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APRESENTAÇÃO

A Revista da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região —
AMATRA XV chega ao seu quinto número, para este ano de 2012, comemorando os
vinte e cinco anos de fundação da AMA
TRA XV
AMATRA
XV, cuja criação remonta ao já longínquo
oitavo dia do mês de novembro de 1986. E, para a comemoração de nosso Jubileu de
Prata, não poupamos esforços e dedicação.
No plano social, celebramos a importante efeméride com o memorável baile comemorativo de 10 de novembro de 2011, na Sociedade Hípica de Campinas. No plano
imagético, lançamos dois logotipos comemorativos que já circulam entre os nossos
públicos interno e externo, nas mais diversas documentações e publicações da AMATRA
XV (segundo semestre de 2011 e primeiro semestre de 2012). E, no plano científico,
enfim, realizamos o IV Seminário Nacional sobre Trabalho Infantojuvenil e o I Colóquio
Nacional para os Direitos Humanos nas Relações de Trabalho, nos dias 10 e 11 de novembro
de 2011, com a presença, a palavra e o debate qualificado de quem efetivamente constrói
a doutrina e a jurisprudência nacionais no marco dos principais temas ali versados.
Estiveram conosco expoentes do quilate de Lelio Bentes Corrêa, Flávia Piovesan,
Guilherme Machado Dray, Willis Santiago Guerra Filho, Renato Mendes, Norma Sueli
Padilha, Raimundo Simão de Melo, Isa Maria de Oliveira, Antonio Carlos Flores de
Moraes, Marlene Teresinha Fuverki Suguimatsu, Richard Paulro Pae Kim, Francisco
Alberto da Motta Peixoto Giordani, José Roberto Dantas Oliva e Bernardo Leôncio
Coelho, entre outros.
Pois bem. O que o presente número da Revista faz, na sua primeira seção, é precisamente reviver e registrar o que os nossos congressistas experimentaram no dia 10 de
novembro, por ocasião do IV Seminário sobre Trabalho Infantojuvenil (Campinas). Está
aqui publicada a maior parte dos trabalhos apresentados na ocasião, sobre as questões
mais candentes em sede de proteção da criança e do adolescente contra a exploração no
trabalho: o combate ao trabalho infantojuvenil na perspectiva do Direito Internacional
dos Direitos Humanos, as condições atuais da chaga do trabalho infantojuvenil no
Estado de São Paulo, a cooptação de crianças e adolescentes para o esporte profissional
e de alto rendimento etc. Além disso, a Revista traz uma segunda seção, com a excelência
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doutrinária e a variedade temática de costume, publicando artigos científicos de associados
e colaboradores que pensaram o Direito do Trabalho no biênio 2011-2012. Nesse
passo, tangem-se assuntos tão relevantes e díspares como a natureza jurídica do dano
moral coletivo, os desafios contemporâneos no meio ambiente do trabalho rural, a
figura da “equiparação estrutural”, a exegese da OJ n. 315 da SDI-1/TST, a nova legitimidade democrática dos sindicatos e as aplicações possíveis do princípio da boa-fé objetiva
no Direito do Trabalho.
Mas não é só. Neste quinto número, em comemoração ao primeiro quarto de
século da AMATRA XV, a Diretoria excepcionalmente deliberou, em decisão de 15.7.2011,
abrir os espaços da Revista para a publicação de trabalhos literários dos juízes associados.
Com efeito, bem sabemos que nos variegados encontros capitaneados pela AMATRA
XV e nos nossos próprios meios de comunicação interna pululam todo o tempo, em
ato ou potência, obras do gênio e da criatividade literária do Juiz do Trabalho da 15ª
Região: são “causos”, contos e crônicas de toda espécie, que certamente merecem a
nossa atenção e a nossa leitura. Daí a ideia de divulgá-los, desta feita, naquele que é o
mais nobre e prestigiado órgão de comunicação da AMATRA XV. Para esse efeito,
dirigimos a todos os associados, em 16.9.2011, carta-convite para que nos encaminhassem seus textos e peças. São os que agora divulgamos na terceira seção, que denominados
Contos, Crônicas e Poesias: a Arte e a Verve do Associado. Ali estão publicados, inclusive,
dois contos recentes de juízas associadas que, pela qualidade dos textos produzidos,
foram laureadas em concursos literários no ano de 2011.
Eis, portanto, o que espera o leitor. Deixamos aqui os explícitos agradecimentos
de toda a Diretoria da AMATRA XV aos colegas Samuel Hugo Lima, Ana Paula Pellegrina
Lockmann, Maria da Graça Bonança Barbosa, José Roberto Dantas Oliva, Firmino Alves
Lima e Caio Rodrigues Martins Passos, que compuseram a Comissão Única Científico-Organizadora instituída em 6.5.2011, sem a qual os eventos em referência — sociais e
científicos, no que se inclui esta publicação — definitivamente não teriam ocorrido
com o mesmo brilho. E, finda mais essa peleja, convém recordar, com o grande Jorge
Luis Borges, que “la duda es un de los nombres de la inteligencia”. À leitura, pois. E às
dúvidas. Para uma jurisdição mais crítica e inteligente, sempre.
Campinas, abril de 2012.
Juiz Guilherme Guimarães Feliciano
Presidente da Amatra XV
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COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
NOS PLANOS GLOBAL, REGIONAL E LOCAL

Flávia Piovesan(*)
Gabriela de Luca(**)

“As crianças abandonadas nas ruas, as crianças tragadas pela
delinquência, o trabalho infantil, a prostituição infantil forçada, o
tráfico de crianças para venda de órgãos, as crianças involucradas
em conflitos armados, as crianças refugiadas, deslocadas e
apátridas, são aspectos do quotidiano da tragédia contemporânea de
um mundo aparentemente sem futuro (...) Todo meio social deve,
assim, estar atento à condição humana. O meio social que se
descuida de suas crianças não tem futuro (...).”
TRINDADE, A. A. Cançado. Opinião Consultiva n. 17 da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, a respeito da Condição
Jurídica e Direitos Humanos da Criança, p. 2 e 5(1)

