-1 n. 125: “O simples desvio funcional do empregado não gera direito a novo enquadramento, mas apenas às
diferenças salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência da CF/1988”.
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Enunciado n. 275 do TST:
I — Na ação que objetive corrigir desvio funcional, a prescrição só alcança as diferenças
salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento(7).

Em relação ao desvio funcional temporário de empregado convocado a ocupar cargo
mais elevado, o TST entende ser devido o pleito de diferenças em face do salário-substituição, nos termos do seguinte verbete:
Súmula n. 159, I: Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído.
II: Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário
igual ao do antecessor.

Diante de tantos argumentos jurídicos que dão guarida ao pleito de indenização por
desvio ou acúmulo de função, o julgador não pode deixar de restaurar a equidade do caso
concreto sob o frágil argumento de que “não há amparo legal para o pedido”. Ora, conforme visto, o fundamento jurídico decorre de uma adequada interpretação sistematizada
dos arts. 422, 884 e 927 do Código Civil, bem como dos arts. 8º, 456, 460 e 468 da CLT.
Findou o tempo em que o magistrado acolhia somente os pedidos fundamentados
sob rigorosa interpretação literal da lei. Isso ocorreu na era do Positivismo Científico do
século XVIII e XIX, em que , em nome da “segurança jurídica”, sequer se admitia a existência de lacunas dentro do direito positivo. Vive-se hoje uma nova ordem jurídica em
que os princípios e valores estampados na Constituição Federal e nas legislações esparsas
vinculam o operador jurídico e integram as omissões setoriais da lei. Um tempo em que
a exegese sistêmica prefere a gramatical, máxime para prestigiar a justa reparação ao empregado a exemplo do que sucede nos trabalhos em desvio ou acúmulo funcional.

(7) Em igual sentido é a ementa: “DESVIO DE FUNÇÃO — DIFERENÇAS SALARIAIS — Reconhecendo o desvio de
função e deferindo as diferenças salariais decorrentes, a decisão recorrida não contrariou Súmula uniforme do TST nem
violou diretamente a Constituição da República. Ao contrário, está devidamente arrimada no Enunciado n. 275 e na OJ n.
125 da SBDI-1”. (TST — AIRR 1146/2002-231-04-40.0 — 3ª T. — Rel. Juiz Conv. José Ronald C. Soares — DJU 22.3.2005)
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PANORAMA SOBRE LA APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO DE IGUALDAD A LA MATERIA
SALARIAL EN LA JURISPRUDENCIA URUGUAYA