(*) Professora doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. Professora de Direitos Humanos dos Programas de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Universidade Pablo de Olavide (Sevilha, Espanha).
Visiting fellow do Human Rights Program da Harvard Law School (1995 e 2000). Visiting fellow do Centre for Brazilian
Studies da University of Oxford (2005). Visiting fellow do Max Planck Institute for Comparative Public Law and International
Law (Heidelberg — 2007 e 2008), sendo atualmente Humboldt Foundation Georg Forster Research Fellow no Max
Planck Institute (Heidelberg — 2009-2011). Procuradora do Estado de São Paulo. Membro do CLADEM (Comitê
Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher). Membro do Conselho Nacional de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana e da SUR — Human Rights University Network.
(**) Advogada atuante na área de Direitos Humanos com bacharelado na PUC/SP e pesquisadora do Centro de
Pesquisa em Direito Sanitário — CEPEDISA da Faculdade de Saúde Pública da USP.
(1) Opinião Consultiva n. 17 da Corte Interamericana A condição jurídica e direitos humanos da criança. Disponível
em: <www.crin.org/docs/advisory-opinion17.pdf> Acesso em: 12.12.2009.
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1. Introdução
Como o trabalho infantil é enfrentado pela ordem normativa internacional? Qual é
o alcance dos parâmetros protetivos mínimos adotados pela ONU e pela OIT visando à
erradicação do trabalho infantil? Qual tem sido a resposta dos sistemas regionais de
proteção dos direitos humanos, nos âmbitos europeu, interamericano e africano, no
combate ao trabalho infantil? Como tem se desenvolvido a jurisprudência regional sobre
o tema? À luz dos parâmetros internacionais e regionais, como compreender a
normatividade interna voltada ao combate ao trabalho infantil?
São estas as questões centrais que inspiram este estudo, que tem como maior
objetivo enfocar a normatividade internacional e interna concernente ao combate do
trabalho infantil. Ao simbolizar uma grave violação aos direitos humanos, o trabalho
infantil nega o direito fundamental à infância, em afronta ao direito da criança e a ser
criança, na qualidade de sujeito de direito em peculiar condição de desenvolvimento, a
merecer absoluta prioridade e primazia. Do direito da criança de não ser submetida ao
trabalho decorrem, consequentemente, deveres dos Estados em prevenir, coibir e erradicar
o trabalho infantil.
A prática do trabalho infantil é reflexo da desigualdade social e a perpetua, em um
perverso ciclo vicioso, ao impedir que crianças alcancem pleno desenvolvimento físico,
mental e social, além de predestiná-las a tornarem-se adultos com reduzida qualificação
e precário grau de inserção no mercado de trabalho.
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o trabalho é
prejudicial ao desenvolvimento de crianças e adolescentes nas seguintes condições: (I)
aquele realizado em tempo integral, em idade muito jovem; (II) o de longas jornadas;
(III) o que conduza a situações de estresse físico, social ou psicológico; (IV) o que seja
prejudicial ao pleno desenvolvimento psicossocial; (V) o exercido nas ruas em condições
de risco para a saúde e a integridade física e moral das crianças; (VI) aquele incompatível
com a frequência à escola; (VII) o que exija responsabilidades excessivas para a idade;
(VIII) o que comprometa e ameace a dignidade e a autoestima da criança, em particular
quando relacionado com trabalho forçado e com exploração sexual; e (IX) trabalhos
sub-remunerados.(2)
A atual definição de trabalho infantil utilizada pela Unicef estabelece critérios
específicos para diferentes faixas etárias:
(I) na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, toda atividade empregatícia que
ultrapasse 1 hora ou o trabalho doméstico que ultrapasse 28 horas por
semana;
(2) Situação mundial da infância. Unicef, 1997. p. 24 (The State of the World’s Children 1997). Disponível em: <http://
www.unicef.org/sowc97/> Acesso em: 17.12.2009.
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(II) na faixa etária de 12 a 14 anos de idade, toda atividade empregatícia que
ultrapasse 14 horas ou o trabalho doméstico que ultrapasse 28 horas por
semana;
(III) na faixa etária de 15 a 17 anos de idade, toda atividade empregatícia ou
doméstica que ultrapasse 43 horas por semana.(3)
O relatório Progress for Children 2009 da UNICEF(4) indica que, durante os últimos
dez anos, houve significativo aumento de informações estatísticas sobre o trabalho infantil
no mundo. Porém, o maior desafio ainda é tornar essas informações consistentes e
comparáveis, pois são utilizados diferentes critérios e definições para documentar dados
sobre trabalho infantil.
Nesse contexto, a 18ª Conferência Internacional de Estatísticas do Trabalho da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 2008(5) adotou a Resolução II, que
estabeleceu uma nova definição de trabalho infantil. A definição inclui tanto atividades
econômicas, como atividades domésticas (inclusive atividades domésticas não
remuneradas). Nos termos da Resolução, “trabalho infantil” refere-se: (I) às piores formas
de trabalho infantil, incluindo trabalho escravo, prostituição e pornografia, atividades
ilícitas e atividades que apresentam riscos à saúde, segurança ou integridade moral,
conforme a Convenção n. 182 da OIT; (II) todas as atividades empregatícias realizadas
por menores de 15 anos de idade, conforme a Convenção n. 138 da OIT; e (III) atividades
domésticas, incluindo afazeres domésticos realizados por longo período de horas, em
ambiente insalubre, em localizações perigosas, ou com uso de equipamentos perigosos
ou pesados.(6)
De acordo com o último relatório da UNICEF, “Progress for Children 2009”,(7)
estima-se em 150 milhões o número de crianças entre 5 e 14 anos de idade envolvidas
em trabalho infantil. Os locais mais comuns para o trabalho infantil são pedreiras,
plantações de café e de cana-de-açúcar, mineradoras, mercados de rua e residências —
sendo que o trabalho doméstico é realizado especialmente por meninas.
Os dados indicam que o trabalho infantil é mais presente na região da África
Subsaariana, que concentra mais de um terço do trabalho infantil do mundo, mas também
prevalece em alguns países da Ásia. Os menores índices são encontrados nos países do
(3) Sítio eletrônico da Unicef <http://www.unicef.org/protection/index_childlabour.html> Acesso em: 10.12.2009.
(4) Progress for children. Unicef, 2009. Disponível em: <http://www.unicef.org/publications/index_50921.html> Acesso
em: 10.12.2009.
(5) 18ª Conferência Internacional de Estatísticas Laborais da OIT. Disponível em: <http://www2.ilo.org/global/
What_we_do/Statistics/events/icls/lang-en/docName-WCMS_092024/index.htm> Acesso em: 10.12.2009.
(6) Anteriormente, as estatísticas internacionais de trabalho infantil, veiculadas pela OIT e pela Organização das
Nações Unidas (ONU) refletiam apenas a definição econômica de trabalho. Tal definição excluía o trabalho
doméstico não remunerado como, por exemplo, o trabalho realizado por crianças que cuidam de seus irmãos mais
novos ou dos idosos da família, e que também limita ou impede o acesso à escola.
(7) Progress for children. Unicef, 2009. p 15. Disponível em: <http://www.unicef.org/publications/index_50921.html>
Acesso em: 10.12.2009.
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Centro e Leste Europeu e países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), que
concentram apenas 6% do trabalho infantil do mundo.
O relatório revela que 11% do trabalho infantil mundial ocorrem na região da
América Latina e do Caribe. Contudo, destaca que alguns países apresentaram grande
redução nos índices de trabalho infantil ao longo dos últimos anos, mencionando
particularmente o Brasil e o México.
Em contrapartida, um estudo do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos
divulgado em setembro de 2009(8) aponta o Brasil como o terceiro país, ao lado de
Bangladesh, com maior número de setores com produtos feitos a partir de trabalho
infantil. Segundo o documento americano, a exploração existe em 11 setores da economia
brasileira (como o de calçados, algodão e tabaco), sendo que em dois deles (gado e
carvão) o trabalho infantil é cumulado com trabalho forçado. Países como a China, a
Argentina e o México estão em posições ligeiramente melhores que o Brasil, enquanto
piores classificações só foram atingidas pela Índia, com 19 setores envolvidos no trabalho
infantil, e por Burma, com 14.
Transita-se, assim, ao estudo da normatividade internacional adotada no âmbito
da ONU e da OIT a respeito do combate e da erradicação do trabalho infantil.
2. Normatividade internacional
2.1. Instrumentos da Organização das Nações Unidas (ONU)
Um dos primeiros instrumentos internacionais a reconhecer que as crianças devem
ser objeto de medidas especiais de proteção foi a Declaração de Genebra dos Direitos da
Criança, adotada pela Liga das Nações em 1924. A declaração não enuncia direitos, mas
invoca princípios que os Estados devem adotar para garantir o pleno desenvolvimento
das crianças.(9) Elaborada a partir de proposta preliminar da organização Save the Children,
a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança articulou cinco princípios básicos,
destacando que a criança deve ter acesso aos meios necessários para seu desenvolvimento
material e espiritual; à ajuda em situação de fome, doença, incapacidade, orfandade ou
delinquência; à prioridade no alívio em situações de risco; à proteção contra a exploração;
e a uma formação orientada para a vida em sociedade.(10)
Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas em 1948, reconheceu que à criança devem ser assegurados direitos
específicos. O item 2 do art. XXV da Declaração Universal consagra que “a maternidade
(8) Estudo na íntegra disponível em: <http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2009TVPRA.pdf> Acesso em:
8.12.2009.
(9) Declaração de Genebra dos Direitos da Criança de 1924. Disponível em: <http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm>
Acesso em: 12.12.2009.
(10) Situação mundial da infância. Edição Especial, Unicef, 2009. p. 4. Disponível em: <http://www.unicef.pt/
artigo.php?mid=18101114&m=5&sid=1810111414&cid=4347> Acesso em: 12.12.2009.
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e a infância têm direito a cuidados e assistência especial. Todas as crianças, nascidas
dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social”.
Em 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a “Declaração dos Direitos
da Criança”, que se tornou referência para a atuação nacional e internacional em prol da
criança.(11) A Declaração é integrada por dez princípios, merecendo menção o direito da
criança à proteção especial para seu desenvolvimento físico, mental e social; à nacionalidade e a um nome; à utilização dos benefícios relativos à seguridade social; à educação
e à proteção contra todas as formas de abandono, crueldade e exploração. O 9º princípio
da Declaração refere-se especificamente ao direito da criança de ser protegida contra a
exploração no trabalho: “Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma
idade mínima adequada; em caso algum será permitido que a criança dedique-se, ou a
ela se imponha, qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua
educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral”. Esta Declaração
enfatizou a necessidade de se conferir especial proteção aos direitos da criança, não
mais restritos à proteção genérica no marco do amplo espectro de instrumentos
internacionais de direitos humanos.
A proteção especial aos direitos da criança passou a ser incorporada pelos diversos
instrumentos internacionais da ONU, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos de 1966, que, em seu art. 24.1, estabelece que “toda criança terá direito, sem
discriminação alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou
social, situação econômica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua condição
de menor requer por parte de sua família, da sociedade e do Estado”.(12)
No mesmo sentido, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais de 1966,(13) em seu art. 10.3, determina que os Estados-partes do Pacto devem
adotar medidas especiais de proteção para crianças e adolescentes, dentre as quais o
estabelecimento de limites de idade para atividade laboral: “Deve-se adotar medidas
especiais de proteção e assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, sem
distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Deve-se proteger
as crianças e os adolescentes contra a exploração econômica e social. O emprego de
crianças e de adolescentes, em trabalho que lhes seja nocivo à moral e à saúde, ou que
lhes faça correr perigo de vida, ou ainda que lhes venha prejudicar o desenvolvimento
normal, será punido por lei. Os Estados devem, também, estabelecer limites de idade,
sob os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão de obra
infantil”.(14)
(11) Declaration of the rights of the child. Disponível em: <http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/
plainchild.asp> Acesso em: 10.12.2009.
(12) Pacto internacional dos direitos civis e políticos. Promulgado no Brasil pelo Decreto Presidencial n. 592, de
6.7.1992. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/m_592_1992.htm> Acesso em: 12.12.2009.
(13) Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais. Promulgado no Brasil pelo Decreto Presidencial n.
591, de 6.7.1992. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/m_591_1992.htm> Acesso em: 10.12.2009.
(14) Em maio de 2009, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (DESC/ONU) publicou suas
observações finais sobre a implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no
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Finalmente, em 1989, a Assembleia Geral adotou a Convenção sobre os Direitos
da Criança(15) que é o tratado internacional mais ratificado em toda a história do sistema
internacional de proteção aos direitos humanos, atualmente com 193 Estados-partes.(16)
A Convenção completou 20 anos de existência em 2009 e é o documento mais
abrangente de todos os tratados de direitos humanos e instrumentos legais em favor da
promoção e da proteção dos direitos da criança. A Convenção foi a primeira a reconhecer
explicitamente que a criança é um ator social e sujeito ativo de seus próprios direitos,
além de ser pioneira em articular de forma holística e integral os direitos que são relevantes
para a criança — econômicos, sociais, culturais, civis e políticos. A Convenção adotou
a “doutrina da proteção integral da criança”, demonstrando que a garantia de direitos
exige interdisciplinaridade e não pode se dar de forma restrita.(17)
A Convenção determinou a proteção da criança contra a exploração econômica e
contra a realização de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua
educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental,
espiritual, moral ou social. Adicionou que os países devem definir uma idade mínima
para admissão em empregos, bem como horários e condições específicas para as atividades
laborais realizadas por crianças e adolescentes. O art. 32 da Convenção consagra: “Os
Estados-partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais com
vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes de outros instrumentos internacionais, os Estados-partes, deverão, em particular: a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a
admissão em empregos; b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e
condições de emprego; c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim
de assegurar o cumprimento efetivo do presente artigo”.
Em 2000, foram adotados dois protocolos facultativos à Convenção sobre os
Direitos da Criança: o Protocolo relativo ao Envolvimento de Crianças em Conflitos
Armados(18) e o Protocolo relativo à Venda de Crianças, Prostituição e Pornografia
Infantis.(19) O Protocolo Facultativo relativo ao Envolvimento de Crianças em Conflitos
Brasil. De acordo com o relatório, o Comitê considerou preocupante que o trabalho infantil ainda persista de forma
disseminada no país, apesar das medidas tomadas e da grande redução no grupo etário de 5-9 anos. As recomendações
foram para que o Brasil intensificasse os esforços de combate, garantindo que o trabalho infantil seja efetivamente
investigado e adotando medidas para reabilitar as vítimas de trabalho infantil. Relatório do DESC/ONU sobre o
Brasil, “E/C.12/BRA/CO/2”. Disponível em: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs42.htm> Acesso
em: 10.12.2009.
(15) Convenção internacional sobre os direitos da criança. Promulgada no Brasil pelo Decreto Presidencial n. 99.710, de
21.11.1990. Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/doc_crianca.php> Acesso em: 9.12.2009.
(16) Os únicos dois países que não ratificaram a Convenção foram os Estados Unidos e a Somália.
(17) O primeiro relatório sobre a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança no país deveria ter sido
apresentado pelo governo brasileiro em 1992, seguido de outros dois em 1997 e em 2002. No entanto, o primeiro só
foi apresentado em novembro de 2003 e o segundo relatório ainda não foi apresentado.
(18) Protocolo facultativo à convenção sobre os direitos das crianças relativo ao envolvimento de crianças em conflitos
armados. Promulgado no Brasil pelo Decreto Presidencial n. 5.006, de 8.3.2004. Disponível em: <http://
www2.mre.gov.br/dai/m_5006_2004.htm> Acesso em: 9.12.2009.
(19) Protocolo facultativo à convenção sobre os direitos das crianças relativo à venda de crianças, prostituição e pornografia
infantis. Promulgado no Brasil pelo Decreto Presidencial n. 5.007, de 8.3.2004. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/
dai/m_5007_2004.htm> Acesso em: 9.12.2009.
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Armados exige que os Estados signatários proíbam o recrutamento de menores de 18
anos de idade para as forças armadas, que adotem todas as medidas necessárias para
garantir que soldados menores de 18 anos alistados voluntariamente não entrem em
combate, e que criminalizem o recrutamento de crianças até essa idade por parte de
grupos rebeldes. O Protocolo Facultativo relativo à Venda de Crianças, Prostituição e
Pornografia Infantis inclui dispositivos sobre a criminalização dessas práticas, apelos
para cooperação internacional em relação ao tráfico e para a condenação dos infratores,
procedimentos para proteção e assistência a vítimas crianças, e, ainda, apelos para a
conscientização pública.
No encerramento da sessão especial World Fit for Children + 5, em dezembro de
2007, a Assembleia Geral das Nações Unidas firmou uma nova “Declaração sobre a
Criança”, adotada por mais de 140 países. Esta última declaração reconhece os progressos
realizados em direção ao cumprimento dos direitos da criança desde 2002 e os desafios
que ainda restam, reafirmando o compromisso com a Convenção sobre os Direitos da
Criança e seus Protocolos Facultativos.(20)
2.2. Instr
umentos da Or
ganização Inter
nacional do T
rabalho (OIT)
Instrumentos
Organização
Internacional
Trabalho
No âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Convenção n. 138
relativa à Idade Mínima para Admissão ao Emprego, de 1973, em seu art. 2º, item 3,
fixa como 16 anos a idade mínima recomendada para o trabalho. Porém, no caso dos
países considerados muito pobres, a Convenção admite que seja fixada inicialmente
uma idade mínima de 14 anos. A mesma Convenção recomenda a idade mínima de 18
anos para os trabalhos que possam colocar em risco a saúde, a segurança ou a moralidade
do trabalhador.
A Recomendação n. 146 da OIT relativa à Idade Mínima para Admissão ao Emprego
sugere linhas de atuação para a plena consecução dos objetivos da Convenção n. 138 e
prevê, em seu art. 1º, que: “Para assegurar o sucesso da política nacional prevista no
art. 1º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, as políticas e os programas
nacionais de desenvolvimento devem atribuir uma alta prioridade às medidas de provisão
das necessidades das crianças e dos adolescentes, às providências a serem tomadas para
responder a essas necessidades, bem como à extensão progressiva e coordenada das
diversas medidas consideradas importantes para garantir às crianças e adolescentes, as
melhores condições para seu desenvolvimento físico e mental”.(21)
A Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, adotada
pela OIT em 1998, estabelece as garantias mínimas e os direitos fundamentais dos
(20) Declaration of the commemorative high-level plenary meeting devoted to the follow-up to the outcome of the special
session on children, 13.12.2007. Disponível em: <http://www.unicef.org/media/media_42201.html> Acesso em:
9.12.2009.
(21) Convenção n. 138 e Recomendação n. 146 da OIT sobre idade mínima de admissão ao emprego. Promulgadas pelo
Decreto Presidencial n. 4.134, de 15.2.2002. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/trab_infantil/leg_convencoes.asp>
Acesso em: 8.12.2009.
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trabalhadores, dentre os quais destaca a necessidade da efetiva abolição do trabalho
infantil (art. 2º, c).(22)
Em 1999, a OIT lançou a Convenção n. 182 relativa às Piores Formas de Trabalho
Infantil, juntamente com a Recomendação n. 190 que trata da implementação dos
dispositivos da Convenção. A Convenção n. 182 foi criada como instrumento
complementar à Convenção sobre os Direitos da Criança, para lidar especificamente
com as piores formas de trabalho infantil.
Fazendo referência direta à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU em
seu preâmbulo, a Convenção n. 182 da OIT abriu o precedente de regulamentar um
instrumento internacional. Especificamente em seu art. 32, a Convenção sobre os Direitos
da Criança reconhece o direito da criança de ser protegida contra “a exploração econômica
e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em
sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico,
mental, espiritual, moral ou social”. Assim, a Convenção da OIT exige que todos os
Estados signatários adotem medidas para eliminar progressivamente todas as formas de
trabalho infantil, que “por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados,
são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança”, incluindo todas
as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, a prostituição e produção de
material pornográfico, e a utilização de crianças para atividades ilícitas como o tráfico
de drogas. A Convenção n. 182 da OIT reconhece que a realidade das piores formas de
trabalho é definida por circunstâncias e não pela atividade laboral específica, reconhecendo
que existem categorias diferentes de trabalho infantil.(23)
3. Nor
matividade rregional
egional
Normatividade
3.1. Sistema interamericano de proteção aos direitos humanos
A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
adotada em 1969,(24) em seu art. 19, trata dos direitos da criança e destaca que “toda
criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por
parte da sua família, da sociedade e do Estado”.
O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), de 1988,(25)
(22) Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998. Disponível em: <http://
www.ilo.org/public/portugue/region/ampro/brasilia/normas_princip_dir.htm> Acesso em: 10.12.2009.
(23) Convenção n. 182 e a Recomendação n. 190 da OIT sobre a proibição das piores de trabalho infantil e a ação imediata
para sua eliminação. Promulgadas pelo Decreto Presidencial n. 3.597, de 12.9.2000. Disponível em: <http://
www.mte.gov.br/trab_infantil/leg_convencoes.asp> Acesso em: 8.12.2009.
(24) Convenção americana de direitos humanos. Promulgada pelo Decreto Presidencial n. 678, de 6.11.1992. Disponível
em: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm> Acesso em: 9.12.2009.
(25) Protocolo de San Salvador. Promulgado pelo Decreto Presidencial n. 3.321, de 30.12.1999. Disponível em: <http://
www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/A-52.htm> Acesso em: 9.12.2009.
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também trata dos direitos da criança e, no art. 7º-f, aborda especificamente a questão do
trabalho de crianças e adolescentes: “Proibição de trabalho noturno ou em atividades
insalubres e perigosas para os menores de 18 anos e, em geral, de todo trabalho que
possa pôr em perigo sua saúde, segurança ou moral. Quando se tratar de menores de
16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar-se às disposições sobre ensino
obrigatório e, em nenhum caso, poderá constituir impedimento à assistência escolar ou
limitação para beneficiar-se da instrução recebida”.
Na Resolução AG/RES. n. 1.951,(26) de 2003 sobre a “Promoção e Proteção dos
Direitos Humanos das Crianças das Américas”, a OEA reafirmou a importância
fundamental da promoção e proteção dos direitos humanos da criança e instou os
Estados-membros a ratificarem os tratados internacionais ou regionais que protegem
os direitos humanos da criança, bem como que incorporem suas obrigações jurídicas
internacionais sob a forma de leis, políticas e práticas nacionais.(27) Nesse sentido, a
OEA também adotou a Resolução AG/RES. n. 1.709,(28) de 2000, que urge aos Estados-membros que ratifiquem o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da
Criança relativo ao Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados e a Convenção n.
182 da OIT sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil (ambos já ratificados
pelo Brasil). Ainda, a Resolução AG/RES. n. 2.432, de 2008(29) urge os Estados-membros
que ratifiquem o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo
à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis.
Por meio da Declaração de Mar del Plata, resultado da Quarta Cúpula das Américas
de Mar del Plata em 2005, os Estados americanos comprometeram-se a proteger crianças
de exploração econômica e de quaisquer atividades que possam interferir em seu
desenvolvimento, de acordo com o princípio da efetiva abolição do trabalho infantil
contido na Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho
de 1998, além de adotar medidas imediatas e efetivas para prevenir e erradicar as piores
formas de trabalho infantil nos termos da Convenção n. 182 da OIT. No Plano de Ação
de Mar del Plata, os Estados estabeleceram como 2020 a data-limite para erradicar as
(26) AG/RES. 1951 (XXXIII-O/03) “Promotion and Protection of the Human Rights of Children in the Americas”.
Disponível em: <http://www.oas.org/juridico/portuguese/ag03/agres1951.htm> Acesso em: 9.12.2009.
(27) Vale destacar que a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) reconheceu, por meio da
Resolução AG/RES. n. 1.522 XXVII-O de 1997, que “a infância constitui o setor mais desprotegido que necessita da
urgente e impostergável intervenção do Estado e da sociedade civil (...) a perda da qualidade de vida nas cidades
levou a que as vivências das ruas sejam a principal causa do aumento, em crianças com idades cada vez mais
prematuras, da delinquência, alcoolismo, exploração sexual, prostituição, gravidez precoce e o trabalho infantil,
entre outras situações de similar impacto negativo”. AG/RES. n. 1.522 XXVII-O/97. The inter-american children’s
institute and concerted action on behalf of children in the americas. Disponível em: <http://www.oas.org/juridico/
english/ga-res97/Eres1522.htm> Acesso em: 9.12.2009.
(28) AG/RES. n. 1.709 (XXX-O/00). Resolution on children and armed conflicts. Disponível em: <http://www.oas.org/
juridico/English/agres_1709_xxxo00.htm> Acesso em: 9.12.2009.
(29) AG/RES. n. 2.432 (XXXVIII-O/08) Prevention and eradication of commercial sexual exploitation AND smuggling of
and trafficking in minors. Disponível em: <http://www.oas.org/dil/AGRES_2432.doc> Acesso em: 9.12.2009.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

21

02/07/2013, 17:24

22

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

piores formas de trabalho infantil e diminuir o número de crianças que trabalham em
violação às leis nacionais.(30)
Quanto à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
“Villagran Moralles e Outros versus Guatemala”, em 19 de novembro de 1999,(31) a
Corte emitiu sua primeira sentença sobre a violação dos direitos das crianças e enfatizou
o dever dos Estados-membros da OEA de promover proteção especial para crianças e
adolescentes, fazendo referência à Convenção Americana de Direitos Humanos e à
Convenção sobre os Direitos das Crianças da ONU. O caso tratava do sequestro, tortura
e morte de crianças que moravam nas ruas da cidade de Guatemala. Os crimes foram
cometidos pela Polícia Nacional de Guatemala, como parte de um padrão sistemático
de violência contra “crianças de rua”.
Em sua decisão, a Corte considerou que a violação do art. 19 da Convenção
Americana pode ser determinada tão somente pela evidência de que as crianças estavam
em situação de vulnerabilidade, falhando o Estado, por omissão, ao não adotar medidas
para remediar essa situação.(32) A Corte estabeleceu, assim, a obrigação positiva do Estado
em garantir uma vida digna às crianças, bem como em garantir seu desenvolvimento
pleno e harmonioso:
“As for the concept of a decent life, the Court established that the right to life includes not
only the right to exist and not to be arbitrarily deprived of life, but also the right not to be
impeded from access to conditions that ensure a decent existence or a life with dignity. In
this way, the Court set an important jurisprudential precedent, in underlining the obligation
of states to ensure the conditions necessary so that all human beings may enjoy and exercise
this right. Since three of the victims in this case were children, the Court asserted that states
need to adopt special measures for the protection and care of children and adolescents.
(...)
The Court described the situation of children and adolescents living in the streets as a
‘situación de doble agresión’ [situation involving a twofold violation of their rights]. In the
first place, because the state did not prevent these children from living in misery, thereby
depriving them of the minimal conditions for a decent life and impeding their integral
development. In this way, the state, by allowing this type of situation, denies all children their

(30) Quarta Cúpula das Américas em Mar del Plata, Argentina. Disponível em <http://www.summit-americas.org/
sisca/lab.html> Acesso em: 9.12.2009.
(31) The rights of the child in the inter-american human rights system. 2. ed. OEA/Ser.L/V/II.133, Doc. 34, 29.10.2008.
Disponível em: <http://www.cidh.org/countryrep/infancia2eng/Infancia2Toc.eng.htm> Acesso em: 11.12.2009.
(32) Na Opinião Consultiva sobre a Condição Jurídica e os Direitos Humanos da Criança de 2002, a Corte Interamericana
de Direitos Humanos sustenta que os Estados signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos têm o
dever de adotar todas as medidas positivas que assegurem a proteção das crianças contra maus tratos, seja em suas
relações com as autoridades públicas, seja nas relações interindividuais ou com entes não estatais. OC n. 17 da Corte
Interamericana A condição jurídica e direitos humanos da criança. Disponível em: <www.crin.org/docs/advisoryopinion17.pdf> Acesso em: 12.12.2009.
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right to realize a project of life that should be tended to and fostered by the public authorities,
so that it evolves to their benefit and to the benefit of the society in which they live. In the
second place, because their physical and moral safety or well-being are at risk, as are their
very lives.”(33)(34)

À luz de uma interpretação dinâmica e evolutiva, compreendendo a Convenção
Americana como um living instrument, a Corte ainda afirmou que o direito à vida não
pode ser concebido restritivamente. Introduziu a visão de que o direito à vida compreende
não apenas uma dimensão negativa — o direito a não ser privado da vida arbitrariamente
—, mas uma dimensão positiva, que demanda dos Estados medidas positivas apropriadas
para proteger o direito à vida digna — o “direito a criar e desenvolver um projeto de
vida”. Esta interpretação lançou um importante horizonte para proteção dos direitos
sociais.
No que concerne especificamente ao trabalho de crianças, a Corte Interamericana
de Direitos Humanos já enfrentou o caso de recrutamento de crianças e adolescentes
pelas forças armadas de seus países, previsto no art. 3º-A da Convenção da OIT n. 182
como uma das piores formas de trabalho infantil.(35)
No caso “Gerardo Vargas Areco versus Paraguai”(36) — em que o jovem Gerardo
Vargas Areco foi recrutado para as forças armadas do Paraguai com 15 anos de idade
—, a Corte decidiu, em julgamento de 26 de setembro de 2006, que o Estado do
Paraguai violou o art. 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos no que se
refere à obrigação de garantir medidas especiais de proteção para a criança. A Corte
(33) Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Villagrán Morales et al., julgamento de 19 de novembro de
1999, série C, n. 63, p. 144 e 193.
(34) A Corte Interamericana de Direitos Humanos também declarou, no julgamento do caso dos “Irmãos Gómez
Paquiyauri versus Peru”, em 8 de julho de 2004 — em que os irmãos de 14 e 17 anos foram detidos arbitrariamente
e executados por autoridades policiais —, que todos casos em que crianças são vítimas de violações de direitos
humanos assumem especial gravidade, já que os direitos da criança estão previstos não apenas na Convenção
Americana de Direitos Humanos, mas também em inúmeros outros instrumentos internacionais amplamente aceitos
pela comunidade internacional, o que exige dos Estados o dever de adotar medidas especiais de proteção e
assistência. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Irmãos Gómez Paquiyauri versus Peru, julgamento de 8 de
julho de 2004, p. 162 e 163. Disponível em: <http://www.cidh.org/ninez/gómez paquiyauri(45)/sentenciafondo,
reparacionesjulio8,2004eng.doc> Acesso em: 11.12.2009.
(35) O recrutamento de crianças pelas forças armadas tem sido de particular preocupação da OEA. No Relatório
Anual da Comissão Interamericana de 1999, a Comissão emitiu recomendação geral para os Estados-membros
referente à erradicação do recrutamento e da participação de crianças em conflitos armados, destacando a gravidade
dessa forma de trabalho infantil. Dentre as recomendações, a Comissão pediu aos Estados-membros que revogassem
qualquer instrumento normativo que permitisse o alistamento voluntário ou compulsório de crianças abaixo da
idade mínima permitida por tratados internacionais. Relatório Anual da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos de 1999, Capítulo VI, Estudos Especiais, Recomendações aos Estados-membros. Disponível em: <http://
www.cidh.oas.org/annualrep/99eng/Chapter6a.htm> Acesso em: 9.12.2009.
(36) Corte Interamericana de Direitos Humanos, Gerardo Vargas Areco vs. Paraguai, julgamento de 26 de setembro
de 2006, caso 12.300. Disponível em: <http://www.cidh.org/ninez/vargas areco(84)/155 vargas areco paraguay.doc>
Acesso em: 12.12.2009.
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destacou que o Direito Internacional é contrário ao recrutamento de crianças e adolescentes
menores de 18 anos de idade para as forças armadas e que instrumentos internacionais
ratificados pelo Paraguai, como a Convenção n. 182 da OIT, definem que tal prática
constitui uma das piores formas de trabalho infantil:
“Pursuant to these considerations, art. 3º of Convention n. 182 of the International Labor
Organization concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst
forms of child labor, sets forth that forced or compulsory recruitment of children for use in
armed conflict will be considered a form of slavery or practice similar to slavery, which must
be eradicated.
(…)
The foregoing considerations reflect a trend in international law to avoid the incorporation
of minors under the age of 18 into the armed forces and to guarantee, in all circumstances,
that minors under the age of 18 do not participate directly in hostilities.”(37)(38)

Por fim, cabe adicionar que, não bastando o legado do sistema interamericano
concernente ao combate ao trabalho infantil, no âmbito do Mercosul, a Resolução
Mercosul/GMC EXT./RES. n. 36, de 2006(39) aprovou o Plano Regional para a Prevenção
e Erradicação do Trabalho Infantil no Mercosul, com diretrizes e objetivos para o desenvolvimento de uma política regional para a prevenção e erradicação do trabalho infantil.
O Plano Regional busca harmonizar a Declaração Sociolaboral do Mercosul de 1998(40)
com as normas internacionais assumidas pelos Estados que garantem os direitos da
infância, assim como gerar os mecanismos de supervisão, controle e acompanhamento
de tal normativa.(41)

(37) Ibidem, p. 120 e 122.
(38) A Comissão Interamericana de Direitos Humanos também se manifestou sobre o trabalho infantil consistente
no recrutamento de crianças e adolescentes pelas forças armadas no caso “Víctor Hugo Maciel versus Paraguai”, em
que o jovem foi recrutado pelas forças armadas do Paraguai com 15 anos de idade e faleceu durante treinamento
militar. Na análise de mérito, a Comissão indica a Convenção n. 182 sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil
bem como o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Crianças relativo ao Envolvimento de
Crianças em Conflitos Armados. Em relatório de 8 de março de 2005, a Comissão Interamericana considerou que o
Paraguai violou o direito “às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da
sociedade e do Estado”, previsto no art. 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos e recomendou que o
Estado tomasse as medidas necessárias para garantir a proibição do recrutamento de adolescentes pelas forças
armadas. Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Víctor Hugo Maciel vs. Paraguai, Relatório n 85/09, caso
11.607. p. 138-141. Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009eng/Paraguay11607eng.htm#_ftn15>
Acesso em: 11.12.2009.
(39) Resolução Mercosul/GMC EXT./RES. n. 36/2006. Disponível em: <www.sice.org/trade/mrcsrs/resolutions/
Res3606p.pdf> Acesso em: 12.12.2009.
(40) Declaração Sociolaboral do Mercosul de 1998. Disponível em: <http://www.sindicatomercosul.com.br/
documento_texto.asp?noticia=11> Acesso em: 12.12.2009.
(41) A Declaração Sociolaboral do Mercosul de 1998 estabeleceu princípios a serem seguidos pelos Estados com
respeito ao trabalho infantil. O art. 6º sobre “Trabalho Infantil e de Menores” determina que a idade mínima de
admissão no trabalho não poderá ser inferior àquela em que cessa a escolaridade obrigatória. Do mesmo modo,
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3.2. Sistema europeu de proteção aos direitos humanos
A Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais, ou Convenção Europeia de Direitos Humanos, foi adotada pelo Conselho
da Europa em 1950. Apesar de não fazer referência direta aos direitos de crianças e adolescentes, a Convenção criou a Corte Europeia de Direitos Humanos, que exerce grande
influência e impacto na jurisprudência internacional de direitos humanos, recorrendo,
diversas vezes, aos instrumentos da ONU para fundamentar suas decisões.
A respeito da jurisprudência da Corte Europeia, merece menção o caso “Siliadin
versus France”,(42) envolvendo a jovem Siliadin, nacional do Togo, que chegou na França
com 15 anos de idade, após ter firmado acordo com um casal de franceses. O casal
havia prometido receber a jovem no país, regularizar sua situação de imigrante e arcar
com as despesas para seus estudos enquanto ela trabalhasse para eles. Porém, Siliadin
foi forçada a trabalhar como “empregada para qualquer serviço”, sendo obrigada a cuidar
de afazeres domésticos das sete horas da manhã às dez horas da noite, durante todos os
dias da semana, sem qualquer remuneração. Ela viveu dessa forma por três anos, sem
visto de permanência no país, e tendo seu passaporte retido pelo casal, com o temor de
ser apreendida e com a promessa de seus empregadores de que sua situação seria
regularizada dentro de pouco tempo.
No julgamento do caso, de 26 de julho de 2005, a Corte Europeia de Direitos
Humanos mencionou a Convenção sobre os Direitos da Criança, arts. 19, 32, e 37(43)
e decidiu que houve violação ao art. 4º da Convenção Europeia de Direitos Humanos
(proibição da escravidão e trabalho forçado). A condenação levou em conta a exploração
da vulnerabilidade e do estado de dependência da Sra. Siliadin, com o fim de obter dela
a prestação de serviços não remunerados, bem como as condições indignas de vida a
que ela foi submetida:
“In addition, with particular regard to children, art. 19 § 1º of the International Convention
on the Rights of the Child of 20 november 1989, which came into force in respect of France
on 6 september 1990, provides: ‘States Parties shall take all appropriate legislative,
estabelece que a idade mínima para trabalho realizado em ambiente insalubre, perigoso ou imoral não poderá ser
inferior aos 18 anos.
(42) Corte Europeiade Direitos Humanos, caso “Siliadin versus France”, Eur. Comm’n H. R., Section II, n. 16, Affaire
Evans c. Royaume, Uni n. 6339/05, n. 73316/01; Caso de 2006 n. 17209/2002. Disponível em: <http://www.echr.coe.int/
Eng/Press/2005/July/ChamberJudgmentSiliadinvFrance260705.htm> Acesso em: 12.12.2009.
(43) Em outros dois casos, “A. versus United Kingdom” de 1998 e “Z and Others versus United Kingdom” de 2001,
a Corte Europeia, fez referência aos arts. 19 e 37 da Convenção sobre os Direitos da Criança e reconheceu que, se
uma criança não recebe os devidos cuidados e proteção de sua família e suas necessidades sociais básicas não são
satisfeitas, o Estado tem o dever de interferir para protegê-la, concluindo que o Estado tem o dever de adotar
medidas positivas para proteger e promover os direitos das crianças. Corte Europeia de Direitos Humanos, caso “A
v. The United Kingdom”, julgamento de 23 de setembro de 1998, Relatório 1998-VI da Corte, p. 22.; caso “Z and
others v. the United Kingdom”, julgamento de 10 de maio de 2001, para. 73-75. Disponível em: <http://echr.coe.int/
echr/en/hudoc> Acesso em: 12.12.2009.
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administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical
or mental violence, injury or abuse, ..., maltreatment or exploitation, including sexual abuse,
while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the
child’ art. 32 provides: “1. States Parties recognise the right of the child to be protected from
economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to
interfere with the child’s education, or to be harmful to the child’s health or physical, mental,
spiritual, moral or social development. 2. States Parties shall take legislative, administrative,
social and educational measures to ensure the implementation of the present article. (...) In
those circumstances, the Court concludes that the applicant, a minor at the relevant time,
was held in servitude within the meaning of art. 4º of the Convention. (...) The Court has
previously stated that children and other vulnerable individuals, in particular, are entitled to
State protection, in the form of effective deterrence, against such serious breaches of personal
integrity (see, mutatis mutandis, X and Y v. the Netherlands, cited above, p. 11-13, §§ 21-27;
Stubbings and Others, cited above, p. 1505, §§ 62-64; and A. v. the United Kingdom, cited
above, p. 2699, § 22; and also the United Nations Convention on the Rights of the Child,
arts. 19 and 37).”(44)

A Carta Social Europeia adotada em 1961 pelo Conselho da Europa (revisada em
1996) também prevê proteção especial a crianças em seu art. 7º, que fixa critérios
específicos com relação ao emprego de menores de 18 anos de idade e proíbe a admissão
ao emprego de menores de 15 anos, dispondo: “a idade mínima para a admissão ao
emprego deverá ser de 15 anos de idade, sujeita a exceções para crianças empregadas
em atividades leves, que não prejudiquem sua saúde, moral ou educação”.(45)
A primeira vez em que um caso de trabalho infantil foi submetido ao sistema
europeu de proteção de direitos humanos foi em 1998, quando o Comitê Europeu dos
Direitos Sociais examinou o caso “International Commission of Jurists v. Portugal”.(46)
O caso baseou-se na denúncia apresentada pela International Commission of Jurists de
que o Estado de Portugal foi omisso em fiscalizar a ocorrência de trabalho infantil no
país e, assim, violou o art. 7º.1 da Carta Social Europeia. O caso foi importante para
que Portugal adotasse novas medidas de combate ao trabalho infantil e, como
consequência, reformasse sua Constituição para proibir a admissão ao emprego de crianças
em idade escolar e elevar a idade mínima para o trabalho, além de definir os termos em
que menores de 18 anos de idade podem realizar atividades laborais (atividades leves
ou light work):
“The Committee recalls the aim and scope of art. 7º, § 1º of the Charter as specified in its
Conclusions in examining national reports.
This provision prohibits child labour under the age of fifteen, with certain exceptions. It aims
to ensure the protection of children and adolescents against the risks associated in performing
(44) Corte Europeia de Direitos Humanos, caso “Siliadin versus France”, p. 87, 129 e 143.
(45) Carta Social Europeia (European Social Charter). Disponível em: <http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/
Html/163.htm> Acesso em: 12.12.2009.
(46) Comitê Europeu dos Direitos Sociais. International Commission of Jurists v. Portugal 1998. Disponível em:
<http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_show.htm?doc_id=400955> Acesso em: 12.12.2009.
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work which may have negative repercussions on their health, their moral welfare, their
development and their education (...).
Finally, the Committee recalls that the aim and purpose of the Charter, being a human rights
protection instrument, is to protect rights not merely theoretically, but also in fact.
In this regard, it considers that the satisfactory application of art. 7º cannot be ensured
solely by the operation of legislation if this is not effectively applied and rigorously supervised
(...).
However, the Committee observes from the evidence contained in the file that in Portugal,
children under the age of fifteen actually perform work. It notes that the Government does
not dispute this. In order to seek to establish the exact dimensions of this problem and its
characteristics, it may take account of all information submitted by the parties, whatever the
period it relates to. In the present case, it considers it sufficient to rely on the results of the
1998 survey which provides the most recent evidence and the validity of which is not disputed
by the International Commission of Jurists, even if its interpretation of the results differs
from that given by the Government.”(47)

Além do legado do sistema regional europeu, importa destacar as diretivas da
União Europeia no combate ao trabalho infantil. Ao tecer referência específica ao trabalho
infantil, o Conselho da União Europeia adotou a Diretiva n. 94/33/EC em 1994, relativa
à Proteção dos Jovens no Trabalho. A Diretiva urge aos Estados-membros que adotem
uma idade mínima para a admissão ao emprego, não inferior a 15 anos de idade, porém
admite que crianças acima de 14 anos trabalhem sob certas condições específicas que
não apresentem riscos ao seu desenvolvimento físico e mental. A Diretiva também
disciplina o número máximo de horas de trabalho, períodos de descanso, trabalho
noturno e férias anuais no que concerne ao trabalho de menores de 18 anos de idade.(48)
Ainda, a Carta dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, adotada em
1989 pelos Estados-membros da União Europeia, estabeleceu princípios com o objetivo
de assegurar o respeito à formação profissional, à proteção social, à igualdade de
oportunidade e à saúde e segurança no trabalho. Os arts. 20 a 23 da Carta estabelecem
a idade mínima para a admissão a empregos, esclarecendo que “não deve ser inferior à
idade mínima para que a criança complete seus estudos e, em qualquer caso, não poderá
ser inferior a 15 anos de idade”.(49)
Em 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia incorporou boa
parte dos dispositivos enunciados na Carta Social Europeia e na Carta dos Direitos
(47) International Commission of Jurists v. Portugal 1998, p. 25, 26, 32 e 34.
(48) Diretiva 94/33/CE da Comunidade Europeia relativa à Proteção dos Jovens no Trabalho. Disponível em: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0033:PT:HTML> Acesso em: 12.12.2009.
(49) Carta dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores (Charter of the Fundamental Social Rights of Workers).
Disponível em: <http://www.aedh.eu/The-Community-Charter-of.html> Acesso em: 12.12.2009.
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Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, fazendo referência a todos os direitos sociais,
econômicos, culturais, civis e políticos a que todos os cidadãos europeus têm direito.
Em seu art. 24, a Carta trata dos direitos das crianças, estabelecendo que as crianças
“têm direito à proteção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar”, além de estabelecer
que “todos os atos relativos às crianças, quer praticados por entidades públicas, quer
por instituições privadas, terão principalmente em conta o interesse superior da
criança”.(50) Em seu art. 32, a Carta também expressa claramente a proibição do trabalho
infantil e a necessidade de proteção de jovens no trabalho: “É proibido o trabalho infantil.
A idade mínima de admissão ao trabalho não pode ser inferior à idade em que cessa a
escolaridade obrigatória, sem prejuízo de disposições mais favoráveis aos jovens e salvo
derrogações bem delimitadas. Os jovens admitidos ao trabalho devem beneficiar de
condições de trabalho adaptadas à sua idade e de uma proteção contra a exploração
econômica e contra todas as atividades susceptíveis de prejudicar a sua segurança, saúde
ou desenvolvimento físico, mental, moral ou social, ou ainda de pôr em causa a sua
educação”.(51) A Carta dos Direitos Fundamentais foi essencial para a construção da
proposta final do tratado que estabelece uma Constituição para a Europa.