Mario Garmendia Arigón

I. Justicia, igualdad y der
echo del trabajo
derecho
Tantas veces criticada por su excesiva vaguedad, la definición que daba Ulpiano del
Derecho, como “el arte de lo bueno y de lo justo”, contiene la riqueza que suele manar
generosamente de los pensamientos expresados con sabia sencillez. El Derecho se inspira
en la búsqueda de la justicia. La justicia, se ha señalado, es la idea específica del Derecho,
y “...está reflejada con un grado mayor o menor de claridad o desfiguración, en todas las
leyes positivas y es la medida de su corrección”(1).
La justicia se ubica así, como una meta del Derecho, convirtiéndose a los ojos de
éste, en un espejo que devuelve imágenes más o menos distorsionadas de lo que en un
plano abstracto aparece como ideal a cristalizar en normas o principios jurídicos. De esto
se desprende que derecho y justicia son términos que lejos están de ser sinónimos, pues
siendo esta última un valor de naturaleza esencialmente moral de la comunidad, habrá de
tender aquél a realizarla, a plasmarla; produciéndose entre ambos una simbiosis entre ser
y deber ser(2). Sin embargo, el derecho no necesariamente alcanza esta meta o ideal, pues,
como producto social, en muchos casos encarna el resultado de conflictos de intereses
inspirados en fines distintos al de la justicia. Y si bien la norma jurídica injusta no ve
mermada su imperatividad por exhibir tal patología, en cambio sí sentirá afectado su
necesario sustento fáctico-social en el mediano o largo plazo.
El derecho debe aventurarse en este delicado y difícil arte de consagrar la justicia,
porque la contínua búsqueda de este ideal, es el proceso que le ha marcado su intrínseca
naturaleza. El derecho debe ser justo y su evolución histórica ha estado pautada por el
signo de esta incesante búsqueda.
La génesis del Derecho del Trabajo, precisamente se presenta como uno de los hitos
más significativos y evidentes de este proceso vital en pos de la consagración de la justicia,
pues, en definitiva, ésta no es otra cosa que la búsqueda de la igualdad. Si es posible admitir
(1) ROSS, Alf. Sobre el derecho y la justicia. 4. ed. Buenos Aires: Eudeba, 1977. p. 261.
(2) IRIBARNE, Esther Aguinsky de. Justicia y derecho. Colección JVS, n. 29, Montevidéu: FCU, 1985. p. 15.
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que los problemas jurídicos consisten, en esencia, en cuestiones vinculadas con la distribución de ventajas o cargas; el postulado de la justicia equivale a una demanda de igualdad en el reparto o distribución de las mismas. En todos los casos, la idea de justicia,
exige una distribución igualitaria(3). En esta línea, expresaba Bodenheimer: “El problema de
la justicia está íntimamente relacionado con el de la igualdad en la vida social humana.
Justicia quiere decir tratamiento igual de los iguales (...) Tratar a hombres iguales, en
circunstancias iguales, de modo igual, es el primero y más importante de los mandamientos de la justicia. Pero este mandamiento implica también que hombres y situaciones
desiguales sean tratados desigualmente”(4).
El liberalismo individualista que inspiró a la Revolución Francesa y a toda su posterior construcción jurídica, había proclamado la libertad de los hombres, y esta premisa le
bastó para sostener que éstos, además de libres -y precisamente por este motivo- también
eran iguales entre sí. Las penosas condiciones que generalizadamente sufrían las clases
laboriosas a raíz del auge de la industrialización, comenzaron a evidenciar el error que
encerraba aquel postulado del liberalismo: no eran precisamente igualitarios los términos
que caracterizaban la relación entre el trabajador y su empleador, sino todo lo contrario.
La comprensión de esta circunstancia impulsó el surgimiento de una nueva concepción del Derecho, la que, advirtiendo la inequidad real que generaba la relación de trabajo
dependiente, logró dimensionar de manera distinta al ideal de justicia, y consecuentemente a la noción de igualdad. De este modo, a partir de aquel ordenamiento jurídico
individualista, que tomaba a las nociones de “persona” e “igualdad” como términos sinónimos, se evolucionó hacia otro esquema que reconocía las diferencias reales y pretendía
equilibrarlas, limando sus asperezas más rudas. Aparece la nueva noción del Derecho
social, preocupado por asegurar el bienestar de los económicamente débiles. El novedoso
espíritu que impregna a todo el Derecho — y que específicamente, origina el nacimiento
del Derecho del Trabajo — deja de fundarse en la premisa de la igualdad, para postular
la idea de la igualación, lo que excluye el tratamiento igual para todos los hombres y
casos, “...sino solamente igualdad en la medida del tratamiento, incluso desigualdad del
tratamiento, en caso de diferencias entre hombres y casos, no igualdad absoluta, sino
proporcional del tratamiento...”(5).
Así comienza a hablarse de la justicia social, que consiste en “...la exigencia de que
todos los medios de los que el Estado puede legítimamente disponer, sean consagrados,
por él, antes que a cualquier otro fin, a la tutela de la vida y de la integridad física y moral
de sus componentes y sobre todo, de quienes no estén en grado de proveer a ello con
medios propios o de otras personas particularmente obligadas”(6). Se trata de una concep(3) ROSS, A. Op. cit., p. 261.
(4) BODENHEIMER, Edgar. La justicia. El derecho natural estoico. Ficha de la Serie Conceptos fundamentales del derecho,
n. 12, México: FCU, p. 3, tomada de Teoría del derecho, México: FCE, 1979.
(5) RADBRUCH, Gustav. El fin del derecho. Discurso pronunciado en el Congreso del Instituto Internacional de Filosofía
del Derecho en Roma, publicado en el Anuario del Instituto Internacional de Filosofía del Derecho, 1937-38. In: El hombre
en el derecho. Conferencias y artículos seleccionados sobre cuestiones fundamentales del derecho. Buenos Aires: Depalma,
1980. p. 105.
(6) VECCHIO, Giorgio del. La justicia. Buenos Aires: Depalma, 1946. p. 162.
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ción de la justicia que exige la intervención del Estado como instrumento indispensable
para proveer de amparo a las necesidades que la vida social genera al individuo(7), y esta
intervención supone la introducción de desigualdades compensadoras de los desequilibrios que exhibe la realidad. Porque si la justicia es igualdad, cabe precisar que ésta no es
tomada en sentido absoluto, es decir, como tratamiento raso para todos, cualesquiera sean
las circunstancias y condiciones. Por el contrario, una de las exigencias de la justicia es la
distinción o diferenciación, de forma tal que las ventajas y las cargas, los derechos y
deberes, sean distribuidos teniendo en cuenta las circunstancias condicionantes(8).
De este modo, el Derecho del Trabajo surge desde su propio origen como un instrumento que pretende plasmar la igualdad, a través de la consagración de normas que introducen desigualdades con un sentido inversamente proporcional a las que existen en la
realidad.
II. La distinción entr
entree desigualdad y discriminación
La igualdad que consagra el ideal de justicia, no necesariamente proscribe la posibilidad de tratamientos desiguales, sino en todo caso, la de tratamientos discriminatorios.
Si bien en su sentido vulgar, discriminar significa separar o distinguir unas cosas de
otras, sin embargo, desde el punto de vista técnico-jurídico, la discriminación supone un
trato de inferioridad dado a una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros. En otras palabras, para la
ciencia jurídica, la discriminación implica establecer diferenciaciones sobre la base de
pautas o criterios no aceptables o tolerables, abarcando aquellas situaciones en las que
una persona o grupo es tratado desfavorablemente a partir de motivos no lícitos(9).
De modo que para el Derecho no resulta disvalioso en sí mismo el hecho de establecer distinciones entre las personas o grupos, siempre que los mismos encuentren fundamento en razones lícitas y objetivamente demostrables. Así, corresponde recordar el artículo
8 de la Constitución uruguaya, que consagrando la máxima recién señalada, dispone “Todas
las personas son iguales ante la Ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la
de los talentos o las virtudes”.
El principio de igualdad, representa uno de los valores fundamentales del estado de
derecho, y la consecuente no discriminación significa la prohibición de tratamiento desigual injustificado y por lo tanto ilícito. Esto supone que la igualdad de trato no necesariamente implica tratamiento igualitario para todas las personas con abstracción de cualquier
elemento diferenciador de relevancia jurídica.
(7) IRIBARNE, E. Aguinsky de. Op. cit., p. 142.
(8) ROSS, A. Op. cit., p. 262.
(9) En este sentido, señalaba Muiño: “Un trato desigual en igualdad de situaciones que no responde a causas objetivas
lícitas se considera arbitrario, discriminatorio”, y con razón agregaba: “Parecería, incluso, que se hace más visible y valioso
el principio de igualdad cuando examinado su aspecto antinómico, se le confronta con la discriminación”. FULCO,
Ramón Muiño. El principio de igualdad y las fuentes del derecho del trabajo. En: Treinta y seis estudios sobre las fuentes del
derecho del trabajo. Montevidéu: FCU, 1995. p. 43.
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Es evidente que en su expresión externa, la discriminación se traduce en un tratamiento desigual. Por ello, para trazar correctamente el límite entre desigualdad y discriminación (que no es otra cosa que el límite entre lo lícito y lo ilícito), debe atenderse a las
causas o motivaciones que inspiran el tratamiento desigual. La exigencia formal de igualdad no excluye la posibilidad de diferenciar entre personas que se hallan en circunstancias diferentes. El único requisito en este sentido es que la diferenciación obedezca al
hecho de que a la luz de ciertos criterios jurídicamente relevantes, las personas efectivamente pertenezcan a clases diferentes(10). Así, por ejemplo, interpretando el artículo 14 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que consagra el principio de igualdad, el Tribunal Europeo ha decidido que
el mismo “no prohíbe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y libertades:
la igualdad es sólo violada, si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva
y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y
efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”(11).
La necesidad de protección jurídica contra la discriminación, se relaciona con la
circunstancia de que las condiciones o las causas que motivan el tratamiento desigual,
sean espurias. De este modo, por ejemplo, resulta claro que cuando la diferenciación entre
trabajadores se realiza sobre la base de su condición sindical, la misma resulta discriminatoria, por no ser tal fundamento, una pauta jurídicamente aceptable para establecer
distinciones(12).
III. La importancia del principio de igualdad en la materia salarial
En su valiosa contribución para la obra colectiva en homenaje al prof. Américo Plá
Rodríguez, Alvin Goldman señalaba que “Aquellos que consideran al trabajo desde la estrecha perspectiva del análisis económico, frecuentemente cometen el error de tratarlo como
si no fuese nada más que el intercambio del esfuerzo humano dirigido a obtener una
compensación. En contraposición, aquellos que estudian al trabajo desde la perspectiva
de la actividad humana, lo consideran como algo más que un intercambio”, recordando
luego las palabras del ex-Ministro de Trabajo de los EEUU, Willard Wirtz, en el sentido de
que “El trabajo puede ser considerado como una fuente de producción, o como uno de los
valores de la vida”(13).
A partir de esta idea, Goldman analizaba las diferentes perspectivas desde las cuales
puede encararse el estudio del salario, reconociendo que el mismo compromete un conjunto de necesidades generadas desde diversos ámbitos del universo laboral. Así, en la
(10) ROSS, A. Op. cit., p. 265.
(11) Cf. LOPEZ, Carlos Palomeque. Despidos discriminatorios y libertad sindical. Madrid: Civitas, 1983. p. 25 y 26.
(12) Ver ARTECONA, Martha Abella de. Garantías de protección a los representantes sindicales. In: Rev. Derecho Laboral,
n. 153, t. XXXII, p. 80.
(13) GOLDMAN, Alvin. Una perspectiva comparativa sobre la determinación de la remuneración del trabajador. In: El
salario, estudios en homenaje al profesor Américo Plá Rodríguez. Montevidéu: Amalio Fernández, 1987. t. I, p. 511.
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visión del empleador, el salario es uno de los elementos que le permite atraer y conservar
a los trabajadores y regular su comportamiento; para el trabajador, es el instrumento para
adquirir bienes y servicios, y el elemento que le otorga una ubicación social, determinando su status; para la sociedad en general, el salario es un medio pacífico de distribución
de la riqueza y en consecuencia, un mecanismo que determina la estructura y la movilidad social(14).
Resulta evidente que el salario pone en juego un complejo entramado de elementos,
circunstancias y valores, la mayoría de los cuales exceden con creces los estrechos márgenes de las consideraciones económicas, para ubicarse en los profundos e inasibles
niveles de la emotividad humana. Así, mientras la dimensión económica del salario
permite dar satisfacción a las necesidades físicas de la vida, otros de los aspectos que
involucra, permiten atribuir o quitar al trabajador la posibilidad de organizar su tiempo
y actividades personales, factor que se constituye en una necesidad de índole eminentemente emocional(15).
Es precisamente esta capacidad del salario de involucrar aspectos que forman parte
de la conciencia profunda del individuo, la que define la amplia vinculación existente
entre la determinación de la retribución y el sentido de la justicia, individual y colectiva.
La habilidad que exhiba la sociedad para aplicar un criterio de justicia a la determinación
de los salarios, depende necesariamente de la aptitud que posea para emplear correctamente el principio de igualdad en esta materia. Y en este sentido, resulta absolutamente
necesaria la diferenciación salarial entre aquellos trabajadores que exhiben diversidad de
talentos, virtudes y cualificaciones. Esto explica que la diferenciación salarial según niveles, sea universal, pues colma “...una necesidad de carácter emocional que constituye un
ingrediente estructural esencial de la supervivencia del grupo...”(16)
Esta necesaria presencia del sentido de justicia aplicado al salario, condiciona ineludiblemente que a los efectos de medir la “justicia” de su retribución, el trabajador incurra
en comparaciones, que asumen una triple dimensión: a) la comparación con la remuneración recibida por aquellos que realizan las mismas o similares tareas; b) la comparación
con la remuneración de aquellos que trabajan a su alrededor; y c) una revisión del nivel
anterior de compensación personal recibida y la clase de cambios producidos en esa compensación. Las dos primeras, constituyen el llamado “punto de referencia interpersonal”,
en tanto que la tercera, proporciona el “punto de referencia intertemporal”.
De este modo, la idea de lo que es un salario “justo” no se basa exclusivamente en
la consideración de la interacción oferta-demanda de los recursos escasos, sino en la determinación de factores que reflejan perspectivas personales de status social y modelos de
comportamiento anterior(17).
(14) GOLDMAN, A. Op. cit., p. 513-514.
(15) GOLDMAN, A. Op. cit., p. 514, nota n. 5.
(16) GOLDMAN, A. Op. cit., p. 514, nota n. 6.
(17) ANNABLE JR., James. The price of industrial labor 51. Massachusetts: Lexington, 1984, cit. por GOLDMAN, A. Op.
cit., p. 515.
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Por ello, la sabiduría que exhiba una sociedad a los efectos de aplicar con corrección
el principio de igualdad a la materia salarial, determinará en gran medida su capacidad de
ser una sociedad justa.
IV
mas rreferidas
eferidas al principio de igualdad aplicado al salario
IV.. Nor
Normas
La preocupación por amparar jurídicamente la aplicación del principio de igualdad
a la materia salarial, ha marcado su presencia en normas de primer nivel jerárquico. En
este sentido, parece haber sido la Constitución mexicana de 1917 la que una vez más se
lleva el galardón de pionera en la materia, al haber consagrado en el ordinal VII de su
célebre art. 123, el principio que postula que “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. La norma no solamente inauguró esta
protección normativa del principio de igualdad aplicado al salario, sino que también resulta fundadora en el sentido de vincular esta temática con la referida a la igualdad de
oportunidades en el trabajo entre hombres y mujeres. En buena medida, la historia y
evolución normativa del principio de igualdad aplicado al salario, es la historia de la
batalla por la igualdad de tratamiento laboral para hombres y mujeres(18).
La reglamentación a nivel legal de esta disposición constitucional mexicana, se introdujo en la Ley Federal del Trabajo de 1931, cuyo art. 86 declaró que resultarían nulas las
disposiciones contractuales que establecieran un salario inferior al que correspondía a
otro trabajador en la misma empresa, por un trabajo de igual eficacia, naturaleza o duración, siempre que las mismas estuvieran basadas en consideraciones de edad, sexo o nacionalidad(19). Al analizar la norma legal, De la Cueva señala que la misma establece tres
requisitos para que la nivelación salarial resulte procedente, pues es necesario que sean
iguales: a) el trabajo desempeñado; b) la jornada de trabajo y c) las condiciones de eficacia
con que se desarrolla el mismo(20).
En el plano internacional, el Tratado de Versalles del 29 de junio de 1919, fue el
primer instrumento internacional que recibió el principio de igualdad aplicado a la materia salarial. En efecto, el art. 427 del documento, reconoció “El principio del salario igual,
sin distinción de sexo, por un trabajo de igual valor”. Este enunciado cuenta entre sus
antecedentes inmediatos, a la proclama elaborada en la Conferencia Sindicalista Internacional de Berna (de febrero de 1919), en la que se fijaron los principales objetivos de los
trabajadores en materia de reglamentación internacional del trabajo. El tercer punto de
esta declaración postulaba que “El trabajo de la mujer debe ser libre y basado sobre el
principio ‘a igual trabajo, igual salario”.
(18) MELGAR, Alfredo Montoya. La retribución del trabajo. In: AA.VV. El ordenamiento laboral español y los límites a la
autonomía de las partes y a las facultades del empresario. Madrid: Centro de Publicaciones del MTSS, 1987. p. 238.
(19) BERENSTEIN, Alexandre. A igual trabajo, igual salario. In: El salario, estudios en homenaje al prof. Américo Plá Rodríguez. Montevidéu: Amalio Fernández, 1987. t. I, p. 652.
(20) CUEVA, Mario de la. Derecho mexicano del trabajo. 5. ed. México: Porrúa, 1960. T. I, p. 657 y El nuevo derecho mexicano del trabajo. 3. ed. México: Porrúa, 1975. p. 302.
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La redacción que finalmente quedó plasmada en el art. 427 del Tratado de Versalles,
recogió la propuesta original del representante inglés, Mr. Barnes, quien así introdujo el
concepto del “valor” del trabajo como condición necesaria para postular la igualación del
salario de dos trabajadores(21).
Si bien esta alusión al “valor” del trabajo, no fue incluida en la versión francesa del
Preámbulo de la Constitución de la OIT — en la que simplemente se volvió a repetir la
idea de “a igual trabajo, igual salario” — en cambio, la misma sí aparece en la versión
inglesa del documento(22). Se trata del reconocimiento del principio de igualdad de remuneración para todo trabajo que posea igual valor y no solamente para todo trabajo igual.
El 10 de marzo de 1948, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
adoptó una resolución por la cual declaraba aprobar el principio de la igualdad de remuneración, por un trabajo de igual calidad, entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina. Exactamente nueve meses después, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, reconoció en el art. 23, inciso 2, el derecho
a un salario igual por un trabajo igual, sin ninguna discriminación; pero en este caso se le
otorgó un alcance más genérico, evitando la vinculación con el tema con la igualdad de
trato entre el hombre y la mujer.
En 1951, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, aprobó el convenio que
llevaría el n. 100, sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y
femenina para un trabajo de valor igual. El Convenio internacional n. 111, sobre la discriminación en materia de empleo y de profesión, si bien no alude explícitamente a la
materia salarial, procura obligar a los Estados a aplicar una política nacional tendiente a
promover la igualdad de oportunidades en materia de empleo y profesión. Ambos Convenios Internacionales de Trabajo fueron ratificados por nuestro país, por la Ley n. 16.083,
del 6 de octubre de 1989.
En 1966 el tema retornó al ámbito de las Naciones Unidas, cuando el pacto sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su art. 7, literales a) e i), sentó el principio de una remuneración igual por un trabajo de igual valor, sin distinción alguna. La
Convención Internacional sobre sobre la eliminación de todas las formas de discriminación respecto de las mujeres, (ONU, 18.12.1979) proclamó la igualdad de salario entre
hombres y mujeres, por trabajo de igual valor, así como la igualdad de tratamiento en lo
que concierne a la evaluación de la calidad del trabajo. Similares términos se incluyeron
en el art. 5, literal e) de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación racial (1965), y posteriormente, la Declaración de Derechos
Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, de 1985 (art.
8.1, literal a)(23).
(21) BIT, Boletín Oficial, v. I, 1920, cit. por BERENSTEIN, A. Op. cit., p. 653.
(22) “Recognition of the principle of equal remuneration for work of equal value” (reconocimiento del principio de igual
remuneración para trabajos de igual valor).
(23) Cf. CHANGALA, Ricardo y GARCÍA, Ana. Las normas internacionales sobre derechos humanos como fuente del
derecho del trabajo. En: AA.VV. Treinta y seis estudios sobre las fuentes del derecho del trabajo. Montevidéu: FCU, 1995.
p. 194.
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A nivel regional, cabe recordar la disposición incluida en el artículo 119 del Tratado
de Roma (1957), en la que se consagra la igualdad de remuneración entre trabajadores
masculinos y femeninos por un mismo trabajo. La circunstancia de no haber referido al
“valor” del trabajo, implicó de hecho un obstáculo para que los Estados integrantes de la
Comunidad Europea, avanzaran en la armonización de sus legislaciones en referencia al
principio de igualdad aplicado al salario(24). Luego de intensos debates, la Directiva n.
117, adoptada por el Consejo de las Comunidades en 1975, finalmente tradujo la idea
contenida en el Tratado como igual salario para un trabajo del mismo valor. Posteriormente, la Carta Social Europea (art. 4, párrafo 3), previó el compromiso de las partes contratantes de reconocer el derecho de los trabajadores masculinos y femeninos a una
remuneración igual por un trabajo de igual valor.
En nuestro continente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, también consagró el principio de igual salario para trabajo de igual
valor (art. 7, literal a).
En síntesis, es posible establecer que en el espíritu de todas estas normas, se encuentra plasmada la idea de amparar el principio que podría enunciarse como “igual salario por trabajo de igual valor”(25). Esta máxima no consagra una equiparación salarial
absoluta para quienes desempeñan el mismo trabajo, sino que admite la posibilidad o
licitud jurídica de que se introduzcan distinciones en la retribución, a partir del valor
concreto que posea el trabajo desarrollado por cada persona.
udencia ur
uguaya
V. Análisis de la jurispr
jurisprudencia
uruguaya
Una rápida revista de la jurisprudencia uruguaya sobre el punto que constituye el
objeto de este artículo, permite distinguir dos posiciones claramente diferenciables: a) la
de aquellos pronunciamientos en los que se postula que está totalmente vedada al empleador la posibilidad de establecer distingos salariales entre trabajadores que se desempeñan en la misma categoría laboral; b) la de quienes admiten la licitud de los distingos
salariales entre trabajadores de la misma categoría laboral.
La primera tendencia jurisprudencial señalada, fue característica del Tribunal de
Apelaciones del Trabajo de 2º Turno, que con una integración anterior a la actual (Sunhary, Pírez Sánchez de Ramos y Cafasso), marcó una línea invariable sobre el punto.
Así, por ejemplo, y entre muchas otras de este Tribunal, puede citarse la Sentencia
n. 84, del 7 de junio de 1990, que señalaba: “El principio [de igual retribución por igual
salario] sólo es aplicable respecto de dos o más trabajadores que al mismo tiempo prestan
sus servicios en la misma empresa y con la misma categoría laboral...” En este pronunciamiento, el Tribunal acotaba la aplicación del principio a aquellas situaciones en que
(24) Cf. BERENSTEIN, A. Op. cit., p. 656.
(25) CHANGALA, R. y GARCÍA, A. Op. cit., p. 194. El temperamento expuesto por la Suprema Corte de Justicia en aquella
sentencia se ha mantenido hasta la actualidad.
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dos trabajadores comparten al mismo tiempo, una misma función o categoría laboral. De
allí que resulte posible inferir que el Tribunal no extendía este principio a las situaciones
en que un trabajador sucede a otro en la misma categoría.
En Sentencia pronunciada tres años después (n. 3, de fecha 2 de febrero de 1993),
el mismo Tribunal, abundaba sobre los fundamentos que lo llevaban a sostener su posición acerca del principio de equiparación salarial, señalando: “...el principio de equiparación salarial tiene consagración normativa en nuestro derecho (Sentencias ns. 175 de
fecha 20.12.89 y 185 de fecha 8.11.90). El dr. Muiño Fulco, en su artículo publicado en
revista de Derecho Laboral n. 24, p. 176 y ss., reseña el acogimiento de este principio
traducido en términos de ‘a igual tarea, igual retribución’, en derecho comparado, y recogido por nuestra legislación y en la propia Constitución de la República, art. 8º. La ley n.
13.751, que ratifica los pactos internacionales sobre Derechos Humanos y Protocolo Facultativo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los que se consagra el principio referido a la equiparación, confiere al mismo plena vigencia jurídica. La
noción de salario justo está integrada por el concepto de ‘un salario equitativo e igual por
trabajo de igual valor sin distinción de especie alguna’. Desde esa óptica respaldada por
los principios recogidos en la Constitución en los arts. 53 y 54, referidos a la protección
del trabajo y art. 8º atinente a la igualdad reconocida a todas las personas, tienen vigencia
plena y de aplicación corriente en la justicia laboral, los principios protectores del trabajador, y los de igualdad, no discriminación y buena fe en la aplicación de los contratos.
Atendiendo a tales consideraciones, parece justo que la actora percibiera un salario mayor
acorde con la retribución de tres de las operarias en la misma situación funcional de
aquélla”.
La segunda corriente jurisprudencial, claramente mayoritaria, postula en cambio,
que es lícito que el empleador — respetando los mínimos, en caso de existir — introduzca variantes salariales incluso entre trabajadores que se desempeñan al mismo tiempo en
la misma categoría laboral.
Dentro de esta línea, es posible a su vez distinguir diversos grados o matices dentro
de los pronunciamientos, a los que, por tal motivo, clasificaremos en dos sub-grupos.
Como primer sub-grupo, ubicamos a aquéllos que, encontrando el fundamento de
esta facultad patronal en el principio de la autonomía de la voluntad, señalan que la única
condición exigible para considerar legítima su utilización, es que el empleador no base
tales distinciones salariales en circunstancias jurídicamente inaceptables, tales como la
raza, la religión, el sexo, o la militancia sindical. Sin embargo, fuera de estas hipótesis
claramente antijurídicas, esta jurisprudencia admite la total libertad de manejo por parte
del empleador, quedando su conducta más allá del ámbito del contralor jurisdiccional.
Esto supone considerar lícitas incluso aquellas diferencias salariales que reposan sobre
valoraciones absolutamente subjetivas — y por lo tanto, indemostrables en los hechos —
del empleador, como por ejemplo, la estima especial que pueda tenerle a un trabajador
respecto de otro.