3.3. Sistema africano de proteção aos direitos humanos
A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (também conhecida como
Carta de Banjul) foi adotada pelos Estados-membros da Organização de Unidade Africana
em 26 de junho de 1981. O art. 18 da Carta visa proteger a família, a mulher, a criança,
os idosos e os deficientes, estabelecendo em seu inciso 3 que: “O Estado tem o dever
de zelar pela eliminação de toda a discriminação contra a mulher e de assegurar a proteção
dos direitos da mulher e da criança tais como estipulados nas declarações e convenções
internacionais”.(52)(53)
A Organização de Unidade Africana é a única organização regional que apresenta
um documento específico sobre direitos da criança, a Carta Africana de Direitos e Bem-Estar da Criança de 1990. A Carta foi inspirada na Convenção sobre os Direitos da
Criança e apresenta conteúdo semelhante aos dispositivos da convenção, porém incluindo
referências específicas a questões regionais, como, por exemplo, o art. 26 sobre a proteção
contra o apartheid e a discriminação.
(50) Prohibition of child labour and protection of young people at work. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/
comparl/libe/elsj/charter/art32/default_en.htm> Acesso em: 12.12.2009.
(51) Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (The Charter of Fundamental Rights of the European Union).
Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm> Acesso em: 12.12.2009.
(52) Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Disponível em: <http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/
documentos/instrumentos_regionais/africa/carta_africana_dtos_dev_povos.pdf> Acesso em: 12.12.2009.
(53) A Corte Africana de Direitos Humanos, estabelecida em 1998 pela Organização de Unidade Africana, ainda não
foi operacionalizada e, assim, nunca chegou a analisar casos referentes aos tratados regionais de direitos humanos.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

28

02/07/2013, 17:24

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

29

A Carta Africana de Direitos e Bem-Estar da Criança estabelece que a criança ocupa
uma posição única e privilegiada na sociedade. Em seu art. 15, a Carta trata do trabalho
infantil e afirma que “Toda criança é protegida de toda a forma de exploração econômica
e de executar todo o trabalho que for perigoso ou perturbar o desenvolvimento físico,
mental, espiritual, moral, ou social da criança”. O art. 15 também exige que os Estados-membros adotem todas as medidas legislativas e administrativas necessárias para
assegurar a proteção à criança, por meio da previsão de sanções apropriadas para assegurar
a aplicação do artigo e da promoção e difusão de informações sobre os riscos que o
trabalho infantil comporta.(54)
4. Normatividade nacional
O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção sobre os Direitos da
Criança em 1990,(55) além de ter ratificado seus dois Protocolos Facultativos sobre o
Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados e a Venda de Crianças, Prostituição e
Pornografia Infantis(56) e as Convenções ns. 138 e 182 da OIT sobre Idade Mínima
para Admissão ao Emprego e sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil.(57)(58)
A Constituição Federal de 1988 determina, em seu art. 227, que: “É dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão”.
Com a aprovação da Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998,
a idade mínima para ingresso na situação de trabalho passou a ser 16 anos de idade,
(54) Carta Africana de Direitos e Bem-Estar da Criança de 1990 (African Charter on the Rights and Welfare of the Child,
ACRWC). Disponível em: <http://www.un.org/children/conflict/keydocuments/english/africancharteron22.html>
Acesso em: 12.12.2009.
(55) O Decreto Presidencial n. 99.710, de 21.11.1990, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos da
Criança. Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/doc_crianca.php> Acesso em: 9.12.2009.
(56) O Decreto Presidencial n. 5.006, de 8.3.2004, promulgou o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos
da Criança relativo ao Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/
m_5006_2004.htm> Acesso em: 9.12.2009. O Decreto Presidencial n. 5.007, de 8.3.2004, promulgou o Protocolo
Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição e pornografia
infantis. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/m_5007_2004.htm> Acesso em: 9.12.2009.
(57) O Decreto Presidencial n. 4.134, de 15.2.2002, promulgou a Convenção n. 138 da OIT sobre Idade Mínima de
Admissão ao Emprego. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/trab_infantil/leg_convencoes.asp> Acesso em:
8.12.2009. O Decreto Presidencial n. 3.597, de 12.9.2000, promulgou a Convenção n. 182 da OIT sobre a proibição
das Piores de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/
trab_infantil/leg_convencoes.asp> Acesso em: 8.12.2009.
(58) O Decreto n. 6.481, de 12.6.2008, regulamenta os arts. 3º, alínea d, e 4º da Convenção n. 182 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para
sua eliminação, constando como proibidas 93 atividades para pessoas com idade inferior a 18 anos. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm> Acesso em: 12.12.2009.
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exceto na condição de aprendiz em que a idade mínima é 14 anos de idade,(59) conforme
disposto no art. 7º, XXXIII. O artigo também estabelece que, nos casos de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, a idade mínima é de 18 anos: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...) XXXIII — proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos”.
Além disso, a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de
maio de 1943),(60) no Capítulo IV, Título III, elenca as possibilidades e condições
de trabalho a que podem ser submetidas pessoas com idade inferior a 18 anos, garantindo
ao trabalhador adolescente entre 14 e 18 anos uma série de proteções especiais. Entre
elas, a proibição do trabalho em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a
frequência à escola.
O combate ao trabalho infantil ganhou destaque com a entrada em vigor do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA — Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990).(61) O ECA
reserva todo o seu capítulo V à regulação do trabalho de crianças e adolescentes e
destaca, em seu art. 60, a proibição a qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade,
salvo na condição de aprendiz. O art. 67 também proíbe o trabalho noturno (realizado
entre as vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte); o trabalho perigoso,
insalubre ou penoso; realizado em locais prejudiciais à formação e ao desenvolvimento
físico, psíquico, moral e social de crianças e adolescentes; e aquele realizado em horários
e locais que não permitam a frequência à escola.
O trabalho infantil é considerado crime no Brasil, havendo previsão especial para
as formas mais nocivas no ECA e no Código Penal. No ECA, a exploração da prostituição
infantil, considerada pela Organização Internacional do Trabalho como uma das piores
formas de trabalho infantil, é crime previsto no art. 244-A. A pornografia de menores é
crime previsto nos arts. 240 e 241 e a venda ou o tráfico de menores constitui crime
previsto no art. 239 do ECA. No Código Penal, o art. 149 trata da redução de trabalhador
à condição análoga à de escravo, estabelecendo agravante quando se tratar de criança ou
adolescente (§ 2º, I).(62) O Código Penal também tipifica o crime de maus-tratos em seu
art. 136, estabelecendo agravante se a vítima for menor de 14 anos.(63)
No campo jurisprudencial, merece destaque decisão proferida pelo Tribunal Superior
do Trabalho, em 10 de dezembro de 2008, ao reconhecer que o trabalho realizado por
(59) O Decreto n. 5.598, de 1º.12.2005, regulamenta a contratação de aprendizes conforme estabelecido pela Lei de
Aprendizagem, Lei n. 10.097, de 19.12.2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/
2005/Decreto/D5598.htm> Acesso em: 12.12.2009.
(60) Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1º.5.1943). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil/Decreto-Lei/Del5452.htm> Acesso em: 13.12.2009.
(61) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069, de 13.7.1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil/LEIS/L8069.htm> Acesso em: 13.12.2009.
(62) A agravante foi introduzida pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003 e aumenta a pena em uma metade.
(63) A agravante foi introduzida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).
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criança ou adolescente sem finalidade educativa incorre na definição de trabalho infantil
e não configura contrato de estágio ou aprendizagem:
“(...) RECURSO DE REVISTA. TRABALHO DO MENOR. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM,
DE ESTÁGIO OU DE TRABALHO EDUCATIVO NÃO CONFIGURADOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. A Constituição de 1988 estabeleceu uma tutela especial em favor
das crianças e dos adolescentes, proibindo o trabalho das primeiras e assegurando — direitos
previdenciários e trabalhistas — aos segundos (art. 227, § 3º, II, CF). O contrato de
aprendizagem que o Texto Magno ressalva (art. 227, § 3º, I, combinado com o art. 7º, XXXIII,
CF) é pacto formalístico trabalhista, regulado pela CLT (arts. 428 e seguintes da Consolidação),
com diversos direitos laborativos. A outra ressalva existente (contrato de estágio) supõe
manifesta vinculação programática do labor com a grade curricular do estudante, como efetiva
complementação dos estudos escolares. Não há, desde 1988, espaço para a pura e simples
utilização desprotegida da mão de obra do jovem brasileiro (art. 227, CF/1988), não se
prestando a tanto o art. 68 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem de se amoldar
às formas de trabalho educativo hoje autorizadas, o contrato de aprendizagem (art. 428 da
CLT) e o contrato de estágio (antiga Lei n. 6.494/1977), ou corresponder, como terceira
ressalva, a um tipo jurídico que denote a manifesta prevalência da função pedagógica sobre
a função produtiva (trabalho educativo). É incompatível com a nova ordem jurídica as soluções
assistencialistas de pré-1988 (Programa Bom Menino e similares), em que se colocava o jovem
em atividades essencialmente produtivas sem imbricação com a dinâmica escolar ou funções
educacionais, destituído, ademais, de qualquer significativa proteção trabalhista. Recurso de
revista provido.”(64)(65)

O julgado ressalta que a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem medidas especiais de proteção para crianças e adolescentes, exigindo
que qualquer trabalho realizado por esse grupo observe critérios específicos e rigorosos.
Em seu voto, o Ministro Relator Mauricio Godinho Delgado esclareceu que o trabalho
de crianças e adolescentes é proibido e que “não há, portanto, desde 1988, espaço para
a pura e simples utilização desprotegida da mão de obra do jovem brasileiro”. Destacou,
ainda, que o Direito Internacional repudia o trabalho infantil e estabelece clara proibição
a essa prática, notadamente na Convenção n. 138 da OIT sobre a Idade Mínima para
Admissão ao Emprego:
“Insista-se que a Constituição de 1988 estabeleceu uma tutela especial em favor das crianças
e dos adolescentes, proibindo o trabalho das primeiras e assegurando — direitos
previdenciários e trabalhistas — aos segundos (art. 227, § 3º, II, CF). O contrato de
(64) TST-RR n. 1955/2000-038-01-00.0. Data de Julgamento: 10.12.2008. 6ª Turma. Disponível em: <https://
aplicacao.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=
true&numeroFormatado=RR%20-%201955/2000-038-01-00.0&base=acordao&rowid=AAAdFEAAuAAAATUAAV
&dataPublicacao=13/03/2009&query=> Acesso em: 12.12.2009.
(65) O TST também decidiu pela não configuração de contrato de estágio ou aprendizagem quando o trabalho
prestado por adolescente não possui finalidade educativa no AIRR — 1001/1999-007-15-40.2, Data de Julgamento:
29.4.2009, 7ª Turma. Disponível em: <https://aplicacao.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=
printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%201001/1999-007-15-40.2&base=
acordao&rowid=AAAdFEAAxAAAAWXAAX&dataPublicacao=08/05/2009&query=> Acesso em: 12.12.2009.
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aprendizagem que o Texto Magno ressalva (art. 227, § 3º, I, combinado com o art. 7º, XXXIII,
CF) é pacto formalístico trabalhista, regulado pela CLT (arts. 428 e seguintes da Consolidação),
com diversos direitos laborativos. A outra ressalva existente (contrato de estágio) supõe
manifesta vinculação programática do labor com a grade curricular do estudante, como efetiva
complementação dos estudos escolares. (...) Registre-se, à guisa de arrematação, que os
padrões internacionais vigorantes indicam que o trabalho precoce consolida e reproduz a
miséria, inviabilizando que a criança e o adolescente suplantem suas deficiências estruturais
através do estudo. Por isso é que a Organização Internacional do Trabalho recomenda a
proibição de qualquer trabalho anteriormente à idade de quinze anos (Convenção n. 138 da
OIT).”

Acrescente-se que um dos maiores marcos institucionais no combate à exploração
da mão de obra da criança no Brasil foi a adesão do país ao Programa Internacional
para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC) da OIT em 1992. A OIT selecionou um
grupo de países para implantar o programa, que promoveu a integração de ações e
políticas do setor público, do setor privado, do setor não governamental e do setor
sindical. O programa introduziu um novo padrão na articulação institucional para a
prevenção e o combate ao trabalho infantil, criando novas formas de mobilização social,
além de novas estratégias de investigação e mapeamento.(66) Dentre as ações adotadas
pelo Brasil após a adesão ao IPEC, está a criação do PETI (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil) em 1996, iniciativa voltada para remediar situações de trabalho infantil,
incluindo aquelas caracterizadas pelo abandono escolar precoce. O PETI possui como
linha de ação básica a complementação de renda a famílias com crianças envolvidas em
trabalho infantil, mediante uma bolsa mensal. O programa também promove ações
socioeducativas e iniciativas de qualificação profissional e geração de renda.(67)
Os últimos dados estatísticos coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), segundo levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) 2008, demonstram que o trabalho infantil está em queda no Brasil.
O número de crianças e adolescentes entre 5 e 13 anos de idade que trabalham caiu
de 1,2 milhão em 2007 para 993 mil em 2008, o que representa uma queda de
19,2%. (68)
Já na faixa etária mais ampla, de 5 a 17 anos de idade, cerca de 4,5 milhões de
pessoas trabalhavam no Brasil segundo a Pnad 2008. Em 2007, o número era 4,8
milhões, o que indica uma queda de 7,6%. A Região Nordeste foi a que apresentou os
maiores índices (1,7 milhão), e a Sudeste os menores (1,3 milhão). Dentre os homens,
(66) Aspectos qualitativos do trabalho infantil. Organização Internacional do Trabalho, 2004. p. 34-35. Disponível em:
<white.oit.org.pe/ipec/documentos/ti_cuali_br.pdf> Acesso em: 12.12.2009.
(67) Aspectos qualitativos do trabalho infantil. Organização Internacional do Trabalho, 2004. p. 41-51. Disponível em:
<white.oit.org.pe/ipec/documentos/ti_cuali_br.pdf> Acesso em: 12.12.2009.
(68) IBGE, Diretoria de Pesquisas. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) 2008. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/
pnad2008/default.shtm> Acesso em: 2.12.2009.
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a proporção de pessoas ocupadas entre 5 e 17 anos de idade representa quase o dobro
da proporção encontrada entre as mulheres (2,9 milhões para 1,5 milhão).(69)
Vale salientar que a maior parte do trabalho infantil no Brasil é “invisível”, pois
grande parte dessas atividades realizadas por crianças não são entendidas como trabalho
pela sociedade ou mesmo pelas famílias. Um exemplo disso é o trabalho doméstico das
crianças que “ajudam” com os afazeres de casa de formas variadas. De acordo com o
PNAD, o trabalho doméstico representa 51,6% de todo o trabalho infantil, enquanto a
segunda maior manifestação é a de trabalho na área agrícola, com 35,5%.
Conclusão
A normatividade internacional, regional e nacional é enfática ao considerar o trabalho
infantil uma grave violação aos direitos humanos da criança. O trabalho infantil priva a
criança do direito fundamental à infância. Nega a prioridade, a prevalência e o interesse
superior da criança, na qualidade de sujeito de direito em peculiar condição de desenvolvimento. Obsta o direito da criança ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades,
bem como o direito à vida digna — o “direito a criar e desenvolver um projeto de
vida”, na expressão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
A Convenção dos Direitos da Criança é o tratado mais ratificado do sistema internacional de proteção aos direitos humanos e com maior influência na defesa dos direitos
das crianças no âmbito global. Essa Convenção, juntamente com as Convenções da
OIT sobre Idade Mínima para Admissão ao Emprego e sobre as Piores Formas de
Trabalho Infantil, estabelece obrigações jurídicas aos Estados para prevenir e combater
o trabalho infantil, adotando medidas especiais de proteção a crianças. A estes instrumentos internacionais somam-se os tratados regionais de direitos humanos, bem como
a relevante jurisprudência desenvolvida pelas Cortes Interamericana e Europeia no
combate ao trabalho infantil. Os avanços normativos e jurisprudenciais das arenas global
e regional têm apresentado a força catalizadora de fomentar avanços no âmbito interno
dos Estados — como exemplo, cite-se a experiência brasileira. O desafio é traduzir e
implementar, com a maior eficácia possível, os ganhos internacionais na esfera doméstica
dos Estados, de modo a impactar a elaboração de marcos jurídicos, a produção
jurisprudencial e a formulação das políticas públicas guiadas pela prevalência dos direitos
humanos das crianças.
O trabalho infantil simboliza uma violação a direitos humanos das crianças, sendo
causa de outras tantas graves violações a direitos humanos, como o direito à educação
(que, como direito de empoderamento, impacta o modo pelo qual os demais direitos
são exercidos), dentre outros. É reflexo da exclusão social e da negação a direitos sociais
(69) Entre as crianças com idade entre 5 e 9 anos, o trabalho infantil caiu 10,7%, pois em 2008 havia 141 mil
trabalhadores mirins, contra 158 mil em 2007. Na faixa de idade entre 10 e 13 anos a redução foi de 20,4%, pois o
número de pessoas com esta idade que estavam ocupadas caiu de 1,07 milhão no ano passado para 852 mil em 2007.
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básicos, concentrando-se notadamente nas regiões mais pobres (mais de um terço do
trabalho infantil do mundo concentra-se na África Subsaariana). Tem, ainda, o perverso
efeito de ser um fator perpetuador da exclusão, da pobreza e da miséria, em afronta ao
direito a uma vida digna.
O direito da criança a não ser submetida ao trabalho infantil demanda dos Estados
deveres, mediante a urgente adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, ao combate
e à erradicação do trabalho infantil, à luz dos parâmetros protetivos internacionais,
regionais e internos. É fundamental assegurar à criança o direito a ser criança, o direito
à infância e o direito a apropriar-se de suas potencialidades humanas, celebrando o
direito a desenvolver um projeto de vida digna.
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REFLEXÕES SOBRE TRABALHO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Oris de Oliveira(*)

1. Passado e futuro
A luta pela eliminação do trabalho comporta um duplo olhar: um sobre seu passado
a partir de 1992 até dias atuais; outro sobre seu futuro e desafios.
Inquestionavelmente, graças à ampla mobilização envolvendo família, sociedade e
Estado desencadeada a partir da implantação do IPEC no Brasil muitos progressos se
evidenciaram. Sob o aspecto qualitativo, uma realidade social que era tida como solução
passou a ser problematizada.
Hoje aos poucos se cria uma cultura em vários setores da sociedade de não aceitação
do trabalho infantil.
Sob o aspecto quantitativo, uma simples comparação evidencia que o trabalho
dos 5 aos 17 anos diminuiu significativamente.
As PNDAD do IBGE apontaram os seguintes números numa escala descendente:
i) 8.938.171, em 1992;
ii) 6.2263.357 em 2002;
iii) 5.154.000 em 2006;
iv) 4,8 milhões em 2007;
v) 4,3 milhões em 2009.(1)

(*) Juiz do Trabalho aposentado. Professor da Faculdade de Direito da USP.
(1) Na oportunidade da redação destas reflexões, não foi possível obter os dados do Censo de 2010 do IBGE. É de
se esperar que a tão festejada ascensão econômica de grande contingente da população para a condição de “classe
média” tenha efeitos positivos não só no consumo, mas, também, na diminuição do trabalho infantil.
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Num olhar do futuro, os números atuais são desafiadores porque deve ser afastada
a explicação unicausal e reconhecer que vários fatores condicionantes do trabalho infantil
ainda persistem: em nível macroeconômico na alta concentração de renda, em nível
micro, a pobreza das famílias, a insuficiência das medidas compensatórias, a fragilidade
do aproveitamento escolar desacompanhado da falta de programas socioeducativos no
contraturno escolar.
As ações, que visem a eliminação do trabalho proibido da criança e do adolescente,
só terão êxito se forem propositivas: ou seja, a proibição deve vir sempre acompanhada
de programas alternativos executáveis que preencham o “vazio da proibição”.
2. T
rabalho em atividades como rrepr
epr
esentações ar
tísticas
Trabalho
epresentações
artísticas
Embora haja um consenso doutrinário nas grandes linhas sobre aspectos jurídicos
do trabalho legal ou ilegal da criança e do adolescente, algumas indagações merecem
consideração sobre o que dispõe o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição em face
dos arts. 8º da Convenção n. 138 e 149 do ECA.
Cabe inicialmente indagar qual a extensão do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição que, em seu caput e em seus incisos, diz respeito ao trabalho na relação de
emprego. Pode-se, pois, interpretar que a restrição de “qualquer trabalho” se limita ao
que se encerra na referida relação.
O tema do tema em epígrafe merece três considerações:
a) sobre a natureza jurídica da relação que se cria entre a criança ou adolescente
com o tomador de seus serviços nas diversas modalidades de representações;
b) sobre necessidade de a matéria ser regulamentada pelo poder executivo;
c) sobre a competência para autorizar participações em representações artísticas.
Inicialmente, impõe-se uma distinção entre as seguintes modalidades de
representação:
a) a pontual em eventos, por exemplo, no programa anual da “Criança
Esperança” atualmente com colaboração da UNESCO. Ainda que se dê às
crianças e adolescentes participantes uma gratificação pelo emprenho, que se
exija, decoração de textos, ensaios, há apenas, uma relação jurídica civil
pontual com a entidade encarregada do evento.
b) representação eventual.
A relação entre trabalho e eventualidade é comumente tratada na doutrina
juslaboralista porque a CLT (art. 3º) exclui da noção de empregado o trabalhador que
presta serviços eventuais a empregador.(2)
(2) Juslaboralistas de nomeada afirmam que “trabalho não eventual” é o “contínuo”.
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Não há unanimidade doutrinal sobre o que deva entender pelo excluído “trabalho
eventual”, todavia, Mauricio Godinho Delgado apresenta a seguinte bem elaborada
caracterização:
“a) descontinuidade da prestação do trabalho, entendida como a não
permanência em uma organização com ânimo definitivo;
b) não fixação jurídica a uma única fonte de trabalho com pluralidade variável
de tomadores de serviços;
c) curta duração do trabalho prestado;
d) natureza do trabalho tende a ser concernente a evento certo, determinado e
episódico no tocante à regular dinâmica do empreendimento tomador dos
serviços;
e) em consequência, a natureza do trabalho tenderá a não corresponder,
também, ao padrão dos fins normais do empreendimento.”(3)
O trabalho disciplinado nos arts. 8º da Convenção n. 138 e 149 do ECA se
enquadra perfeitamente nesta caracterização. Com efeito, a eventualidade transparece nos
referidos artigos da Convenção e do ECA, ao enfatizarem “casos individuais” com
limitação da duração e com orientações sobre as condições do trabalho e uma permissão
“caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral”.(4)
Oportuno sublinhar que a exceção do art. 8º da Convenção se limita à idade
mínima do art. 2º, mas devem ser observadas as denominadas “proteções gerais” do
trabalho infantojuvenil elencadas no art. 67 do ECA.
c) Representação artística na condição de empregado.
Em tese, não se pode afastar a possibilidade de uma empresa, cuja finalidade seja
promover representações artísticas, contratar um adolescente como empregado em
conformidade com o que dispõem o inciso XXXIII do art. 7º constitucional e o art. 3º
da CLT, ou seja, a partir dos 14 na condição de aprendiz e 16 anos fora de um programa
de profissionalização.
3. Regulamentação
A regulamentação é importante, urgente e complexa em face das várias modalidades
de representações, entre outras, as da televisiva, dos circos e do teatro. O § 1º do art.
149 do ECA oferece alguns parâmetros:
Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta,
dentre outros fatores:
(3) Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr, 2010. p. 276.
(4) Parece não haver simples coincidência entre os termos usados pelos arts. 8º da Convenção e 149 do ECA. Pode-se supor intenção do legislador brasileiro de louvar-se no texto da Convenção que é de 1971.
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a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de frequência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças
e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
A regulamentação há de levar em conta as contribuições propostas por educadores,
psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, assistentes sociais, profissionais da área que
conhecem as circunstâncias concretas da seleção de candidatos (frustração dos excluídos,
pressão dos pais), as condições de trabalho nos ensaios, nas gravações e nas exibições
ao vivo, de sua duração, de perda de aulas e lições.
Em síntese, o trabalho de representação artística infantojuvenil quando regular resguarda o direito à expressão artística (art. 5º, inciso IX do art. 5º da Carta Magna)
porque se faz em benefício da arte, da ciência e da educação, esta tomada no seu sentido
mais amplo sendo um dos processos formativos a que se refere o art. 1º da Lei n.
9.394/1996 (LDB).
4. Jurisdição voluntária e autorizações
Há países, como Portugal e França, que atribuem a órgãos administrativos a
disciplina das representações artísticas de crianças e adolescentes.(5)
Por longa tradição que se consolidou no Código de Menores de 1927 no Brasil,
atribuição da disciplina administrativa (art. 149 do ECA) é dada, por notória jurisdição
voluntária, ao Juiz da Infância e da Juventude.(6)
Após a Emenda Constitucional n. 45 que elasteceu o campo de competência da
Justiça do Trabalho, havendo conflito de interesse em qualquer modalidade de trabalho
nas representações artísticas de crianças e adolescentes, que exija intervenção da jurisdição
contenciosa, a competência é do juiz trabalhista.(7)
(5) A Lei Portuguesa n. 35/2004, Regulamento do Código do Trabalho, disciplina nos arts. 138 a 146 do Cap. VIII,
a Participação de Menores em Espetáculos e outras atividades. O Code du Travail francês (arts. L211-6 e L211-7)
dispõe: trabalho em espetáculos teatrais, de cinema, radiodifusão e de televisão, antes do término da escolaridade
obrigatória, só é permitido mediante prévia autorização individual dada pelo préfet do departamento.
(6) O art. 8º da Convenção n. 138 diz, apenas, que a autorização deve ser dada pela “autoridade competente”
cabendo a cada Membro dispor como melhor lhe convier...
(7) Como bem anotou Moacyr Amaral Santos “em certos casos o fato de surgir contraditório transforma a jurisdição
voluntária em jurisdição contenciosa”. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Max Limonad, 1973.
v. 1, p. 108.
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Em caso que inicialmente tenha sido objeto de jurisdição voluntária, e dela surgir
a necessidade de intervenção da jurisdição contenciosa, caberá ao mesmo juiz que exerceu
a voluntária julgar a contenciosa, quando mais não seja por causa de conexão de matéria
e prevenção do juízo embora distintas as jurisdições.(8)
5. O trabalho da criança e do adolescente no setor rural
É conhecido o alto índice de crianças e adolescentes que trabalham no campo com
forte respaldo cultural. Aqui se tecem algumas considerações jurídicas que talvez possam
ajudar a equacionar melhor o enfoque da matéria.
No trato do tema, há de se distinguir três relações jurídicas totalmente diferentes:
a) o adolescente é contratado como empregado individualmente em desacordo, ou não,
com o que dispõe o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição. Se regular o contrato,
importante é que se preservem as normas genéricas de proteção: responsável presença
do poder familiar, escolaridade, proibição de trabalho noturno, insalubre e perigoso,
penoso, direito ao lazer e à convivência social.
d) Trabalho com os pais, em geral com empreitada, todos a serviço de terceiros:
É comum no setor rural filhos e parentes próximos trabalharem com o pai ou
com a mãe como empregados pagos por produção em notório “contrato de equipe”,
em que todos e cada um são empregados, embora comumente não tenham sido tratados
como tais. Há, então, uma relação de emprego com as crianças e adolescentes envolvidos
devendo ser observados os dispositivos do inciso XXXIII do art. 7º da Carta Magna.
e) Em regime familiar que se dá, nos termos do art. 5º da Convenção n. 138,
quando o trabalho é executado “em propriedades familiares e de pequeno porte que
produzam para o consumo local e não empreguem regularmente mão de obra
remunerada”.(9)
Os componentes do regime familiar não são empregados entre si, pois, há uma
“sociedade de fato” em que todos se beneficiam dos sucessos e sofrem os insucessos
do empreendimento.
A Convenção e a CLT excluem de suas disciplinas o trabalho em regime familiar
certamente porque levam em consideração suas peculiaridades; entre estas, o reconhe(8) A complexidade do tema não permite tratá-lo aqui em breve espaço. Sobre o tema examinem-se os doutos
estudos de OLIVA, José Roberto Dantas. O trabalho infantojuvenil artístico e idade mínima. Sobre a necessidade de
regulamentação e a competência para sua autorização. In: Revista da Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 15ª Região, Amatra XV, n. 3, p. 120 a 152, ano 2010. Impõe-se consequentemente que se altere a redação
dos textos do art. 149 do ECA e dos arts. 405 e 406 da CLT.
(9) A CLT (art. 402, parágrafo único) conceitua trabalho em regime familiar, como o “serviço em oficinas em que
trabalhem excluivamente pessoas da família do menor e esteja sob a orientação do pai, da mãe ou tutor”. A exclusão
do regime da CLT é parcial porque devem ser observados os arts. 404 e 405 e os relativos à duração do trabalho (arts.
411 a 414).
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cimento da não existência da relação de emprego stricto sensu. Consequentemente, se
pode afirmar que o regime familiar não é disciplinado pelo inciso XXXIII do art. 7º
constitucional.
Todavia, da exclusão da aplicação da Convenção e da CLT não se pode concluir
que a criança e o adolescente fiquem ao desamparo porque permanecem as normas
gerais de proteção acima apontadas, com ênfase no que dispõem os ns. 1 a 7 do Anexo
do Decreto n. 6.481 sobre algumas “piores formas” de atividades na agricultura, pecuária,
silvicultura e exploração florestal.
Por ser permitido dentro destes parâmetros, exige-se dos programas, cujo objeto
seja o trabalho rural infantojuvenil em regime familiar, uma abordagem diferenciada.
6. T
rabalho infantil doméstico e a Convenção n. 189 sobr
Trabalho
sobree trabalho decente doméstico
Os reflexos da Convenção n. 189 em relação ao direito nacional sobre trabalho
infantil doméstico foi objeto de exposição em seminário recente.
Havendo indagações sobre o tema, são oportunas algumas observações. A
Convenção n. 189 não foi ainda ratificada pelo Brasil, espera que o seja em breve;
portanto, a resposta sobre a posição hierárquica dependerá da observância do que
disciplina o § 3º do inciso LXXVII do art. 5º da Carta Magna.
O art. 4º da Convenção n. 189 e o art. 5º da Recomendação n. 201 não excluam
a possibilidade do TID abaixo do 18 anos, porém não inferior, à idade mínima para
trabalhadores em geral. Os referidos arts. 4º e 5º dispõem que os Membros na
regulamentação nacional levem em consideração não somente a Convenção n. 138 sobre
idade mínima, mas, também, a de n. 182 sobre as piores formas. Deixa-se a critério do
direito nacional tipificar, ou não, o TID como uma das piores formas.
O trabalho infantil doméstico no Brasil tem uma longa história com raízes profundas
na mentalidade escravocrata segundo a qual a escrava, além de ser propriedade do
senhorio, ficava à sua disposição sem preocupação de duração do trabalho. O fato de
maior contingente de meninas e jovens serem negras, elas têm, ainda hoje, contra si a
carga do preconceito de raça. Pesquisas recentes revelaram que, até com anuência ou
incentivo dos pais, crianças e adolescentes são encaminhadas para outras cidades sem
nenhum amparo. Também, não raro, o apadrinhamento e a guarda escondem, sob
pretexto de proteção, o trabalho infantojuvenil doméstico. Tudo isso sem falar na
exposição ao assédio moral e ao abuso sexual.(10)
(10) Algumas das situações apontadas afetam, também, a empregada doméstica adulta, mas a possibilidade de
crianças e adolescentes reagirem contra abusos de toda natureza é bem menor. A utilização da guarda para obter
trabalho aparece até no art. 248 do ECA que reza: “Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicílio, no
prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra comarca para a prestação de
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O direito brasileiro ao classificar o TID como uma das “piores formas” levou em
consideração a situação em que ele se realiza como sendo, nos termos da Convenção n.
182, “trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível
de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças”. (11)
7. T
rabalho nas rruas
uas
Trabalho
O trabalho nas ruas é ponta do iceberg da pobreza que ronda as periferias urbanas.
Embora não se possa ignorar a complexidade do problema a dificuldade de eliminá-lo,
são oportunas algumas breves considerações.
A CLT o aborda no art. 405, e por ser um diploma legal cujo objeto é o trabalho
na relação de emprego, poder-se-ia concluir que a norma só se refira a esta modalidade
de relação de trabalho. Trata-se, na verdade, de reprodução literal de normas do Código
de Menores de 1927 que disciplinava a matéria fora de um contexto empregatício.
O § 2º do art. 5º da CLT ficou revogado como consequência da ratificação da
Convenção n. 182 sobre “piores formas”, que não permite que crianças e adolescentes
executem” trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é
suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças”.
Correto, pois, o decreto regulamentar da referida Convenção ao incluir o trabalho
na rua como uma das piores formas, portanto, proibido antes dos 18 anos de idade.
E não é só. Além do aspecto formal, merece crítica o § 2º do art. 405 da CLT. Se o
trabalho na rua é local prejudicial à moralidade para toda criança ou adolescente (inciso II
do mesmo artigo), não se justifica que se abra uma exceção permitindo que se exponham
justamente o menino e a menina, por vários motivos mais vulneráveis, aos apelos e
riscos da rua.
As mesmas observações valem para o que dispõe o § 4º do art.405: não se justifica,
também, que adolescentes trabalhem como jornaleiros nas ruas ainda que estejam sob
patrocínio de entidade que lhes dê amparo.
Conclusão
a) Se corretas as premissas e ilações delas decorrentes estiverem corretas: a) quando
o trabalho infantojuvenil for executado nos estritos termos do art. 8º da Convenção n.
138 e art. 149 do ECA, cria-se uma relação jurídica marcada pela eventualidade e não
será, pois, uma relação empregatícia nos termos do art. 3º da CLT.
serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsável”. “O legislador infelizmente viu, como algo
normal, a utilização da guarda com meio para obter trabalho infantil doméstico, preocupando-se, apenas, com a
regularização administrativa face ao juiz da nova comarca.”
(11) Decreto n. 6.481/2008, n. 76.
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b) Se ocorrer, porém, trabalho juvenil com continuidade, cria-se uma relação
empregatícia regular se regida pelo inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;(12)
c) A exclusão da aplicação da Convenção ao do trabalho rural infantojuvenil em
regime familiar não deve implicar desrespeito a modalidades de piores formas que podem
ocorrer em algumas atividades na agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal.
d) A classificação do trabalho infantil doméstico como uma das piores formas está
em conformidade com a Convenção n. 189 que deixa que cada Estado as tipifique
como tais levando em consideração como, de fato, elas se dão no país.
e) O reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para permissões ou
vedações de trabalho imporá que se deem novas redações aos artigos que ainda atribuem
a função ao Juiz da Infância e Adolescência.
f) É consenso geral que o trabalho nas ruas expõe crianças e adolescentes a riscos
de toda natureza, não se justificando, pois, que ele seja permitido justamente para
meninos e meninos os mais pobres e mais frágeis. A pobreza não pode se prestar para
privar alguém de um direito; no caso, o de não ser exposto a risco. O texto da CLT que
o permite, além de revogado pelas normas atuais que regulam a Convenção n. 182,
deve ser extirpado. Espera-se que ao menos seu conteúdo não seja ensinado em manuais
e aulas.
g) Os últimos dados estatísticos, que mostram a existência de trabalho de crianças
e adolescentes até em suas piores formas, sinalizam que há ainda um longo caminho a
percorrer e não há razão para que se esmoreça na luta e não se deixe de envolver no
declínio por que passam os movimentos sociais no momento.