En el segundo sub-grupo y caracterizándose por atribuir un nivel menos intenso de
discrecionalidad al empleador en esta materia, se ubican las Sentencias que aún admitiendo
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la posibilidad de distinción salarial entre trabajadores de la misma categoría, exigen
que la misma encuentre cierto fundamento en pautas objetivas y no meramente producto
de la sensibilidad del empleador.
Dentro del primer sub-grupo podríamos mencionar, por ejemplo, a la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones del Trabajo (en aquel momento, el único existente) n. 320, de
fecha 25 de julio de 1989, en la que se sostiene que “... la Sala entiende que es facultativo
del empleador fijar los sueldos de sus empleados, con la condición de que se respete el
mínimo legal o laudado estipulado. (...) En consecuencia, el desnivel, que podría ser
causa de despido indirecto, no puede ser materia de reclamación si no tiene una base
jurídica. Esa base jurídica podría ser localizada en el área de la responsabilidad por hecho
ilícito (abuso de derecho) pero no se percibe qué abuso ha existido, dado que no se ha
probado que la diferencia de remuneraciones tenga por motivo la persecución, gremial,
etc.” También se ubica claramente aquí la Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno, n. 119, de fecha 18 de noviembre de 1991, en la que se
señala: “La actora invoca la existencia de un principio que enuncia ‘a igual función, igual
remuneración’. Mientras la diferencia de remuneración en tales condiciones no responda
a razones de sexo, religión, raza o cualquier otro criterio discriminatorio (esfera del principio de igualdad en la remuneración) nada impone la uniformidad”. Más cerca en el
tiempo, se han pronunciado en este sentido, el Juzgado Letrado de Primera Instancia del
Trabajo de 4º Turno (Sentencia n. 17 del 1º de abril de 1997: “... dentro de la empresa la
misma tiene facultades para remunerar a sus dependientes en la forma que lo estime, sin
obligación de que sea a todos de igual forma si entiende que así lo merecen las tareas
realizadas, o los factores que se tenga en cuenta”.), el similar de 11º Turno (Sentencia n.
37, del 4 de diciembre de 1997), el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno
(Sentencia n. 143, del 27 de marzo de 1997) y el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de
2º Turno (Sentencia n. 278, del 17 de setiembre de 1997, con su nueva integración: drs.
Vázquez, Pírez Sánchez de Ramos y Echeveste).
El segundo sub-grupo, exhibe una frecuencia de pronunciamientos bastante más
baja.
Se trata en este caso, de aquellos que si bien admiten la facultad del empleador de
distinguir las remuneraciones de quienes están en igual categoría laboral, exigen que la
diferenciación se sustente en pautas objetivizadas y demostrables. En esta línea, se encuentra por ejemplo, la Sentencia n. 57 del 19 de julio de 1994, del Juzgado Letrado de
Primera Instancia del Trabajo de 8º Turno, la que admitiendo la existencia en nuestro
Derecho del principio de igualdad salarial, establece como premisa para su aplicación, la
acreditación del “...supuesto de hecho que el mismo reclama: la igualdad de trabajo”,
siendo carga del trabajador probar que entre él y con quien se compara, “... llevaban a
cabo exactamente la misma tarea, poseían la misma preparación técnica, tenían igual cantidad de trabajadores a su cargo, similar antigüedad, etc.” Esto nos permite inferir que, a
juicio de esta Sede, el empleador sí está habilitado a distinguir entre trabajadores de la
misma categoría, determinando lícitamente salarios diferenciales, cuando se presentan
algunos de los supuestos objetivos mencionados (inexistencia de tareas exactamente idén-
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ticas, diferente preparación técnica, diferente número de trabajadores a cargo, diferente
antigüedad, etc.). En todos los casos, se trata de circunstancias fácticas objetivizadas y
demostrables, a las que el empleador tiene la potestad de atribuirles un valor determinado, traducible en un salario diferencial, pero que sin embargo, no reposan exclusivamente
en la esfera de la absoluta libertad de disposición (como sí resulta aceptable para quienes
ubicamos en el primer sub-grupo).
VI. La posición de la Supr
ema Cor
te de Justicia
Suprema
Corte
La Suprema Corte de Justicia tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema del
principio de igualdad aplicado a la materia salarial, luego de que la parte demandada —
perdidosa a este respecto en la primera y la segunda instancia (Sentencia n. 34, de fecha
25 de febrero de 1994, del Juzgado Letrado de Pando de 4º Turno y Sentencia n. 24, de
fecha 10 de febrero de 1995, del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno, con su
anterior integración) — interpusiera el correspondiente recurso de casación.
Compartiendo los términos de una sustanciosa vista fiscal, el pronunciamiento de la
Suprema Corte de Justicia (Sent. n. 68, del 2 de abril de 1997), casó la Sentencia pronunciada en la segunda instancia, anulándola parcialmente, en cuanto recogía el postulado de
la equiparación salarial y en su lugar, dispuso que la liquidación de los créditos que la
empresa adeudaba al trabajador, se realizara a partir del salario mínimo que establecía el
laudo para la categoría que aquél ocupaba(26).
En su Sentencia, la Corte sostiene que no todas las diferencias salariales deben considerarse contrarias a derecho, sino tan solo aquellas que poseen un sentido discriminatorio. La equiparación salarial absoluta -dice la corporación- no ha sido recogida por
nuestro ordenamiento jurídico y por ende, sólo resulta ilícita la diferenciación salarial
basada en “...causales prohibidas por el ordenamiento positivo”. En el criterio de la Corte,
no aparece como una contradicción con el principio de igualdad, constitucionalmente
tutelado (art. 8º de la Constitución de la República), que el empleador incentive a los
trabajadores “que así lo merezcan”, dotándolos de un salario superior al de otros que se
desempeñan en la misma categoría laboral. Pero la posibilidad de proceder en este sentido, sólo queda habilitada cuando se sustenta en “...circunstancias objetivas como la antigüedad en el cargo, la eficacia de los servicios y otras parecidas”.
La posición de la Suprema Corte de Justicia quedaría así ubicada dentro de la corriente
que si bien acepta la facultad del empleador de establecer salarios diferenciales para traba(26) Sin perjuicio de lo señalado por el Fiscal en el párrafo transcripto, otros pasajes de su vista introducen ciertas afirmaciones que parecen atemperar esta posición. Así, por ejemplo, cuando señala que “... dicha diferencia salarial (que no
puede catalogarse arbitrariamente de “discriminación”), para ser lícita, puede obedecer a variadas razones, siendo las más
frecuentes la ANTIGUEDAD en el cargo, la PRODUCTIVIDAD, COMPENSACIONES por vivir fuera de zona, el factor
CONFIANZA, etc.”, y más adelante, citando a Plá Rodríguez, señala que “sólo se admiten las diferencias que puedan
justificarse OBJETIVAMENTE, es decir, edad, antiguedad, calificación, título habilitante”.
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jadores de la misma categoría laboral, exige que estos distingos posean un respaldo objetivo
y lícito (“...como la antigüedad en el cargo, la eficacia de los servicios y otras parecidas”).
En este sentido, la Corte se aparta en un matiz respecto de la posición que el Fiscal
expuso en su pronunciamiento. En efecto, éste fundamenta la licitud de la diferenciación
salarial en el principio de la autonomía de la voluntad, y señala que “... toda diferenciación salarial entre trabajadores de igual categoría resulta lícita, siempre y cuando se respeten los salarios convenidos o pre-fijados por ley, y siempre que la diferenciación no se
origine en aquellas causales prohibidas por el ordenamiento positivo, es decir: sexo, raza,
religión, ideologías o clases sociales. Todo otro factor de diferenciación (que no debe
entenderse como sinónimo de discriminación ilícita) es admitido por no contravenir disposición legal o precepto constitucional alguno”(27).
En definitiva, entonces, la Suprema Corte de Justicia reconoce que la correcta inteligencia del principio de igualdad, habilita a considerar lícitas las distinciones salariales
entre trabajadores de la misma categoría, siempre que las mismas encuentren su base en
pautas objetivas y no discriminatorias.
VII. El “valor” del trabajo como criterio lícito de difer
enciación salarial
diferenciación
Analizado en su conjunto el plexo normativo referido a la aplicación del principio de
igualdad a la materia salarial, es posible inferir que el mismo se sintetiza en una máxima
que postula la exigencia de “igual salario por trabajo de igual valor”(28). Este enunciado
resulta compatible con la fórmula constitucional contenida en el artículo 8 de la Carta,
que reconociendo la igualdad de todas las personas ante la ley, admite que entre ellas se
distinga en atención a sus talentos o virtudes.
De este modo, si los talentos y virtudes que posee un trabajador, se manifiestan
externamente, dotando a su desempeño laboral de un mayor valor en relación al de otros
compañeros que se encuentran en su misma categoría, nos encontramos frente a una
pauta lícita y legítima para determinar un salario diferencial que retribuya en sus justos
términos el esfuerzo desplegado por esa persona.
El postulado de una equiparación salarial absoluta no es coherente con las normas
y declaraciones internacionales referidas a la materia, ni con el texto de nuestra Constitución. Por otra parte, el mismo resulta especialmente disonante con la propia esencia genética del Derecho del Trabajo, que nació signado por la misión de elevar la noción de
igualdad a su más afinada y justa expresión, es decir: aquella que impone el mandato
de no brindar un tratamiento igual a quienes no son iguales.
Como hemos señalado(29), la perspectiva comparativa interpersonal, representa para
el trabajador uno de los índices que le permiten determinar si está siendo retribuido por
(27) Ver supra, Cap. V.
(28) Ver supra, Cap. IV.
(29) DEVEALI, Mario L. Lineamientos de derecho del trabajo. Buenos Aires: TEA, 1948. p. 67.
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su empleador con justicia o injusticia. De este modo, entonces, el empleador no solamente está facultado a diferenciar los salarios de los trabajadores que se desempeñan en la
misma categoría, sino que es imperioso que así lo haga si pretende manejar la estructura
salarial de su empresa con un elemental criterio de justicia.
A nivel doctrinario, tal temperamento ha sido sostenido casi sin fisuras. Así por
ejemplo, Deveali señala que sólo es posible hablar de igualdad cuando estamos ante iguales, puesto que “no existe mayor desigualdad que la igualdad entre desiguales”. Según el
autor, de este principio se deducen dos corolarios: “1) Para realizar el principio de la
igualdad en el campo de la legislación laboral, es necesario no distinguir entre las situaciones que desde el punto de vista económico son idénticas o análogas; 2) Y, por el contrario, es necesario distinguir entre las situaciones que, bajo tal aspecto, se presentan o se
comportan de distinta manera”(30). Pronunciándose concretamente sobre el principio de
igualdad aplicado a la materia salarial, decía el maestro argentino: “Si es conforme a justicia fijar un sueldo mínimo idéntico para trabajadores que realizan idéntica actividad,
con igual capacidad y rendimiento idéntico, esto no importa necesariamente la prohibición para el patrón de abonar una retribución suplementaria a un trabajador y no a otro.
Corresponde recordar que también en los casos de trabajos standarizados, las prestaciones de dos trabajadores no son nunca absolutamente idénticas, como nunca son idénticas
las manifestaciones de la personalidad humana. La extensión del principio aludido, al
campo de las relaciones individuales, importaría pues desconocer el aspecto personal de
todo trabajo, disminuir el deseo del trabajador de perfeccionar su propia capacidad y
rendimiento, a efecto de ser el mejor entre sus iguales; y por fin, desconocer la potestad
del dador de trabajo, de hacer las oportunas diferenciaciones entre los trabajadores, en
consideración de sus méritos personales, cuya contemplación necesariamente escapa a
cualquier reglamentación de orden general”(31).
Exponiendo un razonamiento similar, Krotoschin reconoce que “...el empleador puede tratar con desigualdad a los desiguales, pero no discriminar arbitrariamente entre los
iguales”(32). Posteriormente, en otra obra, el mismo autor señala que “la aplicación del
principio [igual salario para trabajo de igual valor] se caracteriza no porque tiende a una
nivelación absoluta, sino porque excluye el trato desigual arbitrario”(33).
Vázquez Vialard, por su parte, también comparte esta idea, afirmando que “...resulta
discriminatoria toda diferencia por razones de sexo, religión, raza o cualquier otro criterio, que no responda a causas objetivas fundadas en ‘principios de bien común”(34), pero
(30) DEVEALI, M. L. Op. cit., p. 70. Más adelante, el autor sostiene que el enunciado de la regla “... no asimilar a los
distintos, puede resultar molesta para los utopistas que aspiran a un mundo plano y uniforme, sin diferenciaciones de
ninguna naturaleza; para los teóricos que ven en la regla ‘a igual trabajo, igual salario’, uno de los pocos pilones seguros del
nuevo Derecho del Trabajo; a los demagogos e improvisadores a los que gusta prometer y dictar leyes que deberían asgurar
el bienestar a todos, sin preocuparse de las posibilidades de su aplicación y de sus resultados prácticos. Pero la experiencia
de estos últimos lustros, más que cualquier consideración teórica, sirve para demostrar los inconvenientes sumamente
graves que fueron ocasionados por el olvido de dicha regla”. Op. cit., p. 74.
(31) KROTOSCHIN, Ernesto. Instituciones de derecho del trabajo. 2. ed. Buenos Aires: Depalma, 1968. p. 513.
(32) KROTOSCHIN, E. La remuneración del trabajador. Buenos Aires: Depalma, 1984. p. 119.
(33) VIALARD, Antonio Vazquez. Derecho del trabajo y la seguridad social. 7. ed. Buenos Aires: Astrea, 1996. T. I, p. 440.
(34) VIALARD, Antonio Vazquez. Igual remuneración por igual tarea. In: Rev. argentina Derecho del Trabajo, 1965. p. 132.
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una igualdad que excluya toda posibilidad de diferenciación, “....nos introduciría a un
crudo igualitarismo que no responde a nuestros principios, ni a una sana convivencia”(35).
Cabanellas puntualizaba que “de lo que se trata al formular el principio, es de evitar
la desigualdad de tratamiento de quienes, a todos los efectos legales son iguales; es para
fijar una fórmula de equidad inspirada en razones de justicia...”(36). En igual línea,
Martínez Vivot sostiene que cuando las normas internacionales amparan el principio de la
igualdad de salario para trabajo de igual valor, lo que pretenden es excluir la discriminación. “El sentido final que se persigue — dice el citado autor- es que el importe remuneratorio no se vea afectdo por una calidad genérica de quien lo cumple, sexo, raza, edad,
estado civil, religión, etc., sino por las diferencias objetivas de la tarea y aún las aptitudes
o condiciones personales de quien la cumple”(37).
Comentando la jurisprudencia de la Corte mexicana referida a la aplicación del art.
123 de la Constitución — que, como señaláramos fue reglamentado a nivel legal por el
art. 86 de la Ley Federal de Trabajo — De La Cueva comparte el criterio manejado por la
misma al interpretar el principio de igualdad salarial. En efecto, señala el citado autor que
“Es indudable que la Corte tiene razón cuando exige reconocida igualdad de condiciones
y eficacia, pues, aún cuando el empleo, puesto o trabajo sea el mismo, el rendimiento de
los trabajadores puede ser distinto. Aparentemente, se introduce con esta solución un
principio de desorden, ya que hace posible que los trabajadores que tienen (...) las mismas funciones, perciban salarios distintos. Creemos, no obstante, que la solución debe
mantenerse: la Constitución habla de trabajo igual, refiriéndose a la energía de trabajo
desarrollada y no simplemente al empleo o puesto que se hubiere dado al obrero, ni a la
naturaleza de la función que va a desempeñar”(38).
De la Cueva reconoce que “...la iniciativa individual no puede dejar de considerarse
y sería contrario a la equidad y, sobre todo, contrario al concepto de justicia, que a diferentes esfuerzos correspondiera idéntica retribución, pues es manifiesto que en esas condiciones, lo único que se lograría es la destrucción de la iniciativa individual y,
consiguientemente, que cada trabajador redujera su actividad a la rendida por el menos
apto o menos inteligente”(39).
(35) CABANELLAS, Guillermo. Contrato de trabajo. Parte general. Buenos Aires: Omeba, 1964. v. II, p. 336.
(36) VIVOT, Julio J. Martínez. La remuneración de la trabajadora. El principio de igual remuneración por un trabajo de
igual valor. In: AA.VV. El salario, estudios en homenaje al prof. Américo Plá Rodríguez. Montevidéu: Amalio Fernández,
1987. T. I, p. 685.
(37) CUEVA, Mario de la Cuerva. Derecho mexicano del trabajo, cit., p. 657. El autor cita una Sentencia de la Suprema Corte
de Justicia mexicana, del 13 demayo de 1940, en la que se señala que “Aun cuando es verdad que el término trabajo igual
que consigna el artículo 86 de la LFT se relaciona también, y no en forma exclusiva, con la identidad de categoría, de cargo
o de designación de cargo, respecto de los trabajadores de una empresa, es ilógica la conclusión de que por esa simple
identidad, la remuneración que deba pagarse por sus servicios a los trabajadores que tengan la misma categoría o designación, deba ser necesariamente igual, pretendiendo desconocer que tal remuneración debe corresponder más directamente
y sobre todas las cosas, a la cantidad y calidad del trabajo desempeñado”.
(38) CUEVA, Mario de la. Derecho mexicano del trabajo, cit., p. 658.
(39) OLEA, Manuel Alonso. Igualdad y desigualdad en las remuneraciones. Consideraciones sobre la libertad contractual
en torno a la fijación de los salarios, al hilo de una sentencia constitucional. In: El salario, estudios en homenaje al prof.
Américo Plá Rodríguez. Montevidéu: Amalio Fernández, 1987. T. I, p. 641-642.
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En la doctrina española, Alonso Olea ha señalado que “El ordenamiento jurídico no
ha consagrado una igualdad en sentido absoluto, sino que ha dejado libertad de decisión a las partes del contrato de trabajo”. Según el destacado profesor, las desigualdades
salariales pueden obedecer, o bien a causas objetivas y legítimas (por ejemplo, dedicación al trabajo, especial aptitud, desfavorables circunstancia familiares y otras análogas), o al mero capricho injustificado, “...o que tenga tras de sí la intención torticera de
molestar o dañar al afectado”. Las primeras son “...estrictamente legítimas y no se prestan a ninguna objeción”, pero en cambio las segundas se sitúan “...en el ámbito del
abuso de derecho, porque si bien el empleador tiene el poder para determinar las condiciones de trabajo, para ordenar el funcionamiento de la empresa de la que es titular,
su desviación implica un abuso en virtud del cual se coloca al trabajador en una situación vejatoria”(40).
Entre nosotros, es ampliamente conocida la posición de Plá Rodríguez. El principio
de igualdad del salario, dice Plá, “...busca evitar las diferencias injustificadas en el salario
de diversas personas que aunque realizan la misma tarea, pertenecen a distinto sexo o
poseen distinta nacionalidad. Se considera que ni el sexo ni la nacionalidad son motivos
justificados para establecer diferencias de salarios”. El autor distingue dos fórmulas distintas de este principio: una primera, “...generalmente aceptada y que doctrinariamente no
suscita observaciones ni resistencias”, que busca suprimir las diferencias injustificadas por
razón de sexo o nacionalidad, y que ha llegado a convertirse “...hasta en un lugar común
de declaraciones y acuerdos internacionales”; y otra forma que pretende “...obtener una
equiparación absoluta en el salario de todas las personas que realicen la misma tarea, de
tal modo que la elevación del salario de un obrero provoca la inmediata elevación
de todos los otros que realicen tarea idéntica”. Plá considera que la segunda fórmula es
“...claramente exagerada y provoca una serie de inconvenientes, trastornos y dificultades
superiores a las ventajas que puede reportar”, pues “...no pueden reputarse ilícitas ni
reprobables múltiples diferencias que suelen establecerse por razón de la antigüedad, la
confianza, la pericia, la fidelidad a la empresa, la eficiencia, elementos todos muy difíciles
de documentar, medir y probar objetivamente”(41).
También ha tenido amplia difusión en Uruguay, el trabajo que bajo el título “Principio
de equiparación salarial”, publicara Muiño Fulco en la revista Derecho Laboral en el año 1981(42).
En dicho artículo, Muiño distinguía entre quienes aceptan y quienes rechazan la “equiparación salarial”, y sintetizaba los argumentos esgrimidos por unos y otros. Los primeros —
planteaba el autor-se respaldan en los principios de igualdad, no discriminación, buena fe y
moralidad. Los segundos, en el principio de la autonomía de la voluntad.
(40) RODRÍGUEZ, Américo Plá. El salario en el Uruguay. Montevidéu: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1956. t. II,
p. 121-122.
(41) FULCO, Ramón Muiño. Principio de equiparación salarial. In: Rev. Derecho Laboral, t. XXIV, n. 121-124, en./dic.
1981. Vaya un recuerdo para la memoria de Ramón Muiño, afectuoso compañero del Grupo de los Miércoles, con quien
— por ser vecinos de barrio — tuvimos oportunidad de mantener gratas charlas mientras compartíamos el ómnibus que
nos trasladaba a ambos hasta nuestras respectivas actividades.
(42) FULCO, Ramón Muiño. Principio de equiparación salarial. cit., p. 43.
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La jurisprudencia que en Uruguay postulara la vigencia de la noción de la equiparación salarial absoluta de los trabajadores que ocupan la misma categoría laboral, acudía
insistentemente al respaldo doctrinario de este artículo. Sin embargo, no parece inferirse
de la lectura del mismo, que el autor defendiera la posición de una equiparación salarial
absoluta, sino una equiparación de carácter relativo que, excluyendo la diferenciación
basada en la arbitrariedad patronal, admite en cambio la posibilidad de introducir distingos a partir de bases objetivas y lícitas, entre las que se encuentra el “valor” que posee el
trabajo de cada uno. El verdadero sentido de la posición de Muiño, queda incluso refrendado por lo que el autor sostuviera en un artículo posterior, donde expresaba: “Un trato
desigual en igualdad de situaciones, que no responde a causas objetivas lícitas se considera arbitrario, discriminatorio”.
VIII. Conclusiones
La concreción del ideal de justicia es una de las metas fundamentales que debe
aspirar a alcanzar el Derecho. El nacimiento del Derecho del Trabajo es precisamente una
de las consecuencias de este incesante proceso que desarrolla la ciencia jurídica, pues la
justicia no es otra cosa que una demanda de igualdad en la distribución de las ventajas y
cargas que la sociedad atribuye a cada uno de los elementos que la componen. El verdadero y correcto sentido del principio de igualdad, no excluye, sino que impone, la necesidad de establecer distingos entre aquellos que no se encuentran en idéntica situación.
Para alcanzar la justicia, tales diferencias deberán poseer un sentido inversamente proporcional al de las fuerzas que en la realidad condicionan la desigualdad de las posiciones
que cada uno ocupa.
La existencia de un tratamiento jurídico diferencial no necesariamente es contraria a
derecho, sino que solamente lo será cuando el mismo esté sustentado en motivaciones
discriminatorias; esto es, cuando las distinciones reposan en consideraciones jurídicamente inaceptables y por lo tanto ilícitas. El amparo contra la discriminación, necesariamente supone que las motivaciones o fundamentos de un tratamiento desigual, sean
contrarias a derecho.
La importancia crucial que en la vida moderna posee el trabajo del hombre, hace
que la determinación del salario se erija como una de las pautas fundamentales para valorar los criterios de justicia imperantes en un momento dado en una sociedad. Más allá de su
dimensión económica, la fijación de la retribución representa una medida del valor que la
sociedad le atribuye al desempeño laboral de cada individuo, apareciendo como un elemento apto para asignar posiciones sociales e incluso como un parámetro para medir la dignidad
personal. Por ello, la perspectiva comparativa -interpersonal e intertemporal — que ineludiblemente asume el salario, está íntimamente relacionada con el sentido de la justicia que
es capaz de generar la conciencia social, y plasmar el ordenamiento jurídico.
Esta trascendente dimensión que asume el salario en nuestra vida cotidiana, ha
quedado reflejada en multiplicidad de normas de primer nivel jerárquico — internaciona-
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les y nacionales — que proclaman a la máxima “igual salario para trabajo de igual valor”,
como un postulado emergente de la actual conciencia jurídica universal, como inherente
a la persona humana.
En nuestros ordenamientos jurídicos, el principio de igualdad se presenta como uno
de los valores fundamentales a tutelar, porque así surge de la disposición contenida en el
art. 8º de la Constitución y de todas las declaraciones y pactos internacionales sobre
derechos fundamentales. Este principio de igualdad se proyecta sobre la materia salarial,
proscribiendo toda diferenciación retributiva que tome como punto de partida una pauta
de carácter discriminatorio. En este sentido, la jurisprudencia expuesta por la Suprema
Corte de Justicia, ha ratificado la posición que inveteradamente ha mantenido respecto a
que el principio de igualdad no proscribe un tratamiento desigual para quienes son sustancialmente diferentes.
De este modo, sería posible sintetizar algunas ideas básicas:
1) Nuestro ordenamiento jurídico exhibe al principio de igualdad como de sus principales objetos de tutela;
2) Este principio de igualdad también es aplicable a la materia salarial;
3) Esto implica que nuestro ordenamiento considera ilícitas las distinciones salariales que tengan una motivación discriminatoria;
4) Sin embargo, no resulta ilícito que el mayor valor que exhiba el desempeño laboral de un trabajador, lo haga merecedor a un salario superior al que percibe otro
trabajador que se desempeña al mismo tiempo en su misma categoría laboral. Esta
distinción salarial no solamente es lícita, sino que además se presenta como un
imperativo elemental de justicia;
5) Por lo expuesto, a nuestro juicio la potestad del empleador de determinar salarios
diferenciales para trabajadores que ocupan la misma categoría, es un corolario que
se desprende de la correcta hermenéutica del principio de igualdad, sin que resulte
necesario acudir a la noción de autonomía de la voluntad — de restringida aplicación en esta rama del Derecho — para explicar el fundamento de dicha facultad;
6) Este razonamiento exige diferenciar entre los conceptos de “discrecionalidad” y
“arbitrariedad”. La “discrecionalidad”, permite optar libremente entre diversas alternativas igualmente lícitas. La “arbritrariedad”, en cambio, supone una elección no
amparada por el ordenamiento jurídico. En materia de determinación del salario,
puede ser admisible la antes señalada noción de “discrecionalidad”, pero queda excluída absolutamente la licitud de una actuación arbitraria o meramente caprichosa
del empleador, quien en consecuencia, solamente podrá fijar salarios diferenciales
cuando existan pautas objetivas (como por ejemplo, la cualificación, antigüedad,
experiencia y disposición hacia el trabajo, productividad, etc.) que permitan concluir que el trabajador beneficiado por la mayor retribución, aporta un trabajo de
mayor valor que el desarrollado por aquél con quien se compara;
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7) La “objetividad” exigible a la actuación del empleador, se reduce a una mínima
expresión cuando la situación no está referida a trabajadores que comparten al mismo tiempo, la misma categoría. En los casos en que se trata de la sustitución de un
trabajador por otro, nada impide que un empleador, inspirado en circunstancias
absolutamente subjetivas (por ejemplo, afinidad, afecto, etc.) fije un elevado salario
al único trabajador que se desempeñaba en la categoría y luego otro sensiblemente
inferior a otro que lo sustituye.