(12) Comparando duas relações jurídicas essencialmente distintas, reconsidero em parte o que até aqui defendi em
artigos e palestras. Em parte, porque se a relação não for eventual e tiver os elementos essenciais da uma relação de
emprego no sentido estrito ela se submeterá ao comando do inc. XXXIII do art. 7º da Carta Magna.
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CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNDO DO
FUTEBOL PROFISSIONAL:
ENTRE O SONHO E A LEGALIDADE

Antonio Carlos Flores de Moraes(*)

O mundo do futebol transformou-se, nos últimos tempos, num negócio milionário,
levando a Crowe Howarth RCS, considerada como a 5ª maior empresa de auditoria e
consultoria no Brasil, estimar que, a partir de 2010, o futebol brasileiro será um negócio
anual em torno de 2,1 bilhões de reais ou cerca de 878 milhões de euros (um euro =
R$ 2,393).
Apesar do valor ser elevado, o mercado brasileiro oferece oportunidade dos clubes
arrecadarem muito mais, porque, em média, 70% da receita dos times vêm dos direitos
de transmissão vendidos às grandes redes de TV, enquanto na Inglaterra esse número
fica cerca de 25% e na Itália 39%.
A principal razão disso é que na Europa os clubes conseguem lucrar consideravelmente com ingressos, venda de material esportivo personalizado e outras atividades
comerciais. Rafael Lourenço(1) comenta que não pretende “com isso dizer que apenas no
Brasil o futebol é um “telespetáculo”, mas sim, apontar a dependência criada entre os
clubes e os canais de TV e o poder de definição que estes últimos ganham sobre os
primeiros”.
Embora o futebol não seja um apenas “telespetáculo”, ele domina totalmente o
ranking do número de horas de esportes na TV:(2)
(*) Professor da PUC-Rio. Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha. Conselheiro do Tribunal
de Contas do Município do Rio de Janeiro.
(1) LOURENÇO, Rafael. O futebol como negócio. Observatório da Imprensa, edição 636, em 5.4.2011. Disponível em:
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_futebol_como_negocio> Acesso em: 3.12.2011.
(2) Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd85/tv.htm>.
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Futebol
Tênis
Automobilismo
Voleibol
Basquetebol
Artes Marciais
Motocicleta
Surfing
Futsal
Atletismo
Outros

14,600
1,56
1,12
897
833
493
416
326
235
233
1,298

66,3%
17,1%
5.1%
4.1%
3.8%
2.2%
1.9%
1.5%
1.1%
1.1%
5.9%

A potencialidade do aumento do faturamento do futebol no Brasil fica demonstrada
quando se verifica que foi arrecadado no ano de 2010 e 105 milhões (cento e cinco
milhões de euros) pelos 20 (vinte) clubes brasileiros em propaganda no uniforme, o
chamado internacionalmente de shirt sponsorships. (3) Comparando-se os principais
campeonatos de futebol do mundo pode-se constatar o seguinte faturamento em milhões
de euros:
Premier Legue (ENG)
Bundesliga (GER)
Brasileirão (BRA)
Série A (ITA)
Ligue1(FRA)
LaLiga (ESP)

128
118
105
62
59
57

Na Inglaterra, o valor do patrocínio da camisa para a temporada de 2011/2012 subiu
significativamente, de acordo com a pesquisa(4) conduzida pela sportingintelligence.com,
saltando em torno de 20% (vinte por cento). Os Clubes da Premier League ganharão £
117.5 m de seu patrocínio de camisa nesta temporada, em comparação com 100.45m
£ na campanha 2010/2011. Os números são os seguintes:

(3) Disponível em: <http://www.sportingintelligence.com/>.
(4) Premier League shirt sponsorship value jumps by 20 per cent. Disponível em: <http://www.footballtra dedirectory.com/
news/2011/august/premier-league-shirt-sponsorship-value.html> Acesso em: 3.12.2011.
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Club
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Arsenal
Fulham
Everton
Newcastle United
Queens Park Rangers
Wolverhampton Wanderers
West Bromwich Albion
Swansea City
Sunderland
Stoke City
Wigan Athletic
Bolton Wanderers
Norwich City
Blackburn Rovers

Sponsor
Aon
Standard Chartered
Etihad
Samsung
Aurasma
Genting
Fly Emirates
FxPro
Chang Beer
Northern Rock
AirAsia (tbc)
Sportingbet
Bodog Europe
32Red
Tômbola
Britannia
12Bet
188Bet
Aviva
Prince’s Trust

45

Value
£20m
£20m
£20m
£13.8m
£10m
£8m
£5.5m
£4m
Upto £4m
£2.5m
£2.3m
£1.1m
£1.1m
£1.1m
£1m
£1m
£1m
£750k
£350k
Zero

E, no País de futebóleres,(5) há 29.208 (vinte e nove mil, duzentos e oito) clubes,
sendo registrados 2,1 milhões de jogadores e 11,2 milhões de não registrados.(6) Mas,
acrescendo a esse número as chamadas escolinhas, pode-se chegar a um total de 30,4
milhões de jogadores de futebol no Brasil, número bem superior às demais práticas
esportivas:

(5) Neologismo criado por Mário de Andrade, em Macunaíma.
(6) Disponível em: <http://www.portal2014.org.br/o-futebol-brasileiro/>.
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Em milhões de pessoas:
Futebol
Voleibol
Tênis de mesa
Natação
Futsal
Capoeira
Skateboarding
Surfing
Judô
Atletismo

30,4
15,3
12
11
10,7
6
2,7
2,4
2,2
2,1

Para se ter uma ideia do tamanho do negócio, estima-se — porque a publicidade
dos atos não é uma característica nacional — que será pago pela Rede Globo algo em
torno de 110 milhões de reais por ano para apenas um clube (Corinthians) na
participação de um único campeonato (Brasileiro), fora os outros times, que também
provavelmente negociarão à parte, já que dessa forma conseguem mais dinheiro do que
o oferecido pelo Clube dos 13.(7)
O esporte como valor social
O esporte valoriza socialmente o homem, proporciona uma melhoria de autoimagem, e a aprendizagem de uma modalidade esportiva constitui uma das mais significantes experiências que o ser humano pode viver com seu próprio corpo; a experiência
vivida assume particularidades que determinam seu êxito resultante na medida em que
vencidas as dificuldades, sendo essas criadas pelo próprio corpo e também pelas
exigências do projeto assumido pelo indivíduo. Desta maneira, pode-se inferir que os
adolescentes praticantes de futebol buscam pela sua competência desportiva, uma
melhoria de sua autoimagem e melhores oportunidades de vida por meio do esporte.(8)
O esporte é identificado como um elemento da cultura que mesmo sendo considerado tão habitual e corriqueiro pelos habitantes de grandes conglomerados humanos,
por verem-no ser praticado até nas ruas, mas, ao ser analisado do ponto de vista de
seus protagonistas mostra-se bastante peculiar.(9)

(7) LOURENÇO, Rafael. Op. cit.
(8) MACHADO, Afonso Antônio (org.). Psicologia do esporte: temas emergentes. Jundiaí: Ápice, 1997.
(9) STIGGER, Marco Paulo. Esporte, lazer e estilos de vida: um estudo etnográfico. Campinas: Autores Associados,
2002.
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As pesquisas e os estudos pedagógicos, sociológicos e psicológicos demonstram
que as crianças e os adolescentes iniciam a prática esportiva por causa da necessidade
de pertencerem a um grupo. As crianças gostam do esporte, de acordo com Weinberg e
Gould,(10) porque permite que estejam com seus amigos e possam fazer novas amizades.
O esporte é sem dúvida um dos melhores meios de convivência humana,(11) que
contribui fundamentalmente para o desenvolvimento social das crianças.(12) É justamente
a possibilidade de fazer parte de um grupo que irá permitir às crianças e aos adolescentes
o seu desenvolvimento ético.(13)
As normas que regulam a aceitação social são, basicamente, a amizade, a sociabilidade
e a competência. Essas normas são os principais fatores para o desenvolvimento de
competências fundamentais permitindo que a criança e o adolescente possam ter um
bom crescimento e adaptação à vida adulta.
Justamente, tanto a criança como o adolescente, quanto mais entrosado estiver ao
seu grupo, haverá uma melhora substancial em sua saúde e na sua performance na
prática desportiva.(14)
Pesquisas recentes, com o objetivo de averiguar os motivos que levaram os
adolescentes à prática do esporte (competência desportiva, saúde e amizade/lazer), indicam
como razões determinantes primeiramente, à saúde; em segundo lugar, amizade/lazer e,
em terceiro lugar, à competência desportiva.(15)
Em outro estudo, realizado desta vez com tenistas brasileiros infantojuvenis,
verificou-se que na categoria “até 16 anos”, a dimensão sociabilidade obteve valores
significativos para que estes praticassem atividade física regular.(16)
Tais constatações devem servir de base para que todos os que tenham contato
com as crianças e os adolescentes, sejam professores ou treinadores, levem em consideração que os motivos que levaram o jovem à prática esportiva foram justamente de
estar com amigos, de fazer novas amizades e de participar de novos grupos sociais.
Assim, os valores do jogo não são apenas vencer a partida, mas também o exercício
da disciplina; agir seguindo regras, ter respeito e ética; ser responsável.(17) Daí a dificuldade
(10) WEINBERG, Robert S.; GOULD, Daniel. Fundamentos da psicologia do esporte e do exercício. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
(11) TUBINO, Manoel. Educação física e o esporte do Ocidente no século XX. Arquivos em Movimento, Rio de
Janeiro, v. 1, n. 2, p. 99-100, jul./dez. 2005.
(12) FARINATTI, Paulo T. Veras. Criança e atividade física. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.
(13) FONSECA, M. A.; MAIA, R. A. J. A Motivação dos jovens para a prática desportiva federada. Lisboa: Centro de
Estudos e Formação Desportiva, 2000.
(14) PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos. Desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2000.
(15) PAIM, Maria C. Chimelo; PEREIRA, Érico Felden. Fatores motivacionais dos adolescentes para a prática de
capoeira na escola. Motriz, Rio Claro, v. 10, n. 3, p. 159-166, set./dez. 2004.
(16) JUCHEM, Luciano. Motivação à prática regular de atividades físicas: um estudo sobre tenistas brasileiros
infantojuvenis, 2006.
(17) SALDANHA, Ricardo Pedrozo. Motivação à prática regular de atividades físicas: um estudo atletas de basquetebol
infantojuvenis. 2007. Projeto de Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano). Porto Alegre: Escola
de Educação Física, UFRGS, 2007.
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da prática do desporto no Brasil, quando os atletas são preparados pelos clubes e não
pelas escolas, visando exclusivamente resultados e, pior ainda, serem moeda de troca
no futuro.
Por tal motivo, especialmente, os clubes não devem perder a perspectiva de que
há de ser proporcionado às crianças e aos adolescentes um ambiente que valorize os
valores afetivos e sociais, possibilitando assim auxiliar na diminuição da pressão por
resultados e pela competição exacerbada.(18)
A educação e o desporto
A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer os princípios de que devem
nortear o desporto nacional, cujo fomento é dever do Estado, como direito de cada um,
observados:
I. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização
e funcionamento;
II. a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional
e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III. o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional;
IV. a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.(19)
Além do mais, respeitando os princípios doutrinários e acadêmicos de ser o lazer uma forma
de integração social, o § 3º do citado art. 217 estabelece:
Art. 217. ...
...
§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.
A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina no § 3º do art. 26, que:
Art. 26. ...
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular
obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (...).

Constata-se, assim, que a educação é um direito fundamental, devendo o nível
básico ser organizado(20) de acordo com as seguintes regras comuns:
I — a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais,
quando houver;

(18) JUCHEM, Luciano. Op. cit., 2006.
(19) Art. 217 da CF/1988.
(20) Art. 24 da Lei n. 9.394, de 1996.
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II — a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental,
pode ser feita:
a. por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior,
na própria escola;
b. por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;
c. independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que
defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na
série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino;
...
VI — o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento
e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco
por cento do total de horas letivas para aprovação.

Esta organização nos níveis fundamental e médio deve respeitar os princípios da
educação nacional, que são:
1. pleno desenvolvimento do educando;
2. preparo para o exercício da cidadania;
3. qualificação para o trabalho.
Tais princípios são constitucionais e também estão regulados tanto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente.(21)
Dessa forma, a educação nacional, em especial nos níveis que atingem mais a faixa
etária da adolescência, deve valorizar o trabalho, transformando o estudo no melhor
meio de valorizar o jovem em sua formação, devendo ser adequado, muitas vezes, à
realidade da vida e ao meio ambiente do educando.
Há, por conseguinte, uma interligação entre a educação e o trabalho, devendo-se,
no entanto, enfatizar a necessidade do ensino como forma de melhorar a capacidade do
cidadão, seja de forma individual, seja de forma coletiva.(22)
(21) Constituição Federal de 1988 — Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Lei n. 8.069, de 13.7.1990 (ECA) — Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes.
Lei n. 9.394, de 20.12.1996 (LDBE) — Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(22) Lei n. 9.394, de 20.12.1996.
Art. 1º (...)
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)
XI — vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
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Comprovando ainda mais essa interligação entre trabalho e educação, valorizando-se esta última, há sempre o estímulo do acesso e a permanência do trabalhador no
estabelecimento de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da
Criança e do Adolescente tratam do assunto com o mesmo objetivo.(23)
E, quanto à forma de trabalho do adolescente, o ECA, em seu art. 67, não diferencia
a proteção, tratando de forma isonômica todas as espécies, ao estabelecer que:
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola
técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho:
I — noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;
II — perigoso, insalubre ou penoso:
III — realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico,
moral e social;
IV — realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

Verifica-se, assim, que a legislação de proteção da criança e do adolescente não
diferencia nenhuma espécie de trabalhador, não sendo o futebol um mundo separado
da realidade nacional, onde tudo pode acontecer sem levar em consideração o seu
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e, além do mais, que a sua participação
no esporte não permita a sua frequência à escola.
Proteção ao clube formador de atletas profissionais
A Lei n. 12.395, de 16 de março de 2011, veio atender aos interesses dos clubes
formadores de atletas profissionais e protegeu essas associações, sem se preocupar com
a formação do adolescente como cidadão e a sua educação necessária para enfrentar a
idade adulta e velhice.
O quadro abaixo demonstra essa finalidade da nova lei:
(23) Lei n. 9.394, de 20.12.1996 (LDBE).
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
(...)
VII — oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência
na escola.
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiverem acesso ou continuidade de estudos
no ensino fundamental e médio na idade própria.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações
integradas e complementares entre si.
Lei n. 8.069, de 13.7.1990 (ECA).
Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:
I — garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular.
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Lei nova favorece os clubes
• ANTES
1. O primeiro contrato não podia ser
superior a 2 anos.
2. Era considerada formadora a entidade que
tivesse o atleta inscrito há, pelo menos, 2 anos.
3. A renovação do contrato não podia ser
superior a 2 anos.
4. Cláusula penal com limite máximo de cem
vezes o montante da remuneração anual
pactuada.

• HOJE
1. O contrato a partir de 16 anos não
poderá ser superior a 5 anos. (art. 29)
2. É considerada formadora a entidade que
tiver o atleta inscrito há, pelo menos, 1 ano.
(29, § 2º, II, a)
3. A renovação do contrato não poderá ser
superior a 3 anos. (29, § 7º)
4. Cláusula indenizatória até o limite máximo
de duas mil vezes o valor médio do salário
contratual — nacionais (28, § 1º, I)

Em primeiro lugar, constata-se que o prazo do primeiro contrato foi aumentado
em mais três anos, o que totaliza cinco anos de vínculo,(24) desrespeitando o regulamento
da FIFA que estabelece não poderem os jogadores com menos de 18 anos assinar um
contrato profissional por um termo superior a três anos. Qualquer cláusula que preveja
um período mais longo não será reconhecida.
Em segundo lugar, o § 2º, II, a, do art. 29 reduz o período em que o adolescente
deverá estar inscrito de dois anos para apenas um ano. O § 7º do mesmo artigo admite
uma renovação contratual de até três anos, quando antes era de apenas dois anos, além
de permitir o estabelecimento de uma cláusula indenizatória até o limite máximo de
duas mil vezes o valor médio do salário contratual — nacionais (28, § 1º, i), enquanto
antes somente havia a previsão de uma cláusula penal, cujo valor que poderia “ser
livremente estabelecido pelos contratantes até o limite máximo de cem vezes o montante
da remuneração anual pactuada” (antiga redação do § 3º do art. 28).
(24) Regulamento da Fifa relativo ao estatuto e transferência de jogadores:
Art. 18. Disposições Especiais relativas a Contratos entre Profissionais e Clubes.
1. Se um agente estiver envolvido na negociação de um contrato, o mesmo deve ser mencionado nesse mesmo
contrato.
2. A duração mínima de um contrato corresponde ao período entre a data da sua entrada em vigor e o final da Época,
e a duração máxima é de cinco anos. Contratos de qualquer outra duração só são autorizados se estiverem em
conformidade com a legislação nacional. Os jogadores com menos de 18 anos não podem assinar um contrato profissional
por um termo superior a três anos. Qualquer cláusula que preveja um período mais longo não será reconhecida.
3. Um clube que pretenda assinar um contrato com um Profissional deve informar o seu clube atual por escrito antes
de entrar em negociações com o Profissional. Um Profissional só é livre para celebrar um contrato com outro clube
se o seu contrato com o seu clube atual tiver expirado ou expirar dentro de seis meses. Qualquer violação a esta
disposição está sujeita às sanções apropriadas.
4. A validade de um contrato não pode estar dependente do resultado positivo de um exame médico ou da obtenção
de uma licença de trabalho.
5. Se um Profissional assinar mais do que um contrato cobrindo o mesmo período, aplicam-se as disposições
estabelecidas no Capítulo IV.
Disponível em: <http://www.fpf.pt/portal/page/portal/PORTAL_FUTEBOL/DOCS/REGULAMENTOS/
CO393%20reg.estatuto%20e%20transf.jogadores.pdf>.
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Com a nova redação dada ao art. 28 pela citada Lei n. 12.395, de 2011, são
diferenciadas as cláusulas “indenizatória desportiva” e “compensatória desportiva”. A
primeira é devida exclusivamente à entidade de prática desportiva à qual está vinculado
o atleta, enquanto a segunda é devida pela entidade de prática desportiva ao atleta, nas
hipóteses dos incisos III a V do § 5º.(25)
Em seguida, é necessário analisar a nova denominação do contrato entre as partes,
que passa a ser chamado contrato especial de trabalho esportivo:
Contrato especial de trabalho esportivo
• ANTES
1. Contrato denominado como contrato
formal de trabalho.
2. Vínculo esportivo tinha natureza acessória
ao respectivo vínculo empregatício.
3. O contrato se dissolvia com o término de
sua vigência.
4. As normas gerais da legislação trabalhista
e da seguridade social, ressalvadas as
peculiaridades da lei e do respectivo
contrato.