revista amatra vol 1 2009.pmd

271

02/07/2013, 18:47

A MONETIZAÇÃO DO TRABALHO,
ANTINOMIA CONSTITUCIONAL E A BASE DE
CÁLCULO DO ADICIONAL INSALUBRE

Francisco Milton Araújo Júnior
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação,
que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também
possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus.
Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós,
assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo.”
(II Coríntios — Capítulo 1, v. 3/5)

1. T
rabalho insalubr
e: noções gerais
Trabalho
insalubre:
A palavra insalubre é definida por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira como “não
salubre; que origina doença; doentio”(1).
O trabalho insalubre pode ser conceituado como o desempenho de atividades laborais, de natureza física ou mental, em ambiente que efetivamente possibilite a ocorrência
de dano à saúde do trabalhador.
Sebastião Geraldo de Oliveira conceitua o labor insalubre como “aquele que afeta ou
causa danos à saúde, provocando doenças, ou seja, é o trabalho não salubre, não saudável. Muitas enfermidades estão diretamente relacionadas e outras são agravadas pela profissão do trabalhador ou as condições em que o serviço é prestado, o que possibilita a
constatação do nexo entre o trabalho e a doença”(2).
A legislação brasileira considera como “atividades insalubres ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixada em razão da
(1) FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1988. p. 362.
(2) OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 3. ed. São Paulo: LTr, 2001. p. 172.
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natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos” (art. 189,
da CLT).
O conceito fixado pelo texto celetista estabelece dois requisitos básicos para o reconhecimento do labor insalubre: a exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde e a
violação dos limites de tolerância.
Os agentes nocivos à saúde também são estabelecidos pela Norma Regulamentadora
(NR) n. 15 (Portaria n. 3.214/78, de 8 de junho de 1978), que classifica como agentes
físicos(3) (ruídos, ruídos de impacto, calor, radiações ionizantes, pressões hiperbáricas;
radiações não-ionizantes; vibrações; frio; umidade), agentes químicos(4) (substâncias químicas e poeiras minerais) e agentes biológicos(5) (microorganismos, vírus e bactérias).
Destaca-se que a mencionada estruturação dos agentes nocivos pelo ordenamento
jurídico brasileiro em agentes físicos, químicos e biológicos, é criticada por Octavio Bueno
Magano(6) e por Sebastião Geraldo de Oliveira(7), uma vez que é omissa quanto aos agentes
psicológicos(8) (estresse contínuo, pressão mental, dentre outros).
Sebastião Geraldo de Oliveira comenta que “o Ministério do Trabalho adotou conceito
ultrapassado de saúde, porquanto se limitou a regulamentar o adicional de insalubridade
para os danos ao corpo físico do trabalhador, quando o conceito de saúde adotado pela
OMS abrange o completo bem-estar físico, mental e social. Não alcançou, assim, a ‘insalubridade psíquica’, cujos efeitos não podem ser ignorados”(9).
Analisando a NR-15, Eddy Bensoussan e Sérgio Albieri(10) também classificam as atividades insalubres em dois grandes grupos: de avaliação qualitativa(11) (quando a caracterização das atividades e operações insalubres depende exclusivamente da inspeção técnica
no local de trabalho, haja vista que o Ministério do Trabalho e do Emprego não fixou
limites de tolerância para os agentes agressivos) e de avaliação quantitativa(12) (quando a
caracterização das atividades e operações insalubres depende da análise quantitativa da
exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde).
O limite de tolerância é delimitado pela NR-15, tópico 15.1, que estabelece: “Entende-se por limite de tolerância, para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade
máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que
não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida”.
(3) NR-15, Anexos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
(4) NR-15, Anexos 11, 12 e 13.
(5) NR-15, Anexo 14.
(6) MAGANO, Octavio Bueno. As novas tendências do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1974. p. 165.
(7) Op. cit., p. 174.
(8) Os operadores das bolsas de valores, controladores de vôo, profissionais da saúde e policiais, por exemplo, são pessoas que
vivem sob constante pressão mental e estresse contínuo, sendo afetados pelo agente insalubre de natureza psicológica.
(9) Op. cit., p. 174.
(10) BENSOUSSAN, Eddy e ALBIERI, Sérgio. Manual de higiene, segurança e medicina do trabalho. São Paulo: Atheneu,
1997. p. 107/108.
(11) NR-15, Anexos 1 (ruído), 2 (ruídos de impacto), 3 (calor), 5 (radiações ionizantes), 6 (pressões hiperbáricas), 8
(vibrações), 11 (substâncias químicos), 12 (poeiras minerais) e 13 (agentes químicos).
(12) NR-15, Anexos 7 (radiação não ionizante), 9 (frio), 10 (umidade) e 14 (biológicos).
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A conjugação, portanto, da exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde e a
violação dos limites de tolerância proporciona o reconhecimento pela norma jurídica brasileira do labor insalubre.
2. A monetização do trabalho insalubr
insalubree e a antinomia constitucional
O desempenho do labor em condições de risco, com a exposição aos agentes nocivos
à saúde física e mental (trabalho insalubre), às atividades que potencialmente podem causar a mutilação ou a perda da vida do obreiro (trabalho perigoso), ao excessivo esforço
físico e/ou mental (trabalho penoso), vem sendo tratado diferentemente nos diversos ordenamentos jurídicos do mundo.
Sebastião Geraldo de Oliveira(13), analisando o direito do trabalho comparado, observa
que “o legislador adotou três estratégias básicas diante dos agentes agressivos: a) aumentar
a remuneração para compensar o maior desgaste do trabalhador (monetização do risco);
b) proibir o trabalho; c) reduzir a duração da jornada. A primeira alternativa é a mais
cômoda e a menos inteligente; a segunda é a hipótese ideal, mas nem sempre possível, e
a terceira representa o ponto de equilíbrio cada vez mais adotado”.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), por meio da Convenção n. 155(14),
“Segurança e Saúde dos Trabalhadores”, assumiu a posição de defesa da redução das condições de risco, incentivando a adoção de políticas de prevenção de acidentes e danos à
saúde do trabalhador.
No plano internacional, Guillermo Cabanellas de Torres(15) comenta que na legislação
da Argentina há “limitación de la jornada de trabajo por esta causa de insalubridade (§
626) y la proibición de horas extraordinarias (§ 627)”.
No Uruguai, Francisco de Ferrari afirma que o reconhecimento do labor em condições insalubres “estabelece limitaciones especiales de la jornada de trabajo, la cual, en
ningún caso, poderá ser mayor de seis horas ... beneficia al trabajador recuperado de su
enfermidad con normas que aseguran su readmisión al establecimiento ... fija em trinta
horas la duración máxima de la semana de trabajo para los obreros que presten servicios
durante la noche”(16).
Sebastião Geraldo de Oliveira destaca que “o Código do Trabalho do Irã, de 1990,
consagra proteção mais ampla para os trabalhos penosos e insalubres: limita a jornada a
6 horas por dia ou 36 por semana, proíbe a realização de horas extras em tais trabalhos
e aumenta as férias anuais para cinco semanas nessas atividades. Também o Código do
Trabalho da Hungria, de 1922, limita a jornada dos trabalhos insalubres em seis horas
(13) Op. cit., p. 136/137.
(14) Aprovada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n. 2, de 17 de março de 1992.
(15) TORRES, Guillermo Cabanellas de. Compendio de derecho laboral. 3. ed. actualizada y ampliada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Buenos Aires: Heliasta, 1992. p. 681.
(16) FERRARI, Irany et al. História do trabalho, do direito do trabalho e da justiça do trabalho. São Paulo: LTr, 1998.
p. 329/330.
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diárias, proíbe o trabalho extra em tais atividades e prevê a concessão de férias extraordinárias para os que realizem trabalhos subterrâneos ou estejam expostos a radiações ionizantes”(17).
No Brasil, o legislador pátrio preferiu optar pela monetização do risco, criando adicionais para compensar o maior desgaste e as lesões à saúde do trabalhador.
A primeira norma que introduziu a monetização do risco no Brasil foi o Decreto-Lei
n. 399, de 30 de abril de 1938, que legitimou o labor em condições insalubres mediante
a percepção do adicional de insalubridade nos percentuais de 10% (dez por cento), 20%
(vinte por cento), e 40% (quarenta por cento) do salário mínimo de referência.
O trabalho em condições perigosas também foi legitimado pela criação do adicional
de periculosidade, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário do trabalhador, por meio da Lei n. 2.573, de 15 de agosto de 1955.
A Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n. 3.807(18), de 26 de agosto de 1960)
aprofundou o alicerce da monetização do risco do trabalho no Brasil com a instituição da
aposentadoria especial para os trabalhadores que trabalhassem 15 (quinze), 20 (vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos em serviços penosos, insalubres ou perigosos.
Constata-se, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro vem incentivando duplamente o desempenho das atividades de risco, ou seja, estimula o labor em condições de
risco com o aumento da remuneração (adicionais) e a concessão precoce da aposentadoria.
Cabe destacar que o objetivo da norma, ao fixar os adicionais de risco, seria de
aumentar a remuneração do trabalhador, permitindo o melhoramento da qualidade
de vida do obreiro e da sua família, como também de onerar a produção e, pedagogicamente, forçar o empregador a eliminar os elementos nocivos à saúde do trabalhador.
Na prática, as empresas, em razão da necessidade de grandes investimentos em tecnologias que reduzam e/ou eliminem as condições de riscos, preferem eternizar o pagamento do adicional de risco em detrimento da segurança, higiene e saúde do trabalhador.
Verifica-se que os efeitos prejudiciais da monetização das atividades de risco afetam
a segurança, a higiene e a saúde do trabalhador no plano individual homogêneo, coletivo
e difuso, conforme estabelece o art. 81, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90.
Constata-se, por exemplo, que a legitimação do labor em condições de risco mediante o pagamento de adicionais a determinados trabalhadores de uma única empresa e
representados por um único sindicato, dependendo do contexto fático-jurídico, pode
possibilitar o aparecimento de enfermidades (físicas ou psíquicas), mutilações ou mortes
dos trabalhadores, e, por conseguinte, proporcionar a violação do interesse individual
homogêneo [atinge quantidade delimitada de trabalhadores, porém não abrange toda a
categoria profissional, e decorre de uma lesão de origem comum (atividades de risco)], do
interesse coletivo [quando os trabalhadores atingidos formam um grupo (determinados
(17) Op. cit., p. 112/113.
(18) Esta foi a primeira norma a tratar do trabalho penoso no Brasil.
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setores da empresa) ou mesmo toda a categoria de classe (quando a empresa for única na
base territorial do sindicato em questão), sendo todos ligados por uma mesma relação
“jurídica-base” (o desempenho da atividade de risco possibilitou a violação das garantias
constitucionais dos trabalhadores, como a dignidade humana, o direito à vida, o direito à
saúde e o direito ao meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado)] e do interesse difuso [ao considerar que as atividades de risco aumentam o custo das aposentadorias,
com a antecipação na concessão do benefício previdenciário, e possibilitam a maior
ocupação das redes hospitalares públicas e privadas, atingindo, por via de consequência,
objeto indivisível e sujeitos indeterminados, haja vista que os trabalhos em condições de
risco propiciam o aumento das despesas de toda a sociedade com saúde e seguridade
social].
A Constituição Federal de 1988, ao tratar de saúde, segurança e higiene no trabalho,
consagra, primeiramente, o direito à “redução dos riscos inerentes ao trabalho” (art. 7º,
inciso XXII) e, em seguida, estabelece como devido aos trabalhadores o “adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas” (art. 7º, inciso XXIII).
A análise da norma constitucional demonstra a existência de antinomia entre a redução e a monetização do risco do trabalho, na medida em que a Magna Carta, ao reconhecer em seu corpo direitos de certa forma paradoxais, determina, simultaneamente, a redução
dos riscos inerentes ao trabalho e a legitimação do trabalho perigoso, insalubre e penoso
por meio da concessão de adicionais de risco.
Norberto Bobbio, que define antinomia como “a situação de normas incompatíveis
entre si”(19), destaca que a superação da antinomia apenas é possível por meio da utilização da interpretação jurídica, observando os seguintes aspectos: critério cronológico(20);
critério hierárquico(21); critério da especialidade(22).
Norberto Bobbio reconhece que os critérios estabelecidos não são suficientes para
solucionar determinadas antinomias (em razão da inaplicabilidade dos critérios ou da
aplicabilidade de dois ou mais critérios conflitantes), porém, mesmo com a existência de
antinomias indissolúveis, ressalta que as “normas incompatíveis do mesmo nível e contemporâneas são válidas. Não podem ser, ao mesmo tempo, ambas eficazes, no sentido de
que a aplicação de uma ao caso concreto exclui a aplicação da outra; mas ambas válidas,
no sentido de que, apesar de seu conflito, ambas continuam a existir no sistema, e não há
remédio para sua eliminação (além, é claro, da ab-rogação legislativa). A coerência não é
condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente
que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente
(19) BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Revisão
Técnica: Cláudio de Cicco. 6. ed. Brasília: Universitária de Brasília, 1996. p. 81.
(20) “O critério cronológico, chamado também de lex posterior, é aquele com base no qual, entre duas normas incompatíveis, prevalece a norma posterior: lex posterior derogat prior.” BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 92/93.
(21) “O critério hierárquico, chamado também de lex superior, é aquele pelo qual, entre duas normas incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior: lex superior derogat inferiori.” BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 93.
(22) “O terceiro critério, dito justamente da lex spcecialis, é aquele pelo qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e
uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derigat generali.” BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 95/96.
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a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre arbítrio daqueles que são chamados a
aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem
a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor
da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da dignidade).
Onde existem duas normas antinômicas, ambas válidas, e portanto ambas aplicáveis, o
ordenamento jurídico não consegue garantir nem a certeza, entendida como possibilidade, por parte do cidadão, de prever com exatidão as consequências jurídicas da própria
conduta, nem a justiça, entendida como o igual tratamento das pessoas que pertencem à
mesma categoria”(23).
Com base nos critérios apresentados por Norberto Bobbio, constata-se que a antinomia constitucional existente entre a redução e a monetização do risco do trabalho (art. 7º,
incisos XXII e XXIII) é de natureza indissolúvel, haja vista que os critérios da cronologia,
hierarquia e especialidade são insuficientes para sanar a incompatibilidade existente entre
as mencionadas normas.
A antinomia constitucional não retira a eficácia dos incisos XXII e XXIII, do art. 7º,
porém exige do operador do direito a aplicação da hermenêutica jurídica em consonância
com o corpo das garantias e princípios que alicerçam a Carta de 1988 como forma de
busca do que Norberto Bobbio chama de “justiça do ordenamento”.
Nessa análise interpretativa, verifica-se que a norma constitucional de 1988 estabeleceu como Princípios Fundamentais (Título I) a dignidade da pessoa humana (art. 1º,
inciso III) e os valores sociais do trabalho (art. 1º, inciso IV), como também consagrou
como garantias indisponíveis o direito à vida (art. 5º, caput), à liberdade (art. 5º, caput),
à saúde (art. 5º, caput) e à segurança (art. 5º, caput).
Por outro lado, não se pode esquecer que, em algumas atividades laborais o risco é
inerente às próprias condições de trabalho, como é o caso da insalubridade nos ambientes
hospitalares das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), da periculosidade nas redes
elétricas energizadas de alta tensão ou da penosidade nas jornadas noturnas e nos turnos
ininterruptos de revezamentos.
Assim, com base na análise dos elementos fático-jurídicos, entendo que a Constituição Federal, ao determinar a redução dos riscos ocupacionais e a monetização do trabalho, estabeleceu que os agentes responsáveis pelo meio ambiente de trabalho (Estado,
empregado e empregador) devem sempre buscar as condições de labor que possibilitem
a saúde, a segurança e a higiene no trabalho, de modo que os adicionais de risco (insalubridade, penosidade e periculosidade) apenas subsistem como remuneração transitória
enquanto os ambientes de trabalho não se tornam ecologicamente equilibrados.
Salienta-se que o caminho mais benéfico para o trabalhador que labora em condições de risco consiste na redução da jornada de trabalho e na vedação da prorrogação de
jornada, uma vez que apenas com a diminuição no tempo de exposição às condições
de labor insalubres, perigosas e penosas podem efetivamente beneficiar os trabalhadores.
(23) Op. cit., p. 113.
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Neste aspecto, Sebastião Geraldo de Oliveira comenta que “a redução da jornada é a
saída ética para enfrentar a questão. Em vez de reparar com dinheiro a perda da saúde,
deve-se compensar o desgaste com o maior período de descanso, transformando o adicional monetário em repouso adicional. A menor exposição diária, combinada com um
período de repouso mais dilatado, permite ao organismo humano recompor-se da agressão, mantendo-se a higidez. Essa alternativa harmoniza as disposições constitucionais de
valorização do trabalho, colocando o trabalhador em prioridade com relação ao interesse
econômico”(24).
No mesmo sentido, José Luiz Ferreira Prunes comenta que “a legislação entendeu em
estabelecer um adicional salarial, para compensar a falta de salubridade de alguns serviços. Optou pela compensação monetária, quando deveria escolher a menor exposição do
operário aos agentes nefastos. Melhor teria sido, para a saúde do trabalhador, que os
horários fossem reduzidos em 10%, 20% ou 40% da jornada de trabalho”(25).
3. A base de cálculo do adicional de insalubridade
A fixação do adicional de insalubridade obedece à classificação do grau de risco
reconhecido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, que estabelece os percentuais de
10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) para remunerar
o labor insalubre, respectivamente, em grau mínimo, médio e máximo.
O salário mínimo, com a redação estabelecida no art. 192, da CLT, e no item 15.2,
da NR-15, passou a ser utilizado como base de cálculo do adicional de insalubridade
devido aos trabalhadores em geral(26).
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 a base de cálculo do
adicional de insalubridade passou a ser objeto de divergência interpretativa, haja vista que
a norma constitucional vetou a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim (art. 7º,
inciso IV) e reconheceu o direito do trabalhador perceber o adicional de remuneração
pelo labor insalubre (art. 7º, inciso XXIII).
Considerando a indisponibilidade dos direitos à saúde, segurança e higiene no trabalho, como também considerando que a própria norma constitucional vetou a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, inciso IV), reconheceu o direito do
trabalhador perceber o adicional de remuneração pelo labor insalubre (art. 7º, inciso XXIII)
(24) Op. cit., p. 140.
(25) PRUNES, José Luiz Ferreira. Insalubridade e periculosidade no trabalho. Problemas e solução. São Paulo: LTr, 1974.
p. 19.
(26) Existem disposições específicas que atribuem base de cálculo diversa do salário mínimo, como por exemplo: Lei n.
4.860/65, que estabelece aos trabalhadores portuários o adicional de risco para remunerar os riscos relativos à insalubridade, periculosidade e outros porventura existentes, no percentual de 40% (quarenta por cento), que incide sobre o saláriohora (art. 14); Lei n. 7.394/85, que estabelece aos técnicos em radiologia o adicional de insalubridade no percentual de 40%
(quarenta por cento) a incidir sobre a remuneração equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região (art.
16); Lei n. 8.270/91, que estabelece aos servidores públicos o adicional de insalubridade de 5% (cinco por cento), 10% (dez
por cento) e 20% (vinte por cento), no caso de insalubridade, respectivamente, nos graus mínimo, médio e máximo a
incidir sobre o vencimento do cargo efetivo (art. 12).
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e consagrou como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho
(art. 7º, inciso XXII), constata-se que o ordenamento jurídico exige do operador do direito a utilização da interpretação teleológica, que possibilite o cumprimento da finalidade
do texto constitucional, ou seja, que possibilite a eliminação ou neutralização das condições de trabalho insalubre pelo empregador.
Constata-se, portanto, que o salário do trabalhador deve ser utilizado como base de
cálculo do adicional de insalubridade, haja vista que se coaduna com os ditames do texto
constitucional (art. 7º, incisos IV, XXII e XXIII) e pressiona o empregador, em razão da
elevação da remuneração do trabalhador e dos respectivos encargos sociais, a buscar os
meios necessários para tornar as condições de trabalho salubres.
Partindo para a análise jurisprudencial, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal
(STF), dentre as suas primeiras análises da matéria no ano de 1998 e 2000, mediante
Acórdão da lavra, respectivamente, dos ministros Sepúlveda Pertence(27) e Nelson Jobim(28),
manifestou entendimento de que o salário mínimo não pode ser utilizado como base de
cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que o art. 192, da CLT, não teria sido
recepcionado pelo texto constitucional em razão da vedação da utilização do salário mínimo como elemento de indexação (art. 7º, inciso IV), de modo que caberia aos Tribunais
Regionais do Trabalho a definição do parâmetro de liquidação adequado.
No ano de 2007, o Supremo Tribunal Federal (STF) novamente, por meio do acórdão da lavra do ministro Carlos Brito, decidiu pela impossibilidade de utilização do salário
mínimo como base de cálculo(29).
Consubstanciando este entendimento, o Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão
plenária de 30 de abril de 2008, aprovou a Súmula Vinculante n. 4 que veda a utilização
do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público
ou de empregado(30).
Nesse diapasão, verifica-se que a partir da Súmula Vinculante n. 4 editada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), cujo efeito fundamenta-se no art. 103-A, da Magna Carta,
que foi incluído pela Emenda Constitucional n. 45/04, impossibilita a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem remuneratória, dentre as
quais se inclui o adicional de insalubridade.
Registra-se que, dentre as decisões que serviram como precedente para materialização da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal (STF), encontra-se relacionado o Acórdão RE/439035, tendo como relator o ministro Gilmar Mendes, que, ao apreciar
exatamente a matéria relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade, fixou a
seguinte ementa:
(27) RE 236396/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª T., DJU 20.11.1998. p. 24.
(28) AGRRE 271752/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª T., DJU 20.10.2000. p. 125.
(29) AGRRE 451220/ES, Rel. Min. Carlos Brito, 1ª T., DJU 20.4.2007.
(30) Súmula Vinculante n. 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Fonte
de Publicação: DJe n. 83/08. p. 1, em 9.5.2008. DO de 9.5.2008. p. 1. Precedentes: RE 236396; RE 208684; RE 217700; RE
221234; RE 338760; RE 439035; RE 565714.
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“Recurso extraordinário. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Vedação de vinculação
ao salário mínimo. Posicionamento da 1ª Turma. Adesão. Restabelecimento do critério estabelecido pelo Tribunal de origem para fixação da base de cálculo. Recurso extraordinário
conhecido e provido.”

A decisão restabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no caso concreto, foi
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo n. 1536/1998-001-17-00.9)
que, no pleito atinente a base de cálculo do adicional de insalubridade, fixou o seguinte
posicionamento:
“Após a edição da Carta da República em 1988, a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a ser a remuneração do empregado, e não mais o salário mínimo, em conformidade com o art. 7º, inciso XIII da CF/88.”

Resta demonstrado, portanto, que a inaplicabilidade do art. 192, da CLT, e do item
15.2, da NR-15, decorre de manifesta inconstitucionalidade (violação do art. 7º, incisos
IV e XXII), proporcionando a utilização do regramento estabelecido na Carta Magna (art.7º,
inciso XXIII) que reconhece o salário do trabalhador como base de cálculo do adicional de
insalubridade, inclusive este fundamento, conforme demonstra o precedente do Acórdão
RE/439035, alicerçou os limites estabelecidos na Súmula Vinculante n. 4, do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Na esteira da evolução jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), por
meio da Resolução n. 121, de 28 de outubro de 2003, restaurou a redação original da
Súmula n. 17(31), estabelecendo como base de cálculo do adicional de insalubridade o
salário profissional do trabalhador, bem como, por meio da Resolução n. 148, de 4 de
julho de 2008, instituiu nova redação a Súmula n. 228(32), reconhecendo que a partir da
edição da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade passa a ser calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em
instrumento coletivo.
Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), em recentes decisões, vem
mantendo o entendimento de inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, porém nega a possibilidade de utilização do salário do trabalhador como base de cálculo(33).
Nesta perspectiva, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar
Mendes, em 22 de julho de 2008, ao apreciar a Reclamação Constitucional n. 6266 afora(31) “Adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade devido a empregado que percebe, por força de lei, convenção coletiva ou sentença normativa, salário profissional, será sobre este calculado”.
(32) “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da
Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico,
salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo”.
(33) CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO-MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 565714/SP, MIN. CÁRMEN LÚCIA, DATA
DE PUBLICAÇÃO DJE 8.8.2008 — ATA N. 23/2008 — DJE n. 147, divulgado em 7.8.2008).
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da pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), concedeu liminar que suspendeu a
aplicação da Súmula n. 228 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na parte em que
permite a utilização do salário básico para calcular o adicional de insalubridade.
A análise jurisprudencial relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade na
década compreendida entre 1998 e 2008, em especial do Supremo Tribunal Federal, vem
demonstrando que os avanços iniciais de busca de interpretação das normas de proteção
à saúde e segurança do trabalhador a partir da base principiológica constitucional, que,
dentre outros, consagra a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), a valorização
social do trabalho (art. 1º, inciso IV), a redução dos riscos laborais (art. 7º, inciso XXII)
e a função social da propriedade (art. 170, III), vem retrocedendo com fundamento no
“vazio legislativo”, ou seja, há o reconhecimento pela Corte Maior da inconstitucionalidade do art. 192, da CLT, uma vez que a norma constitucional não permite a vinculação dos
adicionais de remuneração ao salário mínimo, porém se mantém a aplicação do texto
celetista em razão do legislador não fixar outro parâmetro.
Em meio ás controvérsias existentes na Corte Constitucional referentes à definição
da base de cálculo do adicional de insalubridade, entendo que a solução perpassa pela
identificação do objetivo da interpretação da norma, ou seja, pela identificação de que a
legislação brasileira consagrou como pilares da interpretação jurídica o “fim social” e o
“bem comum”, a teor do art. 5º, da Lei de Introdução do Código Civil(34).
Cizânia de largo alcance envolve a extensão deste artigo. Alguns entendem que bem
comum e fins sociais a que a lei se destina são aquelas que a norma objeto de interpretação está autorizada desde logo a realizar. Outros veem um aspecto transcendental, no
sentido de que deve ser afastada a incidência da lei ao caso concreto, quando esta incidência for um obstáculo à intenção primordial que é o alcance da justiça.
Os limites estabelecidos pelo art. 5º, da Lei de Introdução do Código Civil, não são
simples critérios para orientação do magistrado, haja vista que decorrem de norma imperativa que obrigatoriamente o juiz tem que cumprir, ou seja, na interpretação da norma
jurídica o juízo deve sempre atender ao interesse, à necessidade, ao equilíbrio e à harmonia social (“fins sociais” e “bem comum”).
Nesse contexto, Maria Helena Diniz comenta que “o jurista, para cumprir tão árdua
tarefa, baseada no art. 5º da Lei de Introdução, que contém parâmetros à atividade jurisdicional, fornecerá os vários caminhos possíveis para uma decisão, que, ao aplicar a norma ao caso concreto, atenda à sua finalidade social e ao bem comum. Para tanto fará uma
consideração dinâmica do direito, construindo, cientificamente, além do subsistema normativo, fático e o valorativo”(35).
Analisando especificamente a controvérsia jurisprudencial referente à fixação da base
de cálculo do adicional de insalubridade, constata-se que o texto constitucional fixa ex(34) Art. 5º O Juiz, na aplicação da lei, atenderá aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum.
(35) DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao Código Civil brasileiro interpretada. 2. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1996.
p. 141.
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pressamente a remuneração do trabalhador (art. 7º, inciso XXIII) como base de incidência
do adicional devido no desempenho das atividades insalubres, de modo a não restar dúvida que a base de cálculo do adicional de insalubridade é a remuneração do obreiro em
sentido estrito (salário base).
Neste sentido, Alessandro da Silva e Jorge Luiz Souto Maior comentam que “o próprio
texto constitucional indica a base de cálculo a ser adotada, quando o inciso XXIII do art.
7º prevê que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração
para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”(36).
Constata-se, portanto, que o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 192,
da CLT, não proporciona “vazio legislativo”, haja vista que a própria Carta Republicana
de 1988 estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário do
trabalhador.
Porém, admitindo-se que o intérprete da norma, em especial o magistrado, possa
não conseguir perceber a fixação expressa da base de cálculo do adicional de insalubridade no texto constitucional (art. 7º, inciso XXIII) e que, por conseguinte, admitindo a
hipótese do “vazio legislativo” com a declaração da inconstitucionalidade do art. 192,
da CLT, deve o juiz, em caso de omissão, decidir, conforme o caso, pela jurisprudência,
por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, e, ainda, de
acordo com os usos e costumes, o direito comparado, consoante estabelece o art. 8º, da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)(37), ressaltando-se que a Lei n. 9.957/00, que
instituiu o procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, não apenas valoriza o juiz
com poderes criadores, como também materializa o sentimento social de valorização
dos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Efetividade da Tutela Jurisdicional
e de Persuasão Racional do Juiz, ao acrescentar, dentre outros, o art. 852-I, caput, e o §
1º, da CLT(38).
Deste modo, com base no “fim social” e no “bem comum” (art. 5º, da Lei de Introdução do Código Civil), como também considerando que a legislação vem cada vez mais,
nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, armando “o juiz com poderes criadores”(39),
deve o magistrado, entendendo existir “vazio legislativo” em decorrência da declaração da
inconstitucionalidade do art. 192, da CLT, aplicar a interpretação das normas de proteção
à saúde do trabalhador a partir da base principiológica constitucional(40).
(36) SILVA, Alessandro da; MAIOR, Jorge Luiz Souto. Súmula vinculante: um poder vinculado: o caso da Súmula n. 4 do
Supremo Tribunal Federal. Trabalho em Revista, encarte de Doutrina O Trabalho — Fascículo n. 138, ago. 2008.
p. 4572.
(37) O art. 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil, e o art. 126, do Código de Processo Civil, também atribuem ao
julgador, em caso de omissão, decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais.
(38) Art. 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em
audiência, dispensando o relatório.
§ 1º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
(39) PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. v. I, p. 134.
(40) Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), da valorização social do trabalho (art. 1º, inciso IV), da
redução dos riscos laborais (art. 7º, inciso XXII) e da função social da propriedade (art. 170, III).
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Nessa sistemática, verifica-se que o reconhecimento da indisponibilidade dos direitos à saúde, segurança e higiene no trabalho, como também a vedação constitucional da
vinculação ao salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, inciso IV), o reconhecimento do
direito do trabalhador perceber o adicional de remuneração pelo labor insalubre (art. 7º,
inciso XXIII), o objetivo de redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7º, inciso XXII),
impulsionam o magistrado à utilização do salário do trabalhador como base de cálculo do
adicional de insalubridade, na medida em que, conforme já mencionamos anteriormente,
este posicionamento se coaduna com os ditames do texto constitucional (art. 7º, incisos
IV, XXII e XXIII) e pressiona o empregador, em razão da elevação da remuneração do
trabalhador e dos respectivos encargos sociais, a buscar os meios necessários para tornar
as condições de trabalho salubre.
Assim, seja pelo reconhecimento expresso da delimitação pelo texto constitucional
do adicional de remuneração (art. 7º, inciso XXIII), seja na hipótese do reconhecimento
do “vazio legislativo” decorrente da declaração da inconstitucionalidade do art. 192, da
CLT, conclui-se que a interpretação do ordenamento jurídico brasileiro alicerçada nos
ditames da Lei de Introdução do Código Civil (“fim social” e do “bem comum” — art.
5º) e na base principiológica constitucional de proteção à saúde do trabalhador assegura o reconhecimento do salário do trabalhador como base de cálculo do adicional de
insalubridade.
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OS ACCIDENTES NO TRABALHO E A SUA
REPARAÇÃO: A CONTRIBUIÇÃO DE
EVARISTO DE MORAES