• HOJE
1. O contrato passa a ser denominado contrato especial de trabalho esportivo. (art. 29)
2. Não se aplicam ao atleta profissional os
arts. 445, 451, 479 e 480 da CLT.
3. A entidade formadora terá o direito de
preferência na 1ª renovação, que não
poderá ser superior a 3 anos. (art. 29, § 7º)
4. O § 4º do art. 28 (redação da Lei n.
12.395/2011) especifica concentração,
acréscimos remuneratórios, repouso
semanal, férias anuais, jornada de 44 horas
semanais.

Assim, a nova regulamentação do contrato de trabalho entre o atleta e a entidade
formadora de prática desportiva também a beneficia em detrimento do adolescente, a
partir do momento em que o diploma legal de 2011 muda a redação dada pela Lei n.
10.672, de 2003 ao art. 29 da Lei n. 9.615, de 24 de março de 1998, deixando de
designá-lo como primeiro contrato de trabalho profissional e passando a denominá-lo
como “contrato especial de trabalho desportivo”.
(25) Art. 28. (...)
§ 5° A entidade de prática desportiva formadora fará jus a valor indenizatório se ficar impossibilitada de assinar o
primeiro contrato especial de trabalho desportivo por oposição do atleta, ou quando ele se vincular, sob qualquer
forma, a outra entidade de prática desportiva, sem autorização expressa da entidade de prática desportiva formadora,
atendidas as seguintes condições:
I — o atleta deverá estar regularmente registrado e não pode ter sido desligado da entidade de prática desportiva
formadora;
II — a indenização será limitada ao montante correspondente a 200 (duzentas) vezes os gastos comprovadamente
efetuados com a formação do atleta, especificados no contrato de que trata o § 4º deste artigo;
III — o pagamento do valor indenizatório somente poderá ser efetuado por outra entidade de prática desportiva e
deverá ser efetivado diretamente à entidade de prática desportiva formadora no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados da data da vinculação do atleta à nova entidade de prática desportiva, para efeito de permitir novo registro
em entidade de administração do desporto.
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Tal mudança de denominação não foi um mero acaso, pois se antes o vínculo
esportivo tinha natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, a partir da nova
lei não se aplicam ao atleta profissional os arts. 445, 451, 479 e 480 da CLT.(26) Assim,
apesar do contrato do atleta ser por prazo determinado, a exclusão dos citados artigos
da CLT transforma-o, na realidade, num contrato especial pois as normas gerais
consolidadas não lhe são aplicáveis.
E, pior ainda, o § 4º, do art. 29, da Lei n. 9.615, de 1998, com a redação dada
pela Lei n. 10.672, de 2003,(27) desrespeita a norma contida no art. 428 da CLT, com a
redação mudada em 19.12.2000,(28) quando ficou claro que se deve reconhecer a relação
de empregado na aprendizagem em geral. A única exceção a essa regra está estabelecida
no Estatuto da Criança e do Adolescente,(29) que regula a matéria entre os arts. 62 a 65.
Assim, na hipótese do ECA, a aprendizagem, que significa a formação técnico-profissional, deve ser ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação,
reguladas pela Lei n. 9.394, de 1996. E, no caso de aprendiz maior de quatorze anos,
são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.
Em 2005, o art. 428 da CLT, (30) sofreu nova alteração, pela Lei n. 11.180,
modificando apenas o limite da idade máxima que passou a ser de 24 (vinte e quatro)
(26) Art. 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos,
observada a regra do art. 451.
Art. 451. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma
vez passará a vigorar sem determinação de prazo.
Art. 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado
será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do
contrato.
Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários
será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo
indeterminado.
Art. 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de
ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.
(27) Art. 29. (...) § 4º O atleta não profissional em formação, maior de quatorze e menor de vinte anos de idade,
poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem
livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes. (Incluído
pela Lei n. 10.672, de 2003).
(28) Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze anos e menor de dezoito anos,
inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias
a essa formação. (Redação dada pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000)
(29) ECA — Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e
bases da legislação de educação em vigor.
Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:
I — garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular;
II — atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;
III — horário especial para o exercício das atividades.
Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.
(30) Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e
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anos. O restante do texto fica mantido, o mesmo elaborado no ano de 2000, anterior,
portanto, à Lei n. 10.672, de 2003.
Constata-se, portanto, que a modificação à redação original da Lei Pelé feita no
ano de 2003 quis proteger de tal forma a entidade de prática esportiva formadora, que
chegou a ponto de violar os princípios esposados tanto pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente como pela CLT, que reconhecem a relação de emprego na aprendizagem a
partir dos 14 (quatorze) anos. Antes desta idade, poderá haver a bolsa aprendizagem,
desde que seja ministrada de acordo com as normas da LDBE.
E, essa proteção pode prejudicar a entidade formadora, por economia porca de
não recolher as contribuições do FGTS e do INSS, e de não de arcar com os ônus
de uma dispensa imotivada. Recentemente, por exemplo, O Globo noticiou que “Briga
na base: Flu acusa Corinthians de assediar volante da seleção sub-15”.(31)
Dessa forma, o Fluminense, por não assinar um contrato de aprendizagem regulado
pelas normas celetistas, corre o risco de perder um atleta em formação apresentado ao
mundo em geral por uma seleção sub-15. Para que existe essa seleção com atletas não
profissionais? A única é resposta plausível é no sentido de possibilitar aos agentes
esportivos conhecerem os “tesouros escondidos”.
Mas, ainda, assim, a nova lei de 2011 protege a entidade de prática esportiva
formada, propiciando-lhe a pleitear uma indenização caso fique impossibilitada de assinar
o primeiro contrato desportivo.(32) Não se pensa nunca no adolescente, pois, além de
quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a
essa formação. (Redação dada pela Lei n. 11.180, de 2005)
(31) Capitão no Tricolor, Davi terminou o último Sul-Americano da categoria como titular do Brasil. Clube paulista
teria oferecido R$ 100 mil de luvas à família.
Por Edgard Maciel de Sá — Rio de Janeiro
O jovem Davi Cordeiro Miranda Ferrari, de apenas 15 anos, ainda sonha em ser um grande jogador no futuro. Mas,
antes mesmo de se profissionalizar, já se vê envolvido em uma disputa entre dois últimos campeões brasileiros. O
Fluminense, clube no qual o volante é titular e capitão da equipe sub-15, acusa o Corinthians de assediar a revelação
de Xerém oferecendo R$ 100 mil reais de luvas à família do jogador para o que mesmo passe a defender o clube
paulista. Como ainda não completou 16 anos, idade mínima para a assinatura do primeiro contrato profissional, Davi
não tem vínculo empregatício com o Tricolor e recebe apenas uma bolsa-auxílio mensal de cerca de R$ 1 mil reais.
Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2011/12/briga-na-base-flu-acusa-corinthians-deassediar-volante-da-selecao-sub-15.html> Acesso em: 7.12.2011.
(32) Art. 29. (...) § 5º A entidade de prática desportiva formadora fará jus a valor indenizatório se ficar impossibilitada
de assinar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo por oposição do atleta, ou quando ele se vincular, sob
qualquer forma, a outra entidade de prática desportiva, sem autorização expressa da entidade de prática desportiva
formadora, atendidas as seguintes condições: (Redação dada pela Lei n. 12.395, de 2011).
I — o atleta deverá estar regularmente registrado e não pode ter sido desligado da entidade de prática desportiva
formadora; (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
II — a indenização será limitada ao montante correspondente a 200 (duzentas) vezes os gastos comprovadamente
efetuados com a formação do atleta, especificados no contrato de que trata o § 4º deste artigo; (Incluído pela Lei n.
12.395, de 2011).
III — o pagamento do valor indenizatório somente poderá ser efetuado por outra entidade de prática desportiva e
deverá ser efetivado diretamente à entidade de prática desportiva formadora no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados da data da vinculação do atleta à nova entidade de prática desportiva, para efeito de permitir novo registro
em entidade de administração do desporto. (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
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não existir vínculo empregatício na aprendizagem, não há previsão legal de um seguro
obrigatório em caso de acidente que o impossibilite de prosseguir na carreira.
Um outro aspecto que se deve observar diz respeito à dissolução contratual, uma
vez que a redação original da Lei Pelé procura dar maior importância ao vínculo empregatício, sendo o desportivo meramente acessório.(33) Com a mudança de mentalidade
em 2011, procura-se assegurar o direito de preferência da entidade de prática desportiva
à renovação contratual cujo prazo não poderá ser superior a 3 (três) anos, salvo se para
equiparação de proposta de terceiro.(34)
Com relação à aplicação da legislação trabalhista, além da exclusão dos arts. 445,
451, 479 e 480 da CLT, já referidos, a nova redação dada ao art. 28 da Lei Pelé pela Lei
n. 12.395, de 2011, muda completamente a filosofia do desporto nacional. Antes, o
§ 1º do art. 28 estabelecia que “aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da
legislação trabalhista e da seguridade social, ressalvadas as peculiaridades expressas nesta
Lei ou integrantes do respectivo contrato de trabalho”.
Apesar da nova redação dada ao § 4º do art. 28 ter ficado com uma redação
similar ao antigo § 1º do mesmo artigo, agora especifica quais são as peculiaridades da
lei que institui normas gerais sobre o desporto, demonstrando que o atleta profissional
não tem iguais direitos aos trabalhadores comuns.(35)

(33) Art. 28. (...) § 2° O vínculo desportivo do atleta com a entidade contratante tem natureza acessória ao respectivo
vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos legais, com o término da vigência do contrato de
trabalho. (Redação original da Lei n. 9.615, de 1998).
(34) Art. 29. (...) § 7º A entidade de prática desportiva formadora e detentora do primeiro contrato especial de
trabalho desportivo com o atleta por ela profissionalizado terá o direito de preferência para a primeira renovação
deste contrato, cujo prazo não poderá ser superior a 3 (três) anos, salvo se para equiparação de proposta de terceiro.
(Redação dada pela Lei n. 12.395, de 2011).
(35) Art. 28. (...) § 4º Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade
Social, ressalvadas as peculiaridades constantes desta Lei, especialmente as seguintes: (Redação dada pela Lei n.
12.395, de 2011).
I — se conveniente à entidade de prática desportiva, a concentração não poderá ser superior a 3 (três) dias
consecutivos por semana, desde que esteja programada qualquer partida, prova ou equivalente, amistosa ou oficial,
devendo o atleta ficar à disposição do empregador por ocasião da realização de competição fora da localidade onde
tenha sua sede; (Redação dada pela Lei n. 12.395, de 2011).
II — o prazo de concentração poderá ser ampliado, independentemente de qualquer pagamento adicional, quando
o atleta estiver à disposição da entidade de administração do desporto; (Redação dada pela Lei n. 12.395, de 2011).
III — acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, viagens, pré-temporada e participação do
atleta em partida, prova ou equivalente, conforme previsão contratual; (Redação dada pela Lei n. 12.395, de 2011).
IV — repouso semanal remunerado de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, preferentemente em dia subsequente
à participação do atleta na partida, prova ou equivalente, quando realizada no final de semana; (Redação dada pela
Lei n. 12.395, de 2011).
V — férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, acrescidas do abono de férias, coincidentes com o recesso das
atividades desportivas; (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
VI — jornada de trabalho desportiva normal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. (Incluído pela Lei n. 12.395,
de 2011).
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Como outra medida protetora da entidade de prática desportiva formadora foi dada
pela Lei n. 12.395, de 2011, ao criar o art. 29-a,(36) estabelecendo o princípio da solidariedade
previsto Regulamento da FIFA relativo ao estatuto e transferência de jogadores.(37)
Quanto ao agente esportivo, apesar da nova lei procurar dificultar a sua vida, na
prática, continuam dirigindo a vida dos atletas, criando, inclusive, clubes “laranjas” para
registrar o jogador. O Globo noticiou que “os direitos federativos do jogador Bruno do
Figueirense pertencem ao grupo de investidores Brazil Soccer, ligada ao empresário
Eduardo Uram, que já teria iniciado a conversa com o Tricolor carioca pelo lateral. O
diretor de futebol do Figueirense, Marco Teixeira, admite que segurar Bruno no elenco
não será tarefa das mais fáceis. O contrato do Bruno termina agora. “Queríamos que ele
ficasse, mas essa negociação exige uma condição que nós não temos. Ele pertence a
uma empresa, e a permanência é complicada” — afirmou Teixeira.(38)
O quadro abaixo procura fazer uma comparação entre a redação original da Lei
Pelé, em 1998, e as modificações introduzidas pela Lei n. 12.395, de 2011.
(36) Art. 29-A. Sempre que ocorrer transferência nacional, definitiva ou temporária, de atleta profissional, até 5%
(cinco por cento) do valor pago pela nova entidade de prática desportiva serão obrigatoriamente distribuídos entre
as entidades de práticas desportivas que contribuíram para a formação do atleta, na proporção de: (Incluído pela Lei
n. 12.395, de 2011).
I — 1% (um por cento) para cada ano de formação do atleta, dos 14 (quatorze) aos 17 (dezessete) anos de idade,
inclusive; e (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
II — 0,5% (meio por cento) para cada ano de formação, dos 18 (dezoito) aos 19 (dezenove) anos de idade, inclusive.
(Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
§ 1º Caberá à entidade de prática desportiva cessionária do atleta reter do valor a ser pago à entidade de prática
desportiva cedente 5% (cinco por cento) do valor acordado para a transferência, distribuindo-os às entidades de
prática desportiva que contribuíram para a formação do atleta. (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
§ 2º Como exceção à regra estabelecida no § 1º deste artigo, caso o atleta se desvincule da entidade de prática
desportiva de forma unilateral, mediante pagamento da cláusula indenizatória desportiva prevista no inciso I do art.
28 desta Lei, caberá à entidade de prática desportiva que recebeu a cláusula indenizatória desportiva distribuir 5%
(cinco por cento) de tal montante às entidades de prática desportiva responsáveis pela formação do atleta. (Incluído
pela Lei n. 12.395, de 2011).
§ 3º O percentual devido às entidades de prática desportiva formadoras do atleta deverá ser calculado sempre de
acordo com certidão a ser fornecida pela entidade nacional de administração do desporto, e os valores distribuídos
proporcionalmente em até 30 (trinta) dias da efetiva transferência, cabendo-lhe exigir o cumprimento do que dispõe
este parágrafo. (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
(37) Regulamento da FIFA — art. 20. Compensação por formação.
Uma compensação por formação será paga ao(s) clube(s) formador(es) do jogador: (1) quando um jogador assina
o seu primeiro contrato como Profissional, e (2) em cada transferência de um Profissional até ao final da Época em
que celebra o seu 23º aniversário.
A obrigação de pagar Compensação por Formação ocorre quer a transferência tenha lugar durante ou no final do
contrato do jogador. As disposições relativas à Compensação por Formação constam do anexo 4 ao presente
Regulamento.
Art. 21. Mecanismo de Solidariedade.
Se um Profissional for transferido antes do termo do seu contrato, qualquer clube que tenha contribuído para a sua
educação e formação receberá uma percentagem da compensação paga ao clube anterior (contribuição de
solidariedade). As disposições relativas às contribuições de solidariedade constam do anexo 5 ao presente Regulamento.
(38) Disponível em: <http://www.lancenet.com.br/figueirense/mira-Flu-Bruno-dificilmente-Figueira_0_604139723.
html> Acesso em: 7.12.2011.
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A nova lei procura dificultar a vida do agente esportivo
• ANTES
Art. 28. A atividade do atleta profissional, de
todas as modalidades desportivas, é
caracterizada por remuneração pactuada em
contrato formal de trabalho firmado com
entidade de prática desportiva, pessoa
jurídica de direito privado, que deverá
conter, obrigatoriamente, cláusula penal para
as hipóteses de descumprimento,
rompimento ou rescisão unilateral.
(...)
§ 7º É vedada a outorga de poderes
mediante instrumento procuratório público
ou particular relacionados a vínculo
desportivo e uso de imagem de atletas
profissionais em prazo superior a um ano.
(Incluído pela Lei n.. 10.672, de 2003)

• HOJE
Art. 27-C. São nulos de pleno direito os
contratos firmados pelo atleta ou por seu
representante legal com agente desportivo,
pessoa física ou jurídica, bem como as
cláusulas contratuais ou de instrumentos
procuratórios que:
I — resultem vínculo desportivo;
II — impliquem vinculação ou exigência de
receita total ou parcial exclusiva da entidade
de prática desportiva, decorrente de
transferência nacional ou internacional de
atleta, em vista da exclusividade de que trata
o inciso I do art. 28;
III — restrinjam a liberdade de trabalho
desportivo;
IV — estabeleçam obrigações consideradas
abusivas ou desproporcionais;
V — infrinjam os princípios da boa-fé
objetiva ou do fim social do contrato; ou
VI — versem sobre o gerenciamento de
carreira de atleta em formação com idade
inferior a 18 (dezoito) anos.
Art. 29. (...) § 5º (...) III – o pagamento do
valor indenizatório somente poderá ser
efetuado por outra entidade de prática
desportiva e ...
§ 12. A contratação do atleta em formação
será feita diretamente pela entidade de
prática desportiva formadora, sendo vedada
a sua realização por meio de terceiros.