Marco Fridolin Sommer Santos
Na atualidade, o direito acidentário do trabalho vive um momento paradoxal de
efervescência e crise, provocado pelo ressurgimento de um debate secular em torno
de dilemas clássicos relacionados aos direitos sociais: a) Estado Liberal versus Estado Social; b) Liberdade versus Solidariedade; c) Codificação versus Descodificação; d) Culpa
versus Risco; e) Responsabilidade Civil versus Seguridade Social; f) Seguro Facultativo versus
Seguro Obrigatório; g) Seguro Privado versus Seguro Público; h) Previdência versus Assistência Social; i) Etc. Sob o ponto de vista doutrinário, na origem da recepção dos direitos
sociais no Direito Brasileiro, encontram-se dois livros de autoria de Evaristo de Moraes: a)
“Apontamentos de direito operário”; b) “Os accidentes no trabalho e a sua reparação”.
O advento da Revolução Industrial, a urbanização e a massificação determinaram a
multiplicação dos acidentes, no trânsito de trens, de navios, de automóveis, no ambiente
de trabalho, etc., desencadeados pelo fenômeno do maquinismo. A nova realidade ensejou a necessidade de modificação dos pressupostos da responsabilidade civil, num tempo
em que inexistia o Direito à Seguridade Social. No Brasil, após a queda do Império, em
virtude da abolição do regime escravocrata, Evaristo de Moraes foi um dos primeiros cidadãos brasileiros a defender a implementação de direitos sociais. Não por acaso, pois, conforme registro de Evaristo de Moraes Filho, “desde 1890 Evaristo ingressara no incipiente
movimento socialista, filiando-se ao Partido Operário...”(1).
No início do século XX, o espaço para a discussão das emergentes questões operárias
fora criado com a fundação do jornal Correio da Manhã. Nele, a partir de 1903, Evaristo de
Moraes publicou diversos artigos, com base nos quais editou o primeiro livro jurídico dedicado aos direitos sociais no Brasil: “Apontamentos de direito operário”, de 1905. A repercussão foi tanta que o deputado Medeiros e Albuquerque, em 1904, já havia apresentado o primeiro
projeto de lei acidentária. A ele se seguiram os projetos de Gracco Cardoso (1908) e do
Senador Adolpho Gordo (1915), finalmente aprovado pelo Decreto n. 3.724/19.
A primeira lei de acidentes do trabalho, o Decreto Legislativo n. 3.724 de 15 de
janeiro de 1919, representou um significativo avanço para o direito brasileiro. As ideias
(1) MORAES FILHO, Evaristo de. Prefácio. 4. ed. In: MORAES, Evaristo de. Apontamentos de direito operário, p. 1.
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que moveram tal evolução foram inicialmente difundidas no direito brasileiro por Evaristo
de Moraes. No capítulo I, da obra “Apontamentos de direito operário”, Evaristo de Moraes
critica a liberdade de mercado como princípio regulador exclusivo das relações de trabalho, defendendo a necessidade de intervenção “legislativa” do Estado com o objetivo de
“abrir caminho a alguns institutos jurídicos, especialmente destinados às classes trabalhadoras e à modificação das suas condições de existência”(2). Mais adiante, Evaristo de
Moraes reforça a necessidade de instituição dos direitos sociais, nos seguintes termos:
“Surgiram para o Direito, nos tempos d´agora, no meio das opressões industriais e
das lutas de classes, problemas novos, que respeitam à situação da criatura humana
diante da propriedade e da autoridade” (...), só a intervenção enérgica do Estado,
mediante providências legislativas, pode estabelecer justas condições para o contrato
de trabalho”(3).
No livro “Os accidentes no trabalho e a sua reparação”, Evaristo de Moraes aprofundou o discurso. No capítulo I, sob o título “nova orientação econômica-jurídica”, Evaristo
de Moraes identifica novamente o uso da legislação especial como instrumento de intervenção do Estado. Transcreve-se:
“A teoria econômico-jurídica de que derivou a legislação, hoje vencedora, está ligada
ao mais importante dos problemas sociais do nosso tempo: ao da intervenção do
Estado nas relações entre industriais e operários.”
“Não se justificaria a legislação especial, protetora dos operários, em face dos princípios da Economia Política ortodoxa. Para tal resultado, foi preciso modificar, a
pouco e pouco, a orientação doutrinária, na sua maneira de encarar a questão econômica, negando-se as pretensas virtudes do falso liberalismo. Verificou-se a insuficiência do princípio individualístico, que dera de si quanto possível e que já não
atendia as necessidades sempre crescentes das classes proletárias.”
“Realizara a Revolução Francesa, no terreno econômico, as teorias do liberalismo
individualístico que a levaram, no terreno político, à declaração dos direitos do
homem. Àqueles tempos libertadores cumpria, em verdade, não tolerar o operário
sujeito ao despotismo da regulamentação medieval”(4).
Em sua análise, ao mesmo tempo em que reconhece a importância da Revolução
Francesa para a defesa dos direitos humanos, Evaristo de Moraes critica “a insuficiência do
princípio individualístico” (...) “que já não atendia as necessidades crescentes da classe
operária”. Num segundo momento, formula críticas à incidência do direito comum nas
relações de trabalho, que, de certa forma, justificam a descodificação do direito privado a
partir da legislação especial. Transcreve-se:

(2) Apontamentos de direito operário, p. 8.
(3) Apontamentos de direito operário, p. 19-20.
(4) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 5.
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“Alvoreceu o século XIX sob o princípio da ampla liberdade do trabalho, subordinando o operário ao direito comum, que se supunha garantidor do seu bem estar e
da sua independência”(5).
(...)
“É interessante observar que, em um ponto, se encontram harmonizados os economistas clássicos, ou ortodoxos, os sociólogos estreitamente darwinistas e os anarquistas.
Todos, una voce, repelem a intervenção protetora do Estado, chegando a querer se o
reduza a uma espécie de função policial; os últimos porque lhe negam o próprio
direito à existência. Todos ferrenhos individualistas, si bem que orientados diferentemente quanto ao final conflito humano, esperam da liberdade, na luta, a harmonia
paradisíaca, acreditando que os lobos fraternizarão com os cordeiros, PELA SIMPLES AÇÃO DAS FORÇAS NATURAIS!”
“Os fatos gritam contra eles, mas eles não mudam, tal é a fé que os domina e que
lhes esconde a realidade ambiente”(6).
Não obstante as críticas ao liberalismo clássico, Evaristo de Moraes faz questão de
sublinhar que não se opõe ao princípio da liberdade de iniciativa econômica. Defende,
pois, a sua manutenção, sob a intervenção protetora do Estado. Transcreve-se:
“Mal ajuizaria a nosso respeito que, em vista do exposto, supusesse cairmos no exagero contrário e sermos extremado coletivista, tudo esperando da ação absorvente e
monopolizadora do Estado.”
(...)
“Do concurso conjugado das atividades dos dois organismos — o individual e o
coletivo — resulta o progresso, a civilização, a felicidade, a qual mais não significa
que a supressão possível de todo o sofrimento inútil... (7)”.
(...)
“Não é o Estado, nesta teoria intermédia, simples espectador que assiste inoperante,
ao desdobrar das cenas do drama social-econômico. Ele intervém, quando os atores
se afastam desordenadamente do caminho que deve levar ao desenlace conforme a
justiça; modera-lhes os caprichos e as pretensões, no interesse de todos, e assim,
compensa, com a sua ação harmonizadora, os impulsos egoísticos dos indivíduos.”
“Daí nasce a teoria que confere ao Estado funções de tutela, de socorro, e de educação,
em favor dos fracos, sem negar a livre expansão das forças individuais quando lícita
e moralmente exercidas.”
Em síntese, Evaristo de Moraes critica a ideologia do trabalho livre, sob a incidência
do direito comum nas relações de trabalho, sem “cair no exagero contrário e ser extrema(5) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 6.
(6) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 17-18.
(7) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 19.
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do coletivista, tudo esperando da ação absorvente e monopolizadora do Estado”(8). Com
base nisso, demonstra a necessidade de intervenção do Estado, com “funções de tutela”,
para corrigir suas distorções e iniquidades. No Brasil, a intervenção do Estado se fez presente mediante providências legislativas, primeiramente por meio do Decreto Legislativo
n. 3.724 de 15 de janeiro de 1919, que instituiu um regime especial de acidentes do
trabalho. Afinal de contas, como refere Evaristo de Moraes, a legislação acidentária constitui “uma das mais características manifestações desta doutrina que sanciona a intervenção
do Estado nas relações entre o industrialismo e o operariado”(9).
No art. 159, do Código Civil de Beviláqua, o fato individual ou próprio e a culpa
constituíam o fundamento único da responsabilidade civil: “Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”. A autonomia do regime especial de acidentes do
trabalho instituído pelo Decreto Legislativo n. 3.724/19 foi construída sob o novo fundamento da teoria do risco profissional.
Em nível doutrinário, a recepção no direito brasileiro da teoria do risco profissional,
deu-se primeiramente por meio da obra “Apontamentos de direito operário”. Na sua obra,
ainda que sucintamente, Evaristo de Moraes descreve a evolução da culpa ao risco, passando pela teoria da culpa contratual, formulada em 1884 pelo jurista belga Sainctelette(10):
“Há 30 anos não havia a menor discordância entre os civilistas acerca da maneira de
entender a responsabilidade dos patrões para com os operários, quanto estes, nas
fábricas, minas, lugares de depósito, etc., vitimados por acidentes eram prejudicados
na saúde ou na vida. Existia, sustentavam todos, um caso de culpa delituosa (...).
(...) A falsidade desse conceito foi demonstrada, primeiramente, (se não nos enganamos) por Sainctelette jurisconsulto belga. (...) Ele deixou fora de dúvida que o operário e o patrão, quando se ligam pelo contrato de trabalho, contraem obrigações
especialíssimas, dentre as quais não é menos importante a da segurança material,
que o empregador deve dar ao empregado. (...) Daí resulta que a culpa do patrão
para com o empregado é resultante do contrato”(11).
Posteriormente, Evaristo de Moraes observa que a culpa como fundamento da responsabilidade civil do empregador, tanto delitual quanto contratual, obstaculizava a tutela em juízo dos trabalhadores igualmente, preconizando a recepção de um novo direito,
sob o fundamento da teoria do risco profissional. Transcreve-se o pensamento de Evaristo
de Moraes:
“É, entretanto, de somenos importância para a nossa futura legislação operária essa
contenda de doutrinadores, quando se considera que um direito novo, fixado em
leis, pôs fim às polêmicas e deu satisfação completa às aspirações humanitárias. Ou
(8) MORAES, Evaristo de. Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 18.
(9) MORAES, Evaristo de. Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 20.
(10) De la responsabilité e de la garantie: accidents de transport et de travail, 1884.
(11) Apontamentos de direito operário, p. 39-40.
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se considerasse a responsabilidade do patrão como delituosa, ou se considerasse
como contratual, a prova judiciária era feita segundo as velhas formas.”
“Quando o operário ficasse ferido ou mutilado no exercício do seu trabalho tinha de
demonstrar judicialmente, para reclamar indenização, que a culpa fora do patrão, do
empregador ou dos seus prepostos.”
“Toda gente pode facilmente calcular quantas dificuldades se antepunham ao trabalhador que quisesse entrar em pleito judicial contra o capitalista, até o ponto de
deixar líquido seu direito à indenização.”
“As delongas, as chicanas e os gastos forenses não são árvores que vicejam apenas no
Brasil. Por toda a parte, o mundo dos tribunais é o inferno dos pobres e dos humildes, em razão dos meandros da processualística e das alicatinas da rabulice.”
Admitindo que o operário encontrasse patrono gratuito, as despesas com a ação
judiciária de indenização do dano colocavam o trabalhador em posição de inferioridade
perante a parte contrária. A demonstração da culpa, isto é, da responsabilidade civil do
patrão, tornava-se, em cada caso, objeto de demanda renhida, em que o sofisma e a chicana funcionavam por longo tempo.
Era, pois, necessário firmar direito novo; reconhecer a responsabilidade dos proprietários de fábricas, armazéns, e dos empregadores em geral, pelos danos causados aos
trabalhadores, mesmo em casos fortuitos. Já não devia ser a culpa delituosa que servisse
de base ao direito; só infortúnio do operário deveria ser alicerce seguro e inabalável. Em
linguagem técnica, chama-se a essa teoria a do risco profissional(12).
Em 1905 Evaristo de Moraes já afirmava que “todos os grandes países industriais da
Europa adotaram, ultimamente, essa nova orientação, que apenas deixamos esboçada”,
baseada na teoria do risco profissional. No livro “Os accidentes no trabalho e a sua reparação”, Evaristo de Moraes retoma a análise em torno da evolução da culpa ao risco como
fundamento da responsabilidade civil do empregador por acidentes do trabalho.
Sob a influência da legislação e da doutrina estrangeiras, Evaristo de Moraes defendeu
a superação da culpa como fundamento da responsabilidade civil por acidente do trabalho, consolidando a teoria do risco profissional, por ele mesmo defendida pioneiramente
desde 1903. No livro “Os accidentes no trabalho e a sua reparação”, a monografia de
1919, Evaristo retoma com maior profundidade a clássica evolução no fundamento da
responsabilidade civil, utilizando-se de bibliografia mais extensa, nos seguintes termos:
“Durante os três primeiros quartéis do século passado, não surgia dúvida quanto às
consequências advindas, para o patrão, de um acidente de que fosse vítima o operário. Dominava a culpa aquiliana, isto é, a culpa que não resulta da infração de qualquer contrato.”
(...)
(12) Apontamentos de direito operário, p. 40-41.
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“Facilmente se compreendem as dificuldades, algumas insuperáveis, que se antepunham à satisfação do direito do operário, ou de seu representante, mesmo na hipótese de se provar que fora o patrão o causador exclusivo do acidente”.
(...)
“Fora da órbita do direito derivado da culpa delituosa, ficavam os mais frequentes
desastres, aqueles em que não se descobre traço de qualquer culpa, os nascidos do
caso fortuito, ou da imprudência, muitíssimo natural, do próprio operário, posto em
contato constante com perigosos maquinismos e com substâncias não menos perigosas. A estatística, cedo demonstrou que, em 100 acidentes por causas diversas, três
quartas partes pertencem à categoria ultimamente indicada”(13).
Na sequência, após suas críticas à responsabilidade aquiliana, Evaristo de Moraes
descreve a teoria da responsabilidade contratual, defendida por Sauzet, Sainctelette e
Labbé. Para Marc Sauzet, o dever de proteção e a responsabilidade do empregador eram
consequência da autoridade por ele exercida sobre o trabalhador(14). Sob o fundamento da
boa-fé contratual positivada no art. 1.334, do Código Francês, Sainctelette defende a existência de um dever de garantia da incolumidade física do trabalhador pelo empregador(15).
Sob o fundamento da culpa contratual, invertia-se o ônus da prova, presumindo-se a
culpa do empregador. Neste sentido, o relato de Evaristo de Moraes:
“Entre o patrão e operário se realiza, pelo simples fato do trabalho, um contrato de
locação. Se assim é, o patrão, além do salário, fica como diretor do serviço.., obrigado a tomar todas as medidas protetoras da integridade física e da vida do operário.
Acontecendo acidente, ao operário cumpre, somente, provar que existia, no momento, entre ele e o patrão, o liame do contrato de trabalho; nada mais. Ao patrão, para
se exonerar dessa responsabilidade contratual, cabe demonstrar que, da sua parte, não
houve culpa. Invertia-se, por tal forma, o ‘ônus da prova’, o qual passava do autor
para o réu. Isto, como se percebe, já valia alguma coisa.”(16)
Como referido por Evaristo de Moraes na obra “Apontamentos de direito operário”, a
culpa como fundamento da responsabilidade civil do empregador, fosse ela contratual ou
aquiliana, fora superada pela teoria do risco profissional. No livro “Os accidentes no trabalho e a sua reparação”, Evaristo de Moraes faz uma análise crítica da teoria do risco
criado desenvolvida em 1897 por Raymond Saleilles e Louis Josserand. Destaca, especialmente, o seu insucesso, sob o argumento de que os referidos autores permaneceram apegados às normas do Código Civil francês, em detrimento da legislação especial.
Transcreve-se:
“fixemos nossa atenção nas opiniões de dois outros juristas, que, sobremodo, se
aproximaram da teoria moderna. São eles Saleilles e Josserand. A eles ainda pareceu
ser desnecessária a legislação especial. O Código Civil bastava.”
(13) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 25-26.
(14) Responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels, p. 23-30.
(15) De la responsabilité et de la garantie, p. 113 e ss.
(16) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 27.
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(...)
“A teoria de Saleilles, bem se compreende, é aplicável a todos os casos em que haja
dever jurídico de reparar prejuízos; não é peculiar aos acidentes no trabalho.”
(...)
“A teoria de Josserand, contemporânea da de Saleilles, sofre do mesmo mal originário: pretensão de satisfazer necessidade social nova por meio de dispositivos legais
velhos, resultantes de orientação muito diversa.”(17)
Nas obras de Raymond Saleilles e Louis Josserand, a responsabilidade objetiva foi defendida sob a teoria do risco criado. Segundo Saleilles, o art. 1382 referia-se a tout fait
quelconque de l´homme qui cause à autrui un dommag” de modo que, para ele, este dispositivo poderia ser interpretado objetivamente, do seguinte modo: “aquele que age deve
suportar os riscos do seu fato”(18). A teoria do risco de Louis Josserand era menos ousada,
restrita à responsabilidade objetiva pelo fato das coisas, com base no art. 1.384, do Código Civil Francês(19). Para Saleilles, o risco profissional nada mais era do que uma aplicação
especial da teoria do risco criado, aos acidentes do trabalho(20). Ambos defenderam, como
referiu criticamente Evaristo de Moraes, a possibilidade de aplicação da teoria do risco a
partir de dispositivos contidos no Código Civil.
De fato, tal pretensão restou frustrada, visto que, em 1898, apenas um ano após a
publicação de suas obras, entrou em vigor a legislação acidentária na França, de tal modo
que os seus reflexos sobre a jurisprudência não se fizeram sentir. Após as críticas dirigidas
a Raymond Saleilles e Louis Josserand, Evaristo de Moraes aderiu à teoria do risco profissional sob a influência de Paul Pic, no qual, a rigor, já se encontra o fundamento da teoria do
risco-proveito, que de certa forma também se revela presente nas obras de Saleilles e
Josserand. Como ponto de partida de sua análise, Evaristo de Moraes transcreve um parágrafo bastante ilustrativo extraído de uma obra de Paul Pic, nos seguintes termos:
“A produção industrial, expondo o operário a certos riscos, cabe ao patrão, que é
quem recolhe o maior proveito dessa produção, a obrigação de indenizar o operário,
no caso de realização do risco, abstraindo-se de indagar se o patrão tem culpa. Por
outra: — a reparação de todos os acidentes que vitimem os operários, no trabalho,
deve ser parte no cálculo dos gastos gerais da indústria, a cargo dos patrões.”(21)
Como se vê, na teoria do risco profissional de Paul Pic, mais do que nunca, domina
o fundamento do risco-proveito, com consequências interessantes em favor dos trabalhadores, como a garantia de indenização mesmo na hipótese de culpa exclusiva da vítima.
Trata-se, na definição de Fernando Noronha, de um típico caso de responsabilidade obje(17) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 29-33.
(18) Les accidents de travail et la responsabilité civile, p. 78.
(19) De La responsabilité du fait des choses inanimées, p. 73-99.
(20) Les accidents de travail et la responsabilité civile, p. 6.
(21) PIC, Paul. Les assurances sociales, 1913. p. 20; apud MORAES, Evaristo de. Os accidentes no trabalho e a sua reparação,
p. 33-34.
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tiva agravada, em que se prescinde do nexo de causalidade como pressuposto da reparação civil(22). Nisto reside a distinção entre as teorias do risco defendidas por Saleilles e
Josserand e a doutrina de Paul Pic. Sob a influência direta dos doutrinadores franceses,
Evaristo de Moraes firmou sua opinião a respeito do tema, nos seguintes termos:
“Na teoria do risco profissional cabem todas as hipóteses: a negligência ou imprudência do patrão, os vícios ignorados do maquinismo, os casos de origem desconhecida, e, até mesmo, os oriundos da imprudência do operário.
“Nas palavras sublinhadas reside o traço diferencial que separa esta teoria das de
Saleilles e Josserand, as quais excluem, dentre os reparáveis pelo patrão, os casos
de imprudência da vítima. Em face da teoria do risco profissional, somente não merecem proteção reparadora os casos de dano pessoal quando resultante de dolo, ou de
força maior”(23).
(...)
“O acidente reparável é o sucedido por causa do trabalho, ou por ocasião do trabalho;
cabe à magistratura estabelecer a ligação direta entre o trabalho e o acidente, isto é,
o nexo de casualidade exigido pela lei”(24). (grifo nosso)
A definição clássica de acidente do trabalho, sob o fundamento da teoria do risco
profissional, foi acolhida no art. 1º do Decreto Legislativo n. 3.724/19:
Art. 1º Consideram-se acidentes no trabalho, para os fins da presente lei:
a) O produzido por uma causa súbita, violenta, externa e involuntária, no exercício do
trabalho, determinando lesões corporais, ou perturbações funcionais, que constituam a causa
única da morte, ou perda total, ou parcial, permanente ou temporária, da capacidade para
o trabalho;
b) a moléstia contraída exclusivamente pelo exercício do trabalho, quando este for de natureza a, só por si, causar, e desde que determine a morte do operário, ou perda total ou parcial,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Na legislação acidentária atual — art. 19 da Lei n. 8.213/91 — o conceito básico de
acidente do trabalho foi mantido, como “aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa”. Admite-se, de outra parte, concausalidade, ou seja, neste caso,
a concorrência de outros fatores na produção do dano pessoal não descaracteriza, por si
só, o acidente do trabalho. Em qualquer hipótese, resta mantido o fundamento da responsabilidade objetiva agravada, bastando para a sua caracterização que o acidente seja conexo, ou seja, que o dano pessoal sofrido pelo trabalhador tenha ocorrido em virtude ou por
ocasião do trabalho.
Sob a perspectiva dos efeitos da responsabilidade civil, o regime especial de acidentes do trabalho, positivado no Decreto n. 3.724/19, também sofreu influência da legisla(22) Responsabilidade civil: uma tentativa de ressistematização, p. 34-38.
(23) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 33-34.
(24) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 43.
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ção e da doutrina estrangeiras. Não por outro motivo, a exemplo das demais legislações,
foi acolhido o princípio de repartição de riscos, em razão do caráter “transativo” ou “transacional” da legislação acidentária. Em face da legislação acidentária, conforme os ensinamentos de Araújo Castro:
“(...) o operário ganha e perde ao mesmo tempo: ganha porque obtém a indenização
nos casos em que, na ausência de culpa do patrão, a nada teria direito; perde porque
consegue menos do que alcançaria se ficasse provada aquela culpa”(25).
Na obra de Evaristo de Moraes, o caráter “transativo” ou “transacional”, do qual resulta o princípio de repartição dos riscos em detrimento da reparação integral, foi explicado
nos seguintes termos:
“Assegurando o novo princípio jurídico razoável reparação ao operário, desobriga,
também, o patrão da reparação completa nos acidentes em que este último pudesse
ser achado em culpa. Por outras palavras: o acidente causa prejuízo ao operário,
porque, em qualquer hipótese, seja ou não culpado o patrão, o operário só recebe
parte do que deixa de ganhar. Todas as leis baseadas no risco profissional fixam as
quotas reparadoras em quantias inferiores aos salários antes percebidos. De maneira que
o risco fica, igualmente, a cargo do operário.”(26)
Ainda no que diz respeito aos efeitos da responsabilidade civil, discutiu-se a propósito da distinção entre os sistemas de reparação-pensão e reparação-capital, conforme
descreve Evaristo de Moraes:
“Defrontam-se dois sistemas: o da reparação-capital e o da reparação-pensão.
O primeiro aconselha dar, de uma vez, determinada quantia — tal como comumente
praticam as companhias que operam seguro de vida. São elementos para fixação
desse quantum: de uma parte, o salário do operário, de outra parte as consequências
danosas da lesão sofrida. Modificam a importância a pagar certas condições familiares da vítima.
Pelo segundo sistema (deduzindo-se a quantia dos mesmos elementos) prefere-se
pensionar o operário ou sua família, pagando mensalidades, temporariamente, ou
vitaliciamente.”(27)
O regime geral de responsabilidade civil, consagrado no Código de Clóvis
Beviláqua, havia introduzido um precursor sistema de reparação-pensão de danos pessoais, sob a incidência do princípio da reparação integral: a) art. 1.537. No caso de homicídio a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I — nas despesas com o
tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II — na prestação de alimentos a
quem o defunto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima; b)
art. 1.538. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das
despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum
(25) CASTRO, Araújo. Accidentes do trabalho, p. 19-20.
(26) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 38.
(27) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 60-61.

revista amatra vol 1 2009.pmd

293

02/07/2013, 18:47

294

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

outro prejuízo que o ofendido prove ter sofrido; c) art. 1.539. Se da ofensa resultar defeito
pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes
até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho
para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
No projeto de Gracco Cardoso, optava-se por um sistema tarifado de reparação-pensão, na medida em que tal modalidade se adaptava melhor à natureza alimentar da reparação do dano pessoal. Contudo, a enérgica intervenção do industrial Jorge Street, publicada
em 10 de setembro de 1917 no Jornal do Comércio, modificou o rumo dos acontecimentos, com o que foi aprovado um sistema de reparação-capital(28).
No final do século XIX, os adversários da teoria do risco criticavam a responsabilidade objetiva sob o argumento de que a sua adoção prejudicaria o desenvolvimento econômico e social. Contra esta crítica, em 1897, Raymond Saleilles contra-argumentou
afirmando que não é o risco, mas a incerteza gerada pelo sistema de responsabilidade
subjetiva que atravanca o desenvolvimento econômico. E completa: “nada menos conforme com as necessidades modernas do que as pesquisas judiciárias sobre a culpa e sobre
a imprudência”(29).
Na Alemanha de Bismarck, como solução para a tutela dos trabalhadores contra diversos tipos de riscos que ameaçavam a manutenção do contrato de trabalho, foram idealizados e criados os seguros sociais: a) seguro contra doenças, em 1883; b) seguro contra
acidentes do trabalho, em 1884; c) seguro contra a invalidez e a velhice, em 1889.
Evaristo de Moraes, atento às novidades do seu tempo, afirma que no direito estrangeiro
“em geral, vingou o princípio de obrigar os empregadores a segurarem os empregados
contra o risco de acidentes, sendo ou não aqueles os únicos responsáveis pelos prêmios
dos seguros e havendo ou não intervenção direta do Estado, para o cumprimento e execução dos contratos”(30).
A discussão em torno do seguro obrigatório permeou a tramitação dos três projetos
de lei acidentária propostos. Naquele tempo ninguém desconhecia a máxima de que “o
corolário lógico da teoria do risco profissional é a obrigatoriedade do seguro do operário”(31). Todavia, ante a fragilidade das seguradoras que operavam naquele momento, o
Decreto Legislativo n. 3.724/19 não instituiu seguro obrigatório contra os acidentes de
trabalho.
De qualquer modo, o debate que se estabeleceu em torno do tema forneceu importantes subsídios para a sua posterior aprovação. É por demais interessante expor os termos da discussão contemplados na obra de Evaristo de Moraes. Transcreve-se:
“Os três projetos foram acordes, por exemplo, em não adotar o regime do seguro
obrigatório. Preferiram deixar ao patrão a faculdade de assumir, por si, o encargo da
reparação, estimulando-o, entretanto, no sentido do seguro.
(28) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 63-80.
(29) SALEILLES, Raymond. Les accidents de travail et la responsabilité civile, p. 3.
(30) Apontamentos de direito operário, p. 43.
(31) Os accidentes no trabalho e a sua reparação, p. 69.
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Quanto à intervenção do Estado, divergiam os projetos. O de Medeiros Albuquerque
não cogitava de nenhum órgão oficial, de nenhuma instituição seguradora, criada
pelo Estado. O patrão poderia desviar de si a responsabilidade da reparação para as
companhias de seguros. Limitar-se-ia o governo a fiscalizá-las.
Pelo Projeto-Gracco Cardoso era autorizado o Governo a criar uma ‘Caixa de Previdência’, destinada a tomar a seu cargo as pensões vitalícias, devidas às vítimas dos
acidentes, ou seus representantes. Funcionaria a Caixa sob garantia do Estado e diretamente auxiliada por ele.
O último projeto seguiu, no ponto de que nos ocupamos, a orientação do primeiro:
não envolveu o Estado, diretamente, nas operações do seguro, que, também, sem
impor, aconselhou; deu ao Estado a imprescindível função fiscalizadora.
O elaborador do projeto mostrou, entretanto, não ter a menor dúvida acerca da correlação
dos dois princípios do risco profissional e do seguro oficial obrigatório”. (grifos nossos).
Ainda que o Decreto Legislativo n. 3.724/19 não tenha acolhido o seguro obrigatório contra acidentes do trabalho, a nova legislação social abriu caminho para o seu surgimento. Em 1919, mesmo ano de publicação da nova Lei acidentária, em discurso intitulado
“A questão social e política no Brasil”, proferido no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, durante a sua campanha na eleição para a Presidência da República, Rui Barbosa defendeu a
modificação da Lei para tornar obrigatório o seguro contra acidente do trabalho. Oportunamente, Evaristo de Moraes incluiu o texto como anexo do seu livro, já em fase de publicação. Transcreve-se:
“O projeto Prudente de Moraes impunha aos patrões segurarem os seus operários em
companhias de idoneidade averiguada. A lei, que o rejeitou e substituiu, em tal não
toca. O regulamento, que mais não podia fazer, mal se ocupa do seguro facultativo.
Ora, para o seguro facultativo, não se precisava auxilio da legislação: era matéria de
contrato; e, demais, admitir o seguro permissivamente vinha a dar no mesmo que
deixar o seguro em letra morta. O operário não tem meios de constranger, nos seus
ajustes, o patrão à cláusula do seguro.”
(...)
“Seguro ou caução, pois, senhores. Não há outro alvitre para dar realidade à indenização dos acidentes do trabalho, para que esse benefício não seja a partilha de uns
e o desespero de outros.”(32)
O seguro contra acidentes do trabalho, como corolário lógico da responsabilidade
objetiva, evoluiu desde o Decreto Legislativo n. 3.724/19: a) todas as Constituições brasileiras do século XX incluíram o seguro contra acidente do trabalho no rol dos direitos
fundamentais; b) O Decreto-Lei n. 24.637/34 acolheu a solução preconizada por Rui
Barbosa, obrigando o empregador, alternativamente, a prestar caução ou contratar seguro;
(32) BARBOSA, Rui. A questão social e política no Brasil. Apud MORAES, Evaristo de. Os accidentes no trabalho e a sua
reparação, p. 175-179. O discurso, na sua integralidade, foi publicado pela editora LTr, conforme consta da bibliografia.
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c) o Decreto-Lei n. 7.036/44 universalizou o seguro obrigatório contra acidente do trabalho; d) a Lei n. 6.316/67 instituiu o monopólio estatal do SAT, incorporando-o à previdência social(33).
Por outro lado, pode-se dizer que no rol dos direitos sociais positivados na Constituição Federal de 1988, o microssistema de acidentes do trabalho ocupa uma posição
paradigmática, pois dele resulta a constitucionalização da tutela pública e privada, ou
social, dos direitos fundamentais ou solidarísticos de personalidade. São direitos individuais e sociais constitucionalizados ou constitucionais, cuja tutela específica se concretiza, basicamente, a partir do Direito à Seguridade Social, regulado pelas Leis ns. 8.080/90
(SUS), 8.212/91 (Custeio da Seguridade), 8.213/91 (Previdência social) e 8.742/93 (LOAS),
e dos Direitos de Personalidade, regulados na Parte Geral, Livro I, Capítulo II, do Código
Civil.
A contribuição de Evaristo de Moraes, para a difusão e consolidação da cultura dos
direitos sociais no Brasil, foi de uma importância capital. Em todas as obras publicadas
sob a vigência do Decreto Legislativo n. 3.724/19, dentre as quais destacamos “Accidentes
no trabalho: comentários à Lei n. 3.724/19”, de Andrade Bezerra; “Os accidentes do trabalho”, de Afonso Dionysio Gama; “Do acto ilícito nos acidentes do trabalho”, de Jorge Americano e “Acidentes do trabalho”, de Araújo de Castro, o livro de Evaristo de Moraes, “Os
accidentes no trabalho e a sua reparação” foi citado como referência obrigatória.
Ora, conforme os ensinamentos dos jurisconsultos romanos “para demonstrar a origem e o desenvolvimento do próprio direito”, o estudo de todo e qualquer instituto jurídico, “deve começar pelo seu princípio”(34). E, no princípio do direito social brasileiro e do
direito dos acidentes de trabalho, encontram-se os livros de Evaristo de Moraes “Apontamentos de direito operário”, de 1905, e “Os accidentes no trabalho e a sua reparação” de
1919.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO INCAPAZ:
OBJETIVAÇÃO DA CULPA OU
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA?

Mauricio Bunazar
Intr
odução
Introdução
A Ciência do Direito por longo período teve como objeto de seu estudo a norma
jurídica, analisando-a de maneira isolada, descontextualizada do sistema do qual necessariamente faz parte. Por essa razão, muitas questões ficaram sem resposta ou obtiveram
resposta insuficiente, como, por exemplo, a questão da possibilidade ou não da existência
de normas jurídicas desprovidas de sanção. Contudo, a partir dos estudos de Santi Romano e, principalmente, de Kelsen(1) houve uma viragem metodológica consistente na substituição do objeto de estudo da Ciência jurídica, que da norma passou ao ordenamento
jurídico.
Com isso, problemas antes aparentemente insolúveis(2) passaram a ter solução quase
que imediata, v. g., a sanção não necessariamente precisa fazer parte da estrutura semântica da norma, é suficiente que o ordenamento a contemple.
Porém, e como soe acontecer, novos problemas surgiram entre os quais destacam-se
o de se saber se o ordenamento jurídico, enquanto complexo normativo, possui unidade
e, se sim, qual o fator que confere unidade a esse sistema.
A quase totalidade dos Teóricos do Direito vê o ordenamento como um complexo
normativo com unidade, afinal a própria ideia de ordenamento pressupõe uma ordem,
uma estrutura sistematizada. Todavia, quanto ao elemento unificador do ordenamento,
grassa controvérsia entre os autores.
Para Kelsen(3), no que fielmente é seguido por Bobbio, o elemento unificador é a
Norma Fundamental, pois sendo o fundamento da ordem jurídica, justifica e valida todas
(1) Para uma completa compreensão das fases e efeitos desta mudança de perspectiva, confira-se BOBBIO. Teoria geral do
direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
(2) Sobre as vantagens dessa mudança de perspectiva, são esclarecedoras as palavras de Bobbio: “(...) podemos dizer que
não nos foi possível dar uma definição do direito assumindo o ponto de vista da norma jurídica, isoladamente considerada; mas tivemos de ampliar nosso horizonte para considerar o modo como uma determinada norma é tornada eficaz por
uma organização complexa que determina a natureza e a importância das sanções, as pessoas que devem exercê-las e sua
execução. Essa organização complexa é o produto de um ordenamento jurídico. Por tanto, isso significa que uma definição
satisfatória do direito só é possível se assumirmos o ponto de vista do ordenamento jurídico”. Op. cit., p. 176, grifo nosso.
(3) Teoria pura do direito. 3. ed. Coimbra: Armênio Amado.
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as demais normas que lhe seguem, sendo que a contradição entre uma norma inferior e a
norma fundamental resolve-se com a anatematização daquela e a consequente preservação da unidade do sistema.
A tarefa do intérprete seria diagnosticar e solucionar as contradições, sempre aparentes, por meio dos tradicionais critérios da hierarquia, da especialidade e da anterioridade.
Para outros cientistas, entre os quais destacamos Larenz e Ascensão, a unidade do
ordenamento jurídico é proporcionada pelo intérprete, e não apenas preservada por ele.
Vale dizer, enquanto que para Kelsen(4) a unidade é um prius que deve ser conservado
pelo intérprete, para Larenz(5) e Ascensão é um posterius, perseguido e levado a efeito pelo
intérprete.
Cremos, com base no que a experiência mostra, que realmente é tarefa do hermeneuta dar coerência ao ordenamento jurídico, ou melhor, é sua tarefa fazer da multiplicidade de leis um todo ordenado coerentemente.
Para tanto, deve valer-se dos conceitos jurídicos(6), cuja precisão é fundamental para
compreensão do fenômeno jurídico em sua plenitude. Assim, a dogmática jurídica cresce
em importância, pois que é relevante ferramenta no mister de conferir unidade ao ordenamento. Neste sentido, Ascensão afirma que:
“A dogmática tende a reduzir à unidade o sistema jurídico: ou melhor, procura apresentar o que há de relevante no dado jurídico numa unidade, que corresponde à
unidade existente na própria ordem normativa da sociedade. Para isso aproximará o
que é semelhante, afastará o que é divergente; ordenará em institutos preceitos singulares; determinará as categorias (pessoa singular, direito subjetivo...) que travejam
unitariamente o corpo do direito; formulará os conceitos que abrangem esses institutos e categorias que pouco a pouco se vão formando; detectará paralelamente os
princípios fundamentais que perpassam pelo sistema e o vivificam”(7).
Cabendo ao intérprete conferir unidade ao ordenamento, não é possível conceber,
dentro do mesmo sistema, conceitos antitéticos entre si.
Ora, é justamente em razão de haver no ordenamento jurídico brasileiro duas acepções antitéticas da culpa que surge polêmica sobre ser a responsabilidade civil do incapaz
objetiva ou subjetiva.
(4) Essa parece ser também a posição de Paulo de Barros Carvalho quando afirma que: “(...) Não vejo como se possa negar
a condição de sistema a um estrato de linguagem tal como se apresenta o direito positivo.Qualquer que seja o tecido de
linguagem de que tratamos, terá ele, necessariamente, aquele mínimo de racionalidade inerente às entidades lógicas, de que
o ser sistema é uma das formas”. Direito tributário. Fundamentos jurídicos da incidência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
(5) Para Larenz, “O que estrutura o sistema não é, pois, o nexo orgânico dos institutos, mas o nexo lógico dos conceitos
(gerais abstratos)”. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1969.
(6) “A reflexão sobre conceitos é usualmente definida na ciência jurídica como ‘dogmática’. ‘Dogma’ tem aqui um significado
diferente relativamente a outros empregos do termo: não se trata de postulados evidentes por si só ou de qualquer modo
subtraídos à livre discussão, mas de conceitos elaborados com base no ordenamento, legitimados exclusivamente em virtude
de sua capacidade explicativa e resolutiva de problemas práticos e enquanto mantiverem esta qualidade”. PERLINGIERI,
Pietro. In: Perfis do direito civil, introdução ao direito civil constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 60.
(7) Introdução à ciência do direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 400.
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Assim, buscaremos demonstrar que a responsabilidade civil do incapaz na sistemática do atual Código Civil é subjetiva, e não, como pretendem alguns(8), objetiva.
Para tanto, valer-nos-emos de alguns conceitos hauridos da ciência criminal(9) que,
como é sabido, influenciou e influencia diretamente a estruturação da responsabilidade
civil.
Com isso, cremos conseguir demonstrar quais as consequências do manejo incauto
de conceitos como culpa, imputabilidade e culpabilidade, bem como aclarar a posição
jurídica do incapaz no atual sistema.
1. Fundamento da rresponsabilidade
esponsabilidade jurídica
A responsabilidade, enquanto considerada como consequência de um comportamento inconveniente, é um fator que está intimamente ligado com qualquer atividade
humana, é o mecanismo que serve para ajustar a conduta das pessoas a certos padrões
comportamentais pré-estabelecidos.
Assim, encontramos a ideia de responsabilidade ligada à religião, à moral, à ética e
ao direito, sendo certo que é ao último que dedicaremos nossa atenção(10).
A existência de uma responsabilização jurídica em razão de condutas humanas, comissivas ou omissivas, encontra raízes na necessidade de se manter o equilíbrio social
que, em virtude de uma dada conduta, tenha sido abalado.
Para a compreensão do que seja esse equilíbrio social que se procura manter, adotaremos como premissa desse estudo a existência do contrato social(11).
O contrato social pode, grosso modo, ser entendido como o pacto fundado na vontade geral, pelo qual as pessoas consentem em submeter a um ente que criam a responsabilidade pela formação e/ou manutenção de uma situação social harmônica(12).
O ente criado é autônomo, porém obrigado a respeitar a essência de cada uma daquelas vontades de que é formado, assim, sua realização não significa perda de liberdade
(8) CALIXTO, Marcelo Junqueira. A culpa na responsabilidade civil. Estrutura e função. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
(9) Afinal, o ordenamento jurídico é uno e a divisão do Direito em ramos é meramente didática.
(10) Para um estudo mais profundo da ideia geral de responsabilidade, confira-se a obra de DIAS, José de Aguiar. Da
responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. v. 1.
(11) Delinearemos a noção de contrato social com base em Rousseau, sem, contudo, entrar no mérito de serem verdadeiros ou não os fundamentos expostos pelo filósofo para sua realização.
(12) O contrato social não deve ser encarado como um fato que ocorreu num remoto momento histórico, e sim como uma
hipótese para uma descrição coerente de um sistema jurídico-político. Eis a advertência de Franz Wieacker: “a moderna
focagem realista dos problemas atrai o observador atual para o equívoco de que com a conclusão do pacto social se quer
significar um acontecimento histórico da humanidade primitiva, porventura uma fundação do Estado. Esta não foi, no
entanto, a opinião dos pensadores jusracionalistas. Para eles trata-se, no caso, da descrição do Estado e do Direito positivo
a partir do pacto social, da fábula didática (fabula docet ) de uma fundamentação coerente do direito, fábula que, como o
mito, se refere a uma verdade intertemporal e supra-histórica e não a uma verdade histórica. Tal como o mito ou a fábula,
para os pensadores jusracionalistas o contrato social ocorre de forma sempre renovada e idêntica. (História do direito
privado moderno. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 300).

revista amatra vol 1 2009.pmd

300

02/07/2013, 18:47

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 2/2009

301

em favor do Estado, e sim garantia de respeito a esse valor por parte de todo o corpo
social, inclusive do próprio Estado(13).
O Estado surge para, entre outras funções, evitar que os impulsos egoísticos dos
homens física ou intelectualmente superiores tolham a liberdade dos outros componentes
do corpo, ou seja, substitui-se um sistema baseado na força por um sistema fundado na
razão, ainda que, em ultima ratio, garantido pela existência de uma força superior à força
de qualquer homem isoladamente considerado, qual seja a do Estado.
Cada uma das pessoas componentes do corpo social passa a ser um elemento fundamental na superestrutura criada, pois o Estado tem como fim único promover e garantir
o pleno desenvolvimento da personalidade humana, ou, como preferem alguns, garantir o
alcance do bem comum.
Ora, no momento em que se erige a pessoa humana, ainda que individualmente considerada, como fundamento da própria existência do Estado, há que se desenvolver mecanismos aptos a salvaguardá-la das consequências danosas de comportamentos não tolerados
pelo corpo social, e é justamente essa a função social da responsabilidade jurídica.
2. Responsabilidade penal, civil e administrativa: institutos ontologicamente idênticos
com estr
uturas e consequências quantitativamente diversas
estruturas
Quando, no item anterior, expusemos o fundamento da responsabilidade jurídica, o
fizemos em termos gerais, buscando a fundamentação da própria ideia de sanção, encarada como a resposta do ordenamento jurídico à sua violação.
O objetivo dessa abordagem lata é demonstrar a inexistência de diferença ontológica
entre os sistemas de responsabilidade penal, civil e administrativa e propor uma análise
unitária do fenômeno jurídico-sociológico da responsabilidade(14).
Com isso não se nega alguma diversidade entre aqueles sistemas, apenas se busca
delimitar tal diversidade ao quantum da sanção e à estrutura jurídica necessária para, em
cada caso, a deflagrar.
Destarte, estudaremos a estrutura de cada uma das formas de responsabilização jurídica, considerando como estrutura o mecanismo jurídico suficiente para aplicação da
resposta estatal, isto é, da sanção.
2.1. Estr
utura da rresponsabilidade
esponsabilidade penal
Estrutura
A pena, em sentido estrito, é a mais violenta sanção de que o ordenamento jurídico
dispõe e tal se dá porque ela incide sobre os bens jurídicos mais caros ao homem, quais
sejam a vida e a liberdade(15).
(13) A causa e as consequências da realização do contrato social para Rousseau são muito bem expostas pelos professores
Eduardo C. B. Bittar e Guilherme Assis de Almeida no excelente Curso de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2002.
(14) Não é original o reconhecimento da inexistência de diferença ontológica entre as sanções, o erro é circunscrever a
diferença apenas à consequência, olvidando-se a diferença estrutural entre os mecanismos de deflagração.
(15) Não olvidemos que a Constituição Federal de 1988 permite a aplicação da pena de morte em caso de guerra declarada.
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Por essa razão, o comportamento antissocial que a ensejou deve, igualmente, ter
ferido um bem jurídico dos mais relevantes para a sociedade e, além disso, o mecanismo
de sua aplicação deve ser mais rigoroso que o das demais sanções, sejam civis, sejam
administrativas(16).
Para que seja aplicada uma pena, é necessário que tenha sido cometido um crime
por alguém imputável(17).
Crime é o fato típico e antijurídico, ou seja, é a realização dolosa ou culposa da
conduta descrita na norma penal incriminadora sem que exista uma causa que a justifique, v. g., a legítima defesa.
A existência de um crime não implica necessariamente a aplicação de uma pena. É
perfeitamente possível que seja cometido um crime sem que seja possível a aplicação de
uma pena.
A aplicação de uma pena passa pelo chamado juízo de culpabilidade, isto é, o juízo
de aferição da capacidade do agente de ser sujeito passivo da pena. Culpável é quem pode
ser reprovado por, diante do caso concreto, ter realizado um fato típico e antijurídico
quando podia e devia tê-lo evitado(18).
Assim, se o dolo e a culpa são elementos do fato típico, não há que confundi-los com
a noção de culpabilidade(19), que é sempre um juízo a posteriori.
Podemos, então, realizar a clivagem da estrutura de deflagração da sanção penal e
vislumbrar cinco fases perfeitamente distintas:
A — Verificação da ocorrência no mundo fenomênico de uma conduta dolosa ou
culposa descrita em uma norma penal incriminadora;
B — Verificação da ocorrência de um resultado(20);
(16) Veremos que, quanto à sanção administrativa, essa conclusão ainda não está completa, pois ela pode se assemelhar a
tal ponto da sanção penal que merecerá um mecanismo tão complexo quanto o necessário para aplicação desta.
(17) Para esse estudo, adotaremos a teoria finalista da ação, que inclui como elemento da conduta típica o dolo e a culpa,
afinal foi a postura adotada pelo nosso atual Código Penal.
(18) Para Franz Von Liszt, “responsável é todo homem mentalmente desenvolvido e mentalmente são. Daí segue-se que a
teoria da culpabilidade criminal deve encontrar seu centro de gravidade na exposição daquelas situações ou estados excepcionais
que excluem a imputabilidade” (grifei). Tratado de direito penal alemão. Brasília: Editora do Senado: 2007. v. I, p. 257.
Para Damásio Evangelista de Jesus, “culpabilidade é pressuposto da pena e não requisito ou elemento do crime”. Para
Dotti, citado por Damásio, “o crime como ação tipicamente antijurídica é causa da resposta penal como efeito. A sanção
será imposta somente quando for possível e positivo o juízo de reprovação que é uma decisão sobre um comportamento
passado, ou seja, um posterius destacado do fato antecedente”. Direito penal. Parte geral. São Paulo: Saraiva: 1999. p. 454.
Para Antonio Carlos Santoro Filho, “é um juízo de reprovação que recai sobre o agente de um comportamento ilícitotípico, doloso ou culposo, que, na realização de sua conduta, atua com a potencial consciência da ilicitude de sua ação,
cujas circunstâncias concretas circundantes impunham a observância da norma”. Fundamentos de direito penal. São Paulo:
Malheiros, 2003. p. 249. Para Santiago Mir Puig “Há unanimidade em considerar que as condições de imputação do fato ao
sujeito somente devem ser examinadas uma vez comprovada a existência de um fato antijurídico. Na terminologia mais
usual, não existe uma culpabilidade em si, mas apenas uma culpabilidade pelo fato antijurídico”. Direito penal, fundamentos e teoria do delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 416.
(19) É justamente a confusão entre os conceitos de culpa e culpabilidade que tem levado alguns civilistas a conclusões
equivocadas, v. g., considerar objetiva a responsabilidade do incapaz no direito civil brasileiro.
(20) Todo crime exige um resultado, apenas este varia entre as espécies normativa e naturalística. Normativo é o resultado
que surge com a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Já o resultado naturalístico é a alteração sentida no
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C — Verificação da ausência de uma causa que exclua a ilicitude dessa conduta;
D — Verificação da existência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta;
E — Verificação da possibilidade de reprovar aquela conduta diante do caso concreto, isto é, verificação da existência de culpabilidade.
Eis a estrutura de deflagração da sanção penal, porém, antes de dar cobro ao seu
estudo, cabe analisar os conceitos de dolo, culpa, nexo de causalidade e culpabilidade,
pois que são institutos componentes, também, da responsabilidade civil.
2.1.1. Dolo na ciência criminal
Dolo, para os finalistas, é definido como sendo a vontade livre e consciente de realizar a conduta descrita na norma penal incriminadora. Esse conceito que expusemos tem
o condão de abrandar as consequências do naturalismo, que via no fato típico mera relação natural de causa e efeito entre conduta e resultado, ou seja, agora, não basta que tenha
havido conduta, esta deve ter sido dolosa.
Destarte, para os finalistas, o dolo está presente quando o agente quis realizar os
elementos objetivos do tipo, não sendo, contudo, necessário para sua configuração a consciência da ilicitude por parte deste, matéria esta atinente à questão da culpabilidade, que
é pressuposto de aplicação de pena, e não de existência de crime.
Como consequência inexcedível dessa conclusão, o inimputável poderá perfeitamente
realizar conduta dolosa, já que dele não se exige consciência da ilicitude do fato.
Não é outra a doutrina de Flávio Augusto Monteiro de Barros, que, dada sua clareza,
pedimos vênia para colacionar: “(...) para nós, no inimputável processa-se a consciência e
a vontade dentro do seu precário mundo valorativo. Isso é suficiente para a caracterização
do dolo”.(21)
2.1.2. Culpa na ciência criminal
A culpa é, sem dúvida, o elemento que mais interessa a esse estudo, afinal é do exato
conhecimento de seus contornos e de sua diferenciação com a culpabilidade que resultará
a conclusão sobre a estrutura da responsabilidade civil do incapaz na sistemática inaugurada pelo Código Civil de 2002.
Os institutos da culpa e do dolo receberam maior desenvolvimento dentro da ciência
criminal, afinal são conceitos em torno dos quais orbita toda teoria do crime.
Por essa razão, os outros campos da dogmática jurídica, via de regra, aplicaram para
seus objetos de estudo as conclusões alcançadas pelos penalistas, algo que à evidência
ocorreu no campo da responsabilidade civil.
mundo fenomênico. O resultado naturalístico só é requisito essencial da existência do crime quando a lei o exige expressamente, sendo exatamente o que se dá nos crimes ditos materiais.
(21) Direito penal. Parte geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 1, p. 224.
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Portanto, analisaremos a noção de culpa à luz da doutrina penal e, ao tratar da
estrutura de responsabilidade civil, à luz do Direito Civil para saber se há distinção ontológica entre elas ou se, ao contrário, se pode extrair um conceito geral do instituto aplicável de maneira uniforme a uma teoria da sanção.
Os penalistas costumam definir a culpa como sendo a falta do dever de cuidado que
toda pessoa humana média teria como observar(22). Assim, antes de se dizer se houve ou
não culpa, é necessária a valoração da conduta do agente para, diante do caso concreto,
aferir-se se, segundo o padrão de cuidado exigível da pessoa humana média, ele violou
algum dever de cuidado.
Diante desse conceito, resta evidente que não tem lugar, para fins de averiguação da
existência ou não de crime, a distinção que reconhece a classificação da culpa em levíssima, afinal é levíssima a culpa quando o dano só seria evitado se o agente atuasse com
diligência extraordinária, vale dizer, com um cuidado além do comum.
Desse modo, podemos fixar o conceito de culpa como sendo a violação do dever de
cuidado que deveria ser observado por pessoa de diligência normal.
2.1.3. Nexo de causalidade na ciência criminal
O nexo de causalidade é o elemento que liga a conduta ao resultado naturalístico
causado, sendo elemento essencial apenas dos crimes materiais, pois nos demais o resultado, dito, então, normativo, não gera alteração no mundo fenomênico ou, se gera, isso é
irrelevante para caracterização do crime(23).
O estudo do nexo causal tem relevo para se identificar quando a conduta do agente
foi a causa do resultado, e, para tanto, surgiram, entre outras, três teorias que ganharam
destaque, sendo estas que brevemente analisaremos.
2.1.3.a. Teoria da equivalência das condições ou da conditio sine qua non
Para a teoria da equivalência das condições, desenvolvida por Von Buri, considera-se
causa todo fato sem o qual o resultado não teria sido produzido.
A fim de se saber quando um dado fato é causa de um resultado naturalístico, Tyrén
desenvolveu uma fórmula prática que ficou conhecida como processo hipotético de elimi(22) Essa afirmação fica evidente no excerto da jurista alemã Ingeborg Puppe, professora da Universidade de Bonn: “As
normas de cuidado não podem dirigir-se às capacidades do cidadão individual, pois de outro modo não seriam normas.
Uma vez que a culpabilidade, porém, pressupõe que se atribua ao autor a capacidade de atender à norma, para declarar
alguém culpável, é preciso verificar se essa capacidade do autor não lhe foi perturbada, no caso concreto, por efeito de algum
déficit físico ou anímico”. A distinção entre dolo e culpa. Barueri: Manole: 2004. p. 7 (grifei). Para Capez “(...) se a conduta
do agente afastar-se daquela prevista na norma (que é a normal), haverá a quebra do dever de cuidado e, consequentemente,
a culpa.” Curso de direito penal. Parte geral. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1, p. 191 (grifei). Para Damásio, “no crime culposo,
a conduta descrita no tipo (se o homicídio é culposo) está integrada pela inobservância do dever de diligencia na vida de
relação”. Op. cit. (grifei).
(23) É o caso do crime formal, no qual a lei descreve um resultado, mas não o exige para configuração do crime, ou seja, o
crime surge ainda que não se concretize o resultado descrito no tipo.
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nação. Por esse processo, suprime-se mentalmente certo fato e avalia-se se o resultado
teria, ainda assim, ocorrido, se a resposta for afirmativa, aquele fato mentalmente suprimido é causa; do contrário, não.
A principal crítica dessa teoria é o risco do regressus ad infinitum, crítica a qual a
doutrina responde dizendo que, para existência do crime, além da causalidade física, exigese a presença do dolo ou da culpa. Se a causalidade fosse puramente física, a consequência seria a adoção da responsabilidade penal objetiva, algo impensável à luz do moderno
direito penal e do princípio do Estado Democrático de Direito.
O Código Penal Brasileiro, no caput do seu art. 13, parece ter adotado essa teoria ao
dizer que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
2.1.3.b. Teoria da causalidade adequada
A teoria da causalidade adequada, desenvolvida por Von Kries, tende a abrandar a
frieza da teoria antecedente, afirmando que deve ser considerada causa o evento que,
segundo os dados da experiência e previsibilidade que se espera das pessoas humanas,
seria adequado a produzir o resultado segundo uma previsibilidade do que normalmente
ocorre.
As bases dessa teoria são as mesmas da teoria da equivalência das condições, o ponto
diferenciador reside no momento do processo hipotético de eliminação. Com efeito, não
basta que com a supressão mental do fato desapareça mentalmente o resultado, é necessário que o fato suprimido seja adequado a, numa situação de normalidade, produzir o
resultado.
2.1.3.c. Teoria da imputação objetiva
Dá-nos conta a doutrina que a teoria da imputação objetiva foi desenvolvida por
Karl Larenz e Richard Honing.
Pretende essa teoria aplacar os rigores da teoria da conditio sine qua non, que, baseada
numa lei natural de causa e efeito, pode conduzir a soluções absurdas.
Como vimos, a exigência de dolo e culpa é importante fator de limitação das consequências de aplicação da teoria da equivalência das condições, contudo, Capez lembra
que na Alemanha, antes da reforma de 1953, reconhecia-se a responsabilidade objetiva
quanto ao evento agravador nos delitos qualificados pelo resultado(24).
A fim de solucionar essa situação de flagrante injustiça, foi desenvolvida a teoria da
imputação objetiva, que, além do nexo natural, exige uma conduta socialmente inadequa(24) O autor assim exemplifica: “se alguém desse um tapa no rosto da vítima, a qual, por ser portadora de um problema
cardíaco por todos desconhecido, vem a falecer de susto. Na Alemanha da primeira metade do século XX, o agressor
responderia pela morte, mesmo sem ter atuado com dolo ou culpa em relação à mesma”. Op. cit., p. 164.
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da, que, consequentemente, cria um risco proibido, e, finalmente, exige que o resultado
esteja dentro do âmbito de risco provocado pela conduta, caso contrário, o fato não poderá ser tido como causa do resultado(25).
2.1.4. Culpabilidade na ciência criminal
Já vimos que culpabilidade é um fator extrínseco à noção de crime, um momento
posterior relevante tão-somente para a aplicação da pena. Contudo, é momento de fixar
os seus contornos e analisar seus elementos.
Enquanto pressuposto de aplicação de pena, a culpabilidade tem por fundamento
aferir se o juiz pode reprovar o agente por ter realizado o fato criminoso, ou seja, verificar
se o agente, diante do caso concreto, tinha como escolher validamente entre a conduta
lícita e a ilícita.
A culpabilidade é um instituto que, para existir, depende da confluência de três
fatores: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta
diversa, vejamos brevemente no que consiste cada um desses elementos:
2.1.4.a. Imputabilidade
Imputar é um verbo com mais de um significado, ora significando atribuição a alguém de uma responsabilidade, ora significando conferir algo a alguém(26).
Para o Direito Penal, imputabilidade é a qualidade de quem tinha, no momento do
fato criminoso, condições de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se segundo
esse entendimento(27).
Ora, não há razão que justifique aplicar uma sanção penal(28) a quem não tinha condições psicológicas de conhecer o caráter ilícito de sua conduta ou, ainda que as tivesse,
de comportar-se conforme essa consciência.
Aplicar pena a alguém em uma dessas condições seria crueldade incompatível com
o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
(25) Para um aprofundamento da questão, recomendamos a obra de Damásio de Jesus intitulada Imputação objetiva publicada pela editora Saraiva.
(26) Aurélio.
(27) Na esteira do que vimos fazendo, vejamos como a doutrina define a imputabilidade: para Antonio José da Costa e
Silva, imputabilidade “significa a possibilidade de se atribuir a alguém a culpa (lato sensu) de certo procedimento. Imputabilidade quer dizer, em poucas palavras, capacidade para culpa. Dois são os requisitos dessa capacidade: a) que a pessoa
tenha atingido certo grau de desenvolvimento intelectual; b) que possua liberdade de vontade”. Código Penal dos Estados
Unidos do Brasil commentado. Brasília: Editora do Senado, 2004. v. II. Para Santoro Filho, “ a imputabilidade representa a
capacidade psíquica de entender e querer e de portar-se de acordo com esse entendimento e vontade”. Para Puig, “é
a liberdade de comportar-se de modo diverso de como o faz (poder atuar de outro modo)”. Para Damásio, baseado em
Aníbal Bruno, “imputabilidade penal é o conjunto de condições pessoais que dão ao agente capacidade para lhe ser juridicamente imputada a prática de um fato punível”.
(28) Essa afirmativa restará mais evidente quando, após análise dos elementos da culpabilidade, estudarmos a finalidade da
pena criminal.
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2.1.4.b. Potencial consciência da ilicitude
Para ser considerado culpável, o agente deve ter, no momento da conduta, ao menos
possibilidade de conhecer a ilicitude do fato.
Nas palavras de Assis Toledo, “a mesma razão que leva a considerar-se inculpável a
ação cometida por um inimputável (impossibilidade de entender o caráter criminoso do
fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento — art. 26 do CP) deve pesar,
também, para impedir que seja movida uma censura a quem, mesmo sendo normal e
imputável, age igualmente sem a possibilidade de entender o caráter criminoso do fato,
isto é, sem a consciência da ilicitude, embora por deficiências momentâneas e circunstanciais, mas inevitáveis”(29).
Ocorre ausência da potencial consciência da ilicitude no chamado erro de proibição,
que, grosso modo, se verifica quando o agente atua crendo estar conforme o direito, porém
o está violando.
2.1.4.c. Exigibilidade de conduta diversa
Para que o agente possa ser considerado culpável, é necessário que, diante do caso
concreto e no momento da conduta, possa-se exigir dele uma atitude diferente da que
tomou. Se, ao contrário, for inexigível do agente uma conduta diversa da que adotou, não
será possível um juízo de reprovação e, portanto, ainda que tenha cometido crime,
não será sujeito passivo de pena.
2.1.5. Funções da pena
Após a análise do conceito de culpabilidade, dos elementos de que é composta e das
consequências de sua colocação como pressuposto de aplicação de pena, e não como
elemento constitutivo do crime, cumpre verificar qual ou quais as funções da pena criminal, algo que será útil para conhecermos os pressupostos de aplicação da sanção civil.
Modernamente, a doutrina penal reconhece de forma mais ou menos unânime três
funções da pena criminal(30): 1) retributiva; 2) preventiva e 3) reeducadora.
A finalidade retributiva consiste em retribuir ao criminoso o mal que causou, sendo,
portanto, necessária a aferição da proporcionalidade entre o mal causado e o mal retribuído.
A finalidade preventiva divide-se em prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral atua pelo só fato de existir uma sanção prevista para uma conduta abstratamente considerada, v. g., pelo só fato de o homicídio ser incriminado com pena de reclusão
de 6 a 20 anos, o jurisdicionado evitará praticá-lo.
Já a prevenção especial é a que atua especificamente sobre o criminoso, pois ao
sofrer a pena tenderá a não mais realizar condutas criminosas.
(29) TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.
(30) Remetemos o leitor às obras de direito penal já citadas, em especial à de PUIG, Santiago Mir. Direito penal, fundamentos e teoria do delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
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Finalmente, a função educativa pretende a reeducação do apenado a fim de que ele
retorne ao convívio social ou, caso a pena não seja privativa de liberdade, comporte-se em
sociedade de maneira adequada.
Conhecidas as finalidades da pena, torna-se insustentável sua aplicação a quem não
tenha culpabilidade, afinal ela será absolutamente ineficaz, seja em razão de o apenado
não ter consciência da ilicitude de sua conduta ou capacidade de evitá-la (inimputabilidade ou ausência de potencial consciência da ilicitude), seja em razão de ter se comportado
da maneira esperada pelo corpo social, não tendo, portanto, que ser reeducado (inexigibilidade de conduta diversa).
2.2. Estr
utura da rresponsabilidade
esponsabilidade civil e razão de sua difer
ença para a estr
utura
Estrutura
diferença
estrutura
da rresponsabilidade
esponsabilidade penal
A estrutura da responsabilidade civil é, como veremos, mais simples do que a estrutura da responsabilidade penal, e tal se dá porque a sanção a ser imposta naquela é menos
gravosa do que aquela a ser imposta nesta, demandando, pois, um mecanismo de deflagração menos complexo.
Para a aplicação da sanção civil, sempre consistente num dever de indenizar, é necessária a conjugação de uma conduta, de um dano e de um nexo de causalidade que
ligue a conduta ao resultado danoso causado. Já para a aplicação da sanção penal, além
desses elementos, será necessária uma fase intermediária que medeie o resultado e a aplicação da sanção, qual seja o exame da culpabilidade do agente.
Assim, subtrai-se da estrutura da responsabilidade civil a indispensabilidade da fase
do exame de culpabilidade do agente, e isso porque no entrechoque entre o dever de
indenizar e o restabelecimento do equilíbrio social violado, opta-se por este último.
Ademais, não é exato afirmar que a ausência da necessidade do exame de culpabilidade do agente é novidade trazida pela codificação de 2002, pois se antes não se impunha
o dever de indenizar ao incapaz, isso se dava por uma questão de política legislativa, e não
por ausência de culpabilidade desse agente.
Passemos, então, para decomposição e análise dos elementos da responsabilidade
civil.
2.2.1. Da conduta
A conduta é a ação ou omissão voluntária do agente. Em sede de responsabilidade
civil, a conduta poderá ou não ser culposa em sentido amplo, conforme se trate de responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, algo que, como vimos, é bem diverso na responsabilidade penal, que sempre exigirá o dolo ou a culpa.
O dolo, em direito civil, tem mais de um significado, ora significa vício do consentimento, ora significa conduta deliberada. É nesta última acepção que o trataremos neste
estudo.
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O dolo, seja para o direito penal, seja para o direito civil, significa vontade livre e
consciente de realizar uma conduta, desse modo, e em razão dessa inquestionável uniformidade, deixaremos de lado seu estudo e nos deteremos na análise da culpa.
A culpa é um dos elementos mais controvertidos no estudo da responsabilidade
civil, nos dando conta a doutrina que alguns autores chegam mesmo a afirmar a impossibilidade de sua definição.(31)
Desconsiderando esse extremismo, podemos vislumbrar nos diversos autores duas
formas de analisar a culpa e, consequentemente, de obter um possível conceito, quais
sejam a análise da culpa em concreto e em abstrato.
Para os que defendem uma análise em concreto, deve-se levar em conta, para saber
se houve ou não culpa, a consciência do agente, sua capacidade de prever o resultado e,
assim, evitá-lo.
Para os que defendem uma análise em abstrato, verifica-se se a conduta do agente
está de acordo com a que adotaria uma pessoa diligente dentro das mesmas circunstâncias
de fato e, caso a resposta seja negativa, haverá culpa.
A quase totalidade da doutrina sustenta que a culpa deve ser analisada em abstrato,
sem consideração de elementos psicológicos do agente.
Contudo, muitos dos que defendem uma análise abstrata da culpa exigem, para sua
configuração, que o agente tenha imputabilidade moral, isto é capacidade de, “em virtude
do estado de sua razão e de sua inteligência”(32) agir de acordo com o padrão esperado.
Ora, há uma contradição lógica nas afirmações, pois ou se leva em conta um modelo
de conduta, e se adota a perspectiva abstrata de análise, ou se verifica caso a caso se há
imputabilidade moral no agir do agente, e se adota a perspectiva concreta de análise.
Essa contradição é explicável e não foi combatida entre nós como deveria ter sido
porque até a entrada em vigor do novo Código Civil os incapazes não respondiam pessoalmente por seus atos danosos, situação que levou a doutrina a crer que isso se dava
porque o incapaz, não tendo consciência, era impossibilitado de agir com culpa, sendo
esse mesmo equívoco que atualmente tem levado alguns autores a entender que a responsabilidade civil dos incapazes na atual codificação é objetiva.
O que houve e ainda há é uma confusão entre os conceitos de culpa e de culpabilidade. A culpa é a violação de um dever de conduta(33), dever esse pré-estabelecido por um
tipo abstrato de agir de conduta diligente dentro das condições do caso concreto. Não se
trata do estabelecimento de um padrão válido para todas as hipóteses, e sim de um critério a ser adotado pelo julgador diante do caso posto. Assim, para saber se houve culpa, o
juiz perguntará a si mesmo se, diante das circunstâncias em que se achava o agente quan(31) Cf. DIAS, Aguiar. Op. cit.
(32) LIMA, Alvino. Culpa e risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960. p. 71.
(33) Cf. BEVILACQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. São Paulo: Francisco Alves, 1929. p. 352.
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do o dano se deu, o agente-tipo teria agido de maneira diversa, evitando o dano. Caso a
resposta seja afirmativa, haverá culpa, do contrário, não.
A culpa não é um juízo de reprovação moral sobre uma conduta, que é matéria
atinente à culpabilidade, e sim é um fato jurídico consistente na violação de um dever de
cuidado.
Não é porque o deficiente mental ou a criança são incapazes de conhecer o dever de
cuidado que eles não podem violá-lo. A consciência da ilicitude, já vimos, é questão a ser
verificada quando do juízo de reprovação sobre a conduta, isto é, quando for verificada a
existência ou não de culpabilidade.
A culpa também não é um erro de conduta, pois a ideia de erro traz em si forte carga
subjetiva, tendo razão os que dizem que só pode errar quem tenha capacidade para acertar, sendo certo que exigir essa capacidade é descambar para análise in concreto da culpa.
Essa postura de objetivação da culpa não é, como pretendem alguns(34), adoção velada da teoria do risco. Nesta haverá o dever de indenizar ainda que não haja violação do
dever de cuidado, isto é, ainda que não haja culpa. Já na responsabilização subjetiva,
deverá estar presente a violação de um dever de cuidado como causa eficiente à geração
do dano.
Essas afirmações restarão mais claras quando estudarmos o papel da culpabilidade
na responsabilidade civil.
2.2.2. Do nexo de causalidade
O nexo de causalidade na responsabilidade civil é, juntamente com a culpa, um dos
elementos de maior disputa doutrinária.
Contudo, as teorias que procuram explicar o nexo de causalidade são, com uma
exceção, as mesmas das do Direito Penal, às quais já fizemos referência.
Assim sendo, analisemos a teoria própria do Direito Civil, qual seja a Teoria do Dano
Direto e Imediato.
O art. 403 do Código Civil, cuja redação é idêntica à do art. 1.060 do revogado
Código Bevilaqua, preceitua que “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as
perdas e danos só incluem os prejuízos e os lucros cessantes por efeito dela direto e
imediato, sem prejuízo no disposto na lei processual”.
Com base na redação desse dispositivo, parte da doutrina pátria considera que o
nosso sistema jurídico adotou como teoria do nexo causal a teoria do dano direto e imediato.
Porém, como argutamente observa Peteffi, “O art. 1.060 do Código Civil de 1916
encontrava-se dentro do título referente aos efeitos das obrigações, mais especificamente
no capítulo sobre perdas e danos, mantendo, assim, óbvia relação com a responsabilidade
(34) Entre outros, Aguiar Dias e Alvino Lima.
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contratual. Por sua vez, o art. 403 do novo Código Civil apresenta relação ainda mais
evidente com a seara negocial, visto que se encontra dentro do título que trata do inadimplemento das obrigações”. E arremata o autor dizendo que os defensores dessa teoria
entendem que ela fundamenta o nexo de causalidade em todo o sistema, inclusive quando
se trata de responsabilidade civil extracontratual(35).
A teoria do dano direto e imediato foi adotada e defendida, entre outros, por Agostinho Alvim, que, depois de expor e criticar as várias escolas que pretendem explicá-la, filiase à teoria ou subteoria da necessariedade da causa, explicitando-a nos seguintes termos:
“Suposto certo dano, considera-se causa dele a que lhe é próxima ou remota, mas,
com relação a esta última, é mister que ela se ligue ao dano, diretamente.
Ela é causa necessária desse dano, porque a ela ele se filia necessariamente; é causa
exclusiva, porque opera por si, dispensadas outras causas.
Assim, é indenizável todo o dano que se filia a uma causa, ainda que remota, desde
que ela lhe seja causa necessária, por não existir outra que explique o mesmo dano.”(36)
2.2.3. Do dano
Dano é classicamente definido como a diminuição do patrimônio de alguém(37).
A doutrina, porém, não mais se contenta com essa noção, dizendo que o conceito
não abarca o dano moral e o estético, já que o conceito de patrimônio é o de “conjunto das
relações jurídicas de uma pessoa, apreciáveis em dinheiro”(38), e essas espécies de dano
não são aferíveis em dinheiro.
A crítica não procede nos termos em que formulada, pois a noção de patrimônio há
de ser alargada para compreender a totalidade de emanações da personalidade humana,
como, por exemplo, a dignidade, a honra, a vida, saúde etc., e não só relações jurídicas
traduzíveis em dinheiro.
Assim, o conceito de dano abarca sem problema algum o dano moral e o estético.
Contudo, cremos que ainda não é um conceito perfeito, uma vez que não abarca a
ideia de lucro cessante, considerado como aquilo que a vítima, em razão do evento,
razoavelmente deixou de ganhar.
Destarte, preferimos conceituar dano como sendo a afetação negativa de uma posição jurídica alheia, pois dessa forma ficam incluídos o dano moral, o estético, bem como
se permite a indenização por lucros cessantes quando for constatado que, em razão do
(35) Responsabilidade civil pela perda de uma chance, p. 26.
(36) Op.. cit., p. 380. O autor, com o poder de abstração típico dos grandes mestres, ensina que haverá rompimento do
nexo sempre que uma causa posterior seja capaz de explicar o dano.
(37) Para uma análise profunda da noção e evolução do conceito de dano, confira-se ALVIM, Agostinho. Da inexecução
das obrigações e suas consequências. São Paulo: Saraiva.
(38) ALVIM, Agostinho. Op. cit., p. 187.
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evento, uma posição jurídica que estava predisposta a alcançar um lucro foi abalada a
ponto de impedir a percepção do quantum que, razoavelmente, se esperava.
2.2.4. Papel da culpabilidade na responsabilidade civil
Como afirmamos, para a deflagração da sanção civil prescinde-se do exame da culpabilidade do agente, já que o que se busca é, por meio da indenização, restabelecer o
equilíbrio social abalado pelo evento danoso, e não fazer com que o agente sofra a retribuição do mal que causou à sociedade. Com isso, não negamos de maneira peremptória
que a responsabilização civil tenha, à semelhança da pena criminal, alguma função de
prevenção especial(39), apenas afirmamos que essa função é meramente acessória, podendo
ser dispensada, como de fato o é, quando se trata de responsabilizar incapazes pessoalmente por seus atos danosos.
Assim, primeiro se buscará a indenização da vítima para, se possível, fazer com que
retorne ao statu quo ante e, de maneira reflexa, desestimular a prática de atos danosos.
O juízo de reprovação social, expresso pela presença da culpabilidade, tem, dessa
forma, um papel diminuto quando se trata de responsabilização civil.
Porém, em ao menos um caso, essa afirmação é excepcionada, e tal se dá justamente
quando se aplica a alguém a pena de indignidade sucessória. Nesse caso, dada a natureza
do ato que deu azo à pena e à inegável identidade ontológica com o procedimento criminal, o juízo de culpabilidade do agente será indispensável sob pena de inconstitucionalidade, afinal não se pode exigir comportamento digno de quem não tenha capacidade de
entendimento e, consequentemente, de adequação aos parâmetros sociais da comunidade
em que está inserido.
2.3. Estr
utura da rresponsabilidade
esponsabilidade administrativa e sua apr
oximação com as
Estrutura
aproximação
estr
uturas de dir
eito penal e de dir
eito civil confor
me se trate,
estruturas
direito
direito
conforme
respectativamente, de sanção disciplinar aplicada pelo E stado ou sanção
consistente em indenização a ser paga pelo E stado
O que queremos demonstrar aqui é a inexistência de uma estrutura autônoma de
responsabilização administrativa. Sua estrutura será idêntica à civil ou à penal dependendo da natureza do fato deflagrador da sanção.
Se um administrado sofreu um dano em razão da conduta de um agente público,
veremos ser desencadeada a responsabilização civil extracontratual. Se a Administração
sofreu ou causou um dano a alguém contratado para execução de um serviço público, a
responsabilização também seguirá a estrutura da responsabilidade civil, porém, agora, na
forma e com as peculiaridades da responsabilidade contratual.
(39) São os chamados punitive damages, que conferem à responsabilização civil uma forte função de desestímulo a condutas danosas.
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Contudo, se a Administração pretende impor uma sanção administrativa a um seu
agente, deverá fazê-lo por meio de processo administrativo disciplinar, que tem a mesma
natureza de um processo crime, sendo possível, inclusive, que a sanção a ser imposta em
âmbito administrativo seja mais gravosa que a imposta num processo crime(40).
A identidade ontológica entre os procedimentos administrativo e criminal pode ser
extraída da Constituição Federal em seu art. 5º, LV, que garante aos litigantes, em processo administrativo e judicial, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, bem
como de legislações esparsas como, por exemplo, o Estatuto da OAB, que diz que, na
ausência de norma para o procedimento disciplinar, será aplicado o Código de Processo
Penal(41).
Essa constatação não é nada inédita, sendo repetida constantemente pela melhor
doutrina(42), razão pela qual não nos deteremos em sua análise.
3. Responsabilidade civil do incapaz nos C ódigos de 1916 e de 2002
Para podermos compreender a sistemática da responsabilidade civil do incapaz, é
fundamental analisarmos sua posição nos Códigos de 1916 e de 2002, bem como em que
sentido evoluiu a legislação pátria no que tange à questão.
3.1. Responsabilidade civil do incapaz no Código Civil de 1916
A responsabilidade civil do incapaz na sistemática nucleada pelo Código Civil de
1916 era assunto controvertido e isso, entre outras razões, se dava porque este diploma
distinguia as consequências dos atos danosos praticados por menores púberes das dos
praticados por absolutamente incapazes e, também, porque durante a vigência do Código
Bevilaqua foram editados dois Códigos de Menores(43), que trouxeram profundas mudanças na seara da responsabilidade civil.
Com efeito, o art. 156 equiparava o menor entre dezesseis e vinte e um anos ao
maior quando se tratava de responsabilizá-lo por atos danosos que praticava, seja dolosa,
seja culposamente. E aqui já surgiam duras críticas à redação do Código, pois a doutrina
majoritária, senão unânime, dizia que não se pode atribuir culpa a quem não seja imputável. Porém, já vimos que essa crítica não procede, porque baralha os conceitos de culpa
e de culpabilidade.
(40) Basta imaginarmos, de um lado, o caso de alguém ser condenado, pela prática de crime de menor potencial ofensivo,
a entregar por seis meses cestas básicas em uma creche, e, de outro, um funcionário público que, em razão de faltas, sofre
processo administrativo disciplinar que culmine em sua demissão.
(41) Art. 68 do Estatuto da OAB.
(42) É lição de Celso Antonio Bandeira de Mello que: “Reconhece-se a natureza administrativa de uma infração pela natureza da sanção que lhe corresponde, e se reconhece a natureza da sanção pela autoridade competente para impô-la. Não há,
pois, cogitar de qualquer distinção substancial entre infrações e sanções administrativas e infrações e sanções penais. O que
as aparta é única e exclusivamente a autoridade competente para impor a sanção, conforme correto e claríssimo ensinamento, que boamente sufragamos, de Heraldo Garcia Vitta”. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros.
(43) Decreto n. 17.943-A/27 e Lei n. 6.697/79.
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Já o art. 1.521 preceituava que são também responsáveis pela reparação civil, entre
outros, os pais pelos filhos menores que estiverem sob seu poder e em sua companhia e
os tutores e curadores pelos atos dos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas
condições, desde que, conforme determinava o art. 1.523, ficasse provado que elas haviam concorrido para o dano com culpa.
Para concluir o rol de dispositivos que necessitavam de harmonização, cumpre dizer
que o parágrafo único do art. 1.518 estabelecia a solidariedade no dever de indenizar
entre os autores do dano e as pessoas elencadas no art. 1.521.
Diante desse quadro, algumas posições surgiram, ora dizendo que, em razão da
equiparação feita pelo art. 156, os menores púberes respondiam pessoalmente por seus
atos, ficando a solidariedade estabelecida apenas entre os representantes e os menores
impúberes, ora afirmando que os absolutamente incapazes jamais respondem pessoalmente, devendo a solidariedade ficar adstrita aos representantes e os menores púberes.
Prevaleceu, ao final, que a solidariedade se dava entre os representantes e os
menores púberes, não sendo possível a responsabilização pessoal dos absolutamente incapazes(44).
Contudo, o sistema se mostrava injusto, pois muitas vezes a vítima não conseguia
demonstrar a culpa in vigilando dos representantes e, por isso, acabava por não lograr
qualquer indenização.
O professor Simão ensina que, em relação aos incapazes menores, a situação perdurou até a edição do primeiro Código de Menores, que estabeleceu uma presunção iuris
tantum de culpa por parte de seus representantes, algo de grande utilidade às vítimas, que
só deixariam de receber indenização se os representantes dos menores conseguissem se
desincumbir do ônus de provar que não haviam agido com culpa.
Essa situação confortável para as vítimas durou até a edição da Lei n. 6.697/79, pois,
conforme explica Simão valendo-se de Silvio Rodrigues, essa lei revogou expressamente o
antigo Código de Menores que revogara tacitamente o art. 1.523 do Código Civil no que
tange aos menores. Desse modo, por não haver no sistema pátrio a chamada repristinação
tácita(45), Silvio Rodrigues afirmava que o único dispositivo aplicável para a responsabilidade dos pais ou tutores por atos dos menores era o art. 1.521 do Código Civil de 1916, o
que transmudou a responsabilidade dos representantes dos menores de subjetiva para
objetiva.
(44) É a lição do professor José Fernando Simão: “No tocante à solidariedade entre os menores púberes e seus representantes, interessante questão merece nota. Como o menor a partir dos 16 anos equiparava-se ao maior nos termos do art. 156
do Código Civil de 1916, é de se indagar se a solidariedade entre ele e seus representantes realmente existiria. Em uma
primeira leitura, por se equiparar ao maior, a conclusão a que se chega é a que apenas e tão-somente o incapaz, e não o seu
representante. Entretanto, a interpretação do sistema de indenização do Código Civil de 1916 não permite tal conclusão,
apesar das falhas de redação do art. 156. Isso porque mesmo sendo legalmente o menor púbere equiparado ao maior, seus
responsáveis responderiam solidariamente nos termos do art. 1.518, parágrafo único, desde que provada a culpa in vigilando destes. Não se poderia conceber que, após os dezesseis anos, a vigilância paterna estaria dispensada em razão da equiparação legal”. Responsabilidade civil do incapaz. São Paulo: Atlas, p. 85.
(45) Salvo quando o STF declara a inconstitucionalidade de norma revogadora.
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Muitos, porém, continuaram a sustentar a existência de uma presunção iuris tantum
de culpa dos representantes, que, portanto, admitia prova em contrário(46).
A polêmica não cessou na vigência do Código de 1916 e, com a entrada em vigor do
Código Civil de 2002, apenas mudou de termos.
3.2. Responsabilidade civil do incapaz no Código Civil de 2002: O fundamento
esponsabilização
constitucional da rresponsabilização
O Código Civil de 2002 promoveu profunda alteração na sistemática de responsabilização do incapaz, primeiramente porque não mantém a distinção de consequências entre
atos danosos praticados por menores púberes ou impúberes; depois porque permite, ainda
que como exceção, a responsabilização pessoal do incapaz e, finalmente, porque unificou o
tratamento jurídico dispensado ao incapaz, não mais diferenciando, quanto aos efeitos, a
incapacidade em razão da menoridade da incapacidade oriunda de outras causas.
Essas alterações rompem com a ideia consagrada de que o incapaz, por não ter imputabilidade, não pode ser responsabilizado. Contudo, conforme já sustentamos, a razão
que permite a responsabilização pessoal do incapaz encontra raízes na finalidade da indenização, que tenciona, sempre e principalmente, restabelecer o equilíbrio social abalado
pelo ato danoso e só de forma eventual e secundária(47) desestimular a prática de atos
lesivos. Desse modo, a imputabilidade é elemento acidental na responsabilização civil,
afinal não se busca um juízo de reprovação social de dada conduta, apenas busca-se o
retorno da vítima e, mediatamente, do corpo social, ao statu quo ante.
Se a responsabilização do incapaz não se dava antes, não era por ausência de culpabilidade, e sim porque estavam alijados da participação social, tendo, inclusive, seus atos
comparados com fatos de animais(48). Ora, diante dessa visão discriminatória, seria um
desatino exigir indenização de um incapaz, pois, fazê-lo, seria pô-lo em pé de igualdade
com o homem capaz, algo impensável na época.
Porém, com a ordem jurídica inaugurada pela Constituição Federal de 1988, esse
quadro havia de ser alterado, mormente em face da consagração da dignidade da pessoa
humana como fundamento da República Federativa do Brasil.
Nesse cenário de ampla responsabilização, surge a necessidade de relacionar harmonicamente dignidade humana, solidariedade social e igualdade — todos valores constitucionalmente protegidos(49), o que, segundo cremos, a atual codificação civil logrou fazer.
Com efeito, a configuração da responsabilidade civil do incapaz é encontrada, principalmente, nos arts. 928 e 932 do Código Civil, que, como se verá, estabelecem um
mecanismo eficiente e justo de responsabilização do incapaz.
(46) SIMÃO. Op. cit., p. 70-71.
(47) Eventualmente porque casos há em que não se quer desestimular o comportamento, v.g., no caso de responsabilidade
por ato lícito.
(48) Cf. SIMÃO. Op. cit.
(49) Para uma profunda análise dos fundamentos constitucionais da responsabilização do incapaz, confira-se SIMÃO.
Op. cit.
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Preceitua o art. 928 do Código Civil que:
Art. 928. “O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis
não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes”.
Parágrafo único. “A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar
se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.”

No caput do dispositivo, já se percebe a principal alteração no sistema de responsabilização do incapaz: ele pode ser responsabilizado pessoalmente por seus atos lesivos.
Dizemos “pode” porque sua responsabilidade é subsidiária, isto é, só surgirá se aqueles
que por ele forem responsáveis não tiverem o dever de fazê-lo ou não possuírem recursos
materiais para tanto.
Nessas duas hipóteses, o Código permite a invasão da esfera patrimonial do incapaz,
porém o faz de forma vinculada ao preenchimento dos dois requisitos estabelecidos pelo
parágrafo único do mesmo artigo.
Tais requisitos são de duas ordens distintas: num primeiro momento influenciam a
própria existência da indenização; num segundo, seu quantum.
Em conformidade com a proteção conferida ao incapaz pela Constituição Federal,
não haverá indenização se esta privar o incapaz ou as pessoas que dele dependam do
necessário para sua sobrevivência com dignidade, ou seja, o pagamento da indenização
não pode gerar a ruína do incapaz nem daqueles dele dependentes. Aliás, numa interpretação teleológica do sistema jurídico brasileiro, o dever de indenizar não pode arruinar a
ninguém, pois não só ao incapaz a Constituição garantiu existência digna.
Superada essa análise prévia consistente em saber se o incapaz pode ou não indenizar sem sacrifício de sua dignidade ou da dos seus, e sendo esse juízo positivo, determina
a lei, ainda, que a indenização seja equitativa, vale dizer, o juiz deverá levar em conta, no
momento em que for fixar o quantum da indenização, a situação econômica do incapaz e
das pessoas que dele dependam.
Porém, como mencionamos, a responsabilidade do incapaz é subsidiária, só surgindo se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de indenizar ou não dispuserem de meios suficientes para tanto.
Aqui, chegamos ao ponto central deste estudo: saber se a responsabilidade civil do
incapaz é objetiva ou subjetiva diante do novo Código Civil.
Alguns autores vêm sustentando que o incapaz deve responder objetivamente por
seus atos lesivos, fundamentando seu raciocínio, via de regra, no seguinte silogismo: o
incapaz não pode agir com culpa porque não tem imputabilidade; o incapaz responde por
seus atos lesivos; logo, a responsabilidade do incapaz independe de culpa.
Contudo, esse raciocínio parte da premissa equivocada de que a imputabilidade é
elemento da culpa, algo que ao longo do trabalho demonstramos ser inverídico.
O incapaz pode sim agir com culpa, considerada essa como violação de um dever de
cuidado que se podia esperar do homem médio dentro das mesmas condições do caso
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concreto. O que falta ao incapaz é culpabilidade, conceito composto, entre outros, pelo
requisito da imputabilidade.
Porém, a culpabilidade, na estrutura de deflagração da responsabilidade civil é, em
razão da própria natureza e função da sanção, um elemento secundário e, por que não,
dispensável, algo totalmente diverso do que ocorre no fenômeno da responsabilização
penal.
Outrossim, é descabido sustentar a responsabilidade objetiva do incapaz, pois fazêlo seria colocá-lo em uma posição jurídica mais gravosa do que aquela de uma pessoa
capaz, em total violação do princípio da isonomia. Ora, trata-se desigualmente o desigual
a fim de se pôr cobro à desigualdade, e não para amplificá-la. Ademais, a responsabilização objetiva é muito mais severa do que a subjetiva e aplicá-la ao incapaz seria desconsiderar o dever de proteção que a Constituição determina que a ele se dispense.
Nem se sustente que a objetivação da responsabilidade do incapaz fundamenta-se
no risco criado pela sua participação no convívio social, pois esse é, justamente, o fundamento para a objetivação da responsabilidade de seus pais, tutores ou curadores(50).
Desse modo, surgirá o dever de indenizar apenas se a vítima desincumbir-se do ônus
de demonstrar a culpa do incapaz, momento em que, cumpridos os requisitos do art. 932,
seus representantes serão chamados à responsabilização e, aí sim, não obterão qualquer
vantagem ao alegarem que não agiram com culpa na execução do seu dever de velarem
pelo incapaz.
4. Conclusão
Foi nosso objetivo demonstrar que a responsabilidade civil do incapaz dentro do
regime estabelecido pelo Código Civil de 2002 é baseada na culpa, cabendo à vítima
desincumbir-se do ônus de provar que o incapaz violou dever de cuidado que uma pessoa
de diligência ordinária teria como observar dentro das circunstâncias em que o evento
danoso se deu.
Para tanto, procuramos demonstrar a identidade ôntica entre os fenômenos da responsabilização penal, civil e administrativa ao mesmo tempo em que buscamos demonstrar que a diferença entre elas reside apenas na estrutura de deflagração da sanção e na
intensidade desta.
Como é cediço que a doutrina civilista adota noções do direito penal em sede de
responsabilidade civil, optamos por analisar, ainda que sucintamente, a estrutura
de deflagração da pena, bem como cada um de seus elementos componentes. Com isso
chegamos à conclusão que a culpa é um fato jurídico objetivamente aferível, sendo irrelevante, para sua existência, a capacidade do agente de conhecer o dever de cuidado que
violou. A capacidade de conhecer o dever de cuidado e de comportar-se segundo esse
(50) Cf. SIMÃO. Op. cit.
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entendimento é matéria afeta ao juízo de culpabilidade, que, em sede de responsabilidade
civil, tem papel secundário.
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