Conclusão: esporte integrador ou discriminador?
O esporte somente é integrador quando praticado de forma lúdica, servindo para
divertir e para educar aqueles que o praticam. Educam a participação na vida social, o
respeito às regras do jogo e à integridade física do adversário. Não é sem razão que
o esporte nos Estados Unidos da América, grande medalhista no Panamericano e nas
Olimpíadas, é uma parte importante na cultura do país, recebendo muitos incentivos
fiscais por parte do governo.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

57

02/07/2013, 17:24

58

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

Depois do fracasso norte-americano nas Olimpíadas de Munique de 1972, quando
os soviéticos obtiveram mais medalhas,(39) foi criada nos Estados Unidos a United States
Sports Academy com o objetivo de melhorar a administração na área do esporte, o
apoio médico e científico, além da qualidade dos treinadores. Começaram a haver diversas
publicações sobre o tema e o envolvimento direto das escolas e das universidades com
o objetivo único de melhorar a participação norte-americana, fortalecendo também a
educação dos praticantes de esportes.
Os resultados não surgiram logo, principalmente quando ainda existia a União
Soviética que, além de ser composta por diversos países, fazia do esporte um meio de
propaganda do regime para projetar o sucesso de sua forma de educar a população.
Assim, em 1976, em Montreal, Canadá, a delegação norte-americana foi a terceira no
resultado de obtenção de medalha de ouro e a segunda no total de medalhas, incluindo
as de prata e as de bronze.(40)
Em Barcelona, em 1992, extinta a União Soviética, foi criada a Comunidade dos
Estados Independentes — CEI, tendo vencido as Olimpíadas, como ocorrera em 1988
em Seul, Coreia do Sul. As duas anteriores não servem de elemento de comparação,
pois a de 1980 em Moscou os norte-americanos sabotaram, enquanto as de 1984 em
Los Angeles, não tiveram a participação dos soviéticos.
A Rússia, embora tenha começado a sua derrocada econômica, se manteve em
segundo lugar nas Olimpíadas de Atlanta (1996), Sydnei (2000), começando em Atenas
(2004) a aparecer um novo fenômeno mundial, a China.(41) Em Pequim, em sua casa,
(39) Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão — Munique 1972
Posição
País
Ouro Prata
Bronze
Total
1
União Soviética
50
27
22
99
2
Estados Unidos
33
31
30
94
3
Alemanha Oriental
20
23
23
66
4
Alemanha Ocidental
13
11
16
40
5
Japão
13
8
8
29
6
Austrália
8
7
2
17
Disponível em: <http://quadrodemedalhas.com/olimpiadas/jogos-olimpicos-verao-1972-munique.htm>.
(40) Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão — Montreal 1976
Posição
País
Ouro Prata
Bronze
Total
1
União Soviética
49
41
35
125
2
Alemanha Oriental
40
25
25
90
3
Estados Unidos
34
35
25
94
4
Alemanha Ocidental
10
12
17
39
5
Japão
9
6
10
25
Disponível em: <http://quadrodemedalhas.com/olimpiadas/jogos-olimpicos-verao-1976-montreal.htm>.
(41) Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão — Atenas 2004
Posição
País
Ouro Prata
Bronze
Total
1
Estados Unidos
35
39
29
103
2
China
32
17
14
63
3
Rússia
27
27
38
92
4
Austrália
17
17
16
50
5
Japão
16
9
12
37
6
Alemanha
14
16
18
48
Disponível em: <http://quadrodemedalhas.com/olimpiadas/jogos-olimpicos-verao-2004-atenas.htm>.
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os chineses obtiveram mais medalhas de ouro do que os norte-americanos, embora no
total estes ganharam mais dez medalhas do que aqueles.(42)
Enquanto nós, muito mais do que os norte-americanos, fomos um grande fracasso
nas Olimpíadas de Munique, em 1972, ganhando tão somente duas medalhas de bronze,
colocando-nos em 41º lugar. Quatro anos depois, repetimos o mesmo número de
medalhas, duas de bronze, não se percebendo qualquer melhora ou preocupação nacional
a respeito do tema.
De 1996 até 2008, temos melhorado, obtendo três medalhas de ouro em Atlanta
(1996), cinco em Atenas (2004) e três em Pequim (2008), quando fomos o 23º colocado, caindo em relação à anterior, quando alcançamos a 16ª posição. Mas não vemos
nenhum avanço na área da educação para melhorar a qualidade no esporte, cujos
resultados têm sido alcançados graças a esforços pessoais ou um avanço muito grande
na qualidade administrativa, como é o caso do voleibol.
No futebol, o esporte da preferência nacional, foi entregue toda a preparação dos
atletas aos clubes, cujos interesses econômicos prevalecem sobre o esportivo. Ao invés
de melhorar a qualidade do jogador, exige-se o título aos juvenis e juniores, como é
feito com a equipe de profissionais. Desta forma, ao invés de integrar a adolescência à
vida na sociedade, discrimina alguns em detrimento daqueles que podem levar o clube
à conquista de títulos.
Assim, a boa intenção do § 2º, do art. 29, da Lei n. 9.615, de 1998, com a redação dada pela Lei n. 12.395, de 2011, nada mais significa do que mais uma medida
legal para “inglês ver”.(43) O citado diploma legal define o que vem a ser a entidade
(42) Quadro de medalhas das Olimpíadas de Pequim 2008
C
País
O
P
B
T
1
China
51
21
28
100
2
Estados Unidos
36
38
36
110
3
Rússia
23
21
28
72
4
Grã-Bretanha
19
13
15
47
Disponível em: <http://quadrodemedalhas.com/olimpiadas/jogos-olimpicos-pequim-2008/index.htm>.
(43) Assim, a partir de 1807, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos em suas colônias, abolindo definitivamente a
escravidão em seus territórios a partir de 1833. Daí em diante começaram uma agressiva campanha pelo fim do
escravismo nos demais países, inclusive aproveitando-se de sua supremacia marítima na ocasião. Em 1826, obrigou
o Brasil, que havia recentemente adquirido sua independência, a firmar um tratado de abolição do tráfico em três
anos, o que não foi efetivamente cumprido. Mas o Brasil, politicamente independente desde 1822, era economicamente
dependente dos ingleses, porque eles lideravam a aquisição da produção do café, que estava em plena expansão e
também forneciam a maior parte dos produtos manufaturados aos brasileiros. Além disso, os principais banqueiros
do mundo eram os ingleses, que fomentavam a concessão de empréstimos e financiamentos aos produtores de café
e aos que iniciavam a industrialização do país. Dessa forma, e também por conta da vinculação política estabelecida
desde a chegada da Corte portuguesa ao Brasil, em 1808, a pressão britânica era intensa, o que levou o Governo
Regencial — que administrava o país em razão da menoridade do príncipe Dom Pedro II, e que fora colocado no
trono com a abdicação de seu pai, Dom Pedro I do Brasil — a promulgar uma lei, em 1831, que declarava livres os
africanos desembarcados em portos brasileiros desde aquele ano. Mas o sentimento geral era de que a lei não seria
cumprida, fazendo circular pela Corte, inclusive na Câmara dos Deputados, o comentário de que o Regente Feijó
fizera uma lei só “para inglês ver”.
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desportiva formadora de atleta, com diversas e dignas obrigações, inclusive sendo
responsável pela complementação educacional.(44)
Ao menos do ponto de vista formal, a lei do desporto nacional admite que a
educação é a base da formação e do desenvolvimento do cidadão brasileiro, não devendo
haver nenhum empecilho à frequência na escola. Mesmo que o adolescente se especialize
no esporte, há necessidade de conhecimentos técnicos e científicos para a sua formação.
A conhecida mundialmente como Sports America University tem cerca de 1.300
alunos anualmente em seus programas de graduação, preparando não só atletas, como
também todos os profissionais necessários. Essa universidade tem programas em Gestão
do Desporto, Treinamento Esportivo, Fitness, Treinamento Personalizado, Força e
Condicionamento, Estudos de Musculação, Medicina Esportiva, Nutrição, entre outros.(45)
Conclui-se, portanto, que para que o sonho do futebol se transforme em realidade,
deve-se coadunar a lei do desporto às normas trabalhistas protetoras da criança e do
adolescente, bem como respeitar a lei das diretrizes e bases da educação. A ganância de
alguns tem desvirtuado muito o esporte nacional, fazendo com que se deduza que a
única evolução encontrada é dentro dos gramados, quando a qualidade intrínseca e
inata do jogador brasileiro ainda o mantém entre os melhores no mundo desportivo
mundial.
Ficou, assim, a expressão que designa tanto leis que só existem no papel como também qualquer outra coisa feita
apenas para preservar as aparências, sem que efetivamente ocorra.
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_para_ingl%C3%AAs_ver>.
(44) Art. 29. (...) § 2º É considerada formadora de atleta a entidade de prática desportiva que: (Redação dada pela Lei
n. 12.395, de 2011).
I — forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e complementação educacional; e (Incluído
pela Lei n. 12.395, de 2011).
II — satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
a) estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade regional de administração do desporto há, pelo
menos, 1 (um) ano; (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
b) comprovar que, efetivamente, o atleta em formação está inscrito em competições oficiais; (Incluído pela Lei n.
12.395, de 2011).
c) garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim como alimentação, transporte e
convivência familiar; (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
d) manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança
e salubridade; (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
e) manter corpo de profissionais especializados em formação técnico-desportiva; (Incluído pela Lei n. 12.395, de
2011).
f) ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta, não superior a 4 (quatro) horas por dia, aos
horários do currículo escolar ou de curso profissionalizante, além de propiciar-lhe a matrícula escolar, com
exigência de frequência e satisfatório aproveitamento; (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
g) ser a formação do atleta gratuita e a expensas da entidade de prática desportiva; (Incluído pela Lei n. 12.395, de
2011).
(h) comprovar que participa anualmente de competições organizadas por entidade de administração do desporto
em, pelo menos, 2 (duas) categorias da respectiva modalidade desportiva; e (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
i) garantir que o período de seleção não coincida com os horários escolares. (Incluído pela Lei n. 12.395, de 2011).
(45) Pesquisa feita no site <http://www.ussa.edu/> Acesso em: 8.12.2011.
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Mas, entregar a criança e o adolescente aos clubes brasileiros é como levar jovens
inocentes e pais sonhadores nas mãos de raposas gananciosas e narcisistas. Daí a necessidade da participação do Ministério Público do Trabalho, como defensor dos interesses
indisponíveis da sociedade, bem como dos interesses difusos, procurar proteger os
adolescentes contra a avidez e a exploração de alguns que o transformam em mercadoria
de negociação.
Ao Poder Judiciário cabe exigir que os princípios constitucionais de proteção da
criança e do adolescente não sejam desrespeitados em proveito de poucos, que procuram
se enriquecer às custas dos sonhos de jovens de serem respeitados e admirados pela
sociedade. A relação jurídica entre as entidades desportivas e os atletas não pode viver
como um mundo à parte do Direito brasileiro, sem necessitar respeitar as regras básicas
que regulam os negócios jurídicos em nosso País.
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TRABALHO INFANTOJUVENIL: PANORAMA
E DESAFIOS NO BRASIL E NO
ESTADO DE SÃO PAULO (*)

José Roberto Dantas Oliva(**)
1. Introdução
Aproximadamente 215 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade
continuam trabalhando em todo o mundo, em situação de exploração, conforme revela
Juan Somavia, Diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, já no prefácio da
publicação “Acelerar a ação contra o trabalho infantil: Relatório global no quadro do
seguimento da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho”, resultado da Conferência Internacional do Trabalho — 99ª Sessão de 2010.(1)
No Brasil, um quadro mais bem delineado está sendo prometido pelo IBGE —
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segundo o calendário oficial(2), para abril de
2012, quando serão divulgados os resultados gerais da amostra e seus microdados,
referentes ao Censo Demográfico de 2010. Por enquanto, os números mais recentes que
se dispõe são os da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio — PNAD de 2009, do
mesmo IBGE, divulgada em 8 de setembro de 2010, que aponta que naquele ano (2009)
havia, no Brasil, arredondando, 4,3 milhões de trabalhadores de 5 a 17 anos.
(*) O artigo é resultado de adaptação de palestra proferida no IV Seminário Nacional sobre o Trabalho Infantojuvenil,
realizado em Campinas-SP pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, em 10.11.2011.
(**) Juiz Titular da 1ª Vara e Diretor do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente, atuando como convocado,
atualmente, na 5ª Turma — 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Mestre em Direito das
Relações Sociais — subárea Direito do Trabalho — pela PUC-SP. Especialista em Direito Civil e Processo Civil.
Professor das Faculdades Integradas “Antônio Eufrásio de Toledo” de Presidente Prudente-SP (graduação e pós-graduação). Membro do Conselho Editorial da Revista do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região. Representante
da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Circunscrição de Presidente Prudente — SP
e membro da Academia Venceslauense de Letras.
(1) ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Acelerar a ação contra o trabalho infantil. 1. ed. Trad.
Portuguesa. Portugal: GEP/MTSS, 2010. Impressão: Etigrafe.
(2) É possível consultar o calendário geral de divulgação do Censo 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/populacao/censo2010/calendario.shtm>.
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É preciso registrar que o País tem reconhecimento internacional pelo trabalho que
vem desenvolvendo de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Em 1992, quando
aderiu ao Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), da
OIT, criado naquele mesmo ano, o Brasil contava 8,4 milhões de pessoas na faixa etária
mencionada — 5 a 17 anos — trabalhando.
Vê-se, assim, que o nível de ocupação infantil está em declínio. Nestes quase 20
anos de luta, reduziu-se em pouco menos de metade a quantidade que antes havia.
Entretanto, esta redução vem desacelerando nos últimos anos, acompanhando uma
tendência mundial, reflexo, talvez, dos problemas econômicos enfrentados em todo o
Globo.
Para se ter uma ideia, em 2001 já eram 5,5 milhões os trabalhadores na referida
faixa etária. E, de lá para cá, o decréscimo foi gradual e lento, caindo para 5,3 milhões
em 2004, 4,5 milhões em 2008 e 4,3 milhões em 2009. Nesse último universo,
conforme a PNAD, em torno de 123 mil deles eram crianças de 5 a 9 anos de idade,
785 mil tinham de 10 a 13 anos e 3,3 milhões de 14 a 17 anos. A região Nordeste
apresentava a maior proporção de pessoas de 5 a 17 anos de idade ocupadas (11,7 %)
e a Sudeste, a menor (7,6 %).
O propósito deste trabalho é verificar se algo está sendo feito para reverter esse
quadro de declínio na redução da exploração do trabalho infantil.
2. Eliminar as pior
es for
mas de trabalho infantil até 2015 e todas as for
mas até 2020
piores
formas
formas
Em 2006, a Organização Internacional do Trabalho definiu um objetivo visionário,
como ela própria define no documento já citado: o de pôr fim a todas as piores formas
de trabalho infantil até 2016. Entretanto, com a data-limite cada vez mais próxima, “[...]
a campanha global de erradicação do trabalho infantil está num ponto crítico de viragem”,
reconhece a entidade, para acrescentar:
[...] Existem sinais evidentes de progresso, mas também desigualdades desconcertantes na resposta global. No contexto atual, a evolução não é suficientemente rápida para atingirmos o objetivo de 2016. É necessário evitar o declínio
do movimento mundial, uma espécie de “desgaste do trabalho infantil”.
O desafio consiste em cumprir a agenda ambiciosa proposta pelo Conselho de
Administração da OIT em 2006, mobilizando a vontade política para colocar as crianças
no topo das prioridades dos orçamentos nacionais e dos esforços de desenvolvimento.
Não existe qualquer motivo ou justificação para que os compromissos sejam prejudicados pelos reajustes de prioridade durante a crise global econômica e de emprego.
Um mundo sem trabalho infantil é um objetivo que está ao nosso alcance. Muitos
países estão no caminho certo e a registrar resultados positivos. Contudo, é necessário
reiterar a noção de urgência para que a erradicação do trabalho infantil se torne uma
realidade mundial (OIT, 2010, p. xiii).
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A Convenção n. 182 da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil obteve
ratificação extremamente rápida, estando prestes a atingir a ratificação universal pelos
Estados-membros. Ainda assim, o ritmo de redução do trabalho infantil no mundo
sofreu, paradoxalmente, uma desaceleração. E problemas econômicos não podem
transformar-se em desculpa para abandonar os objetivos propostos, aos quais aderiu
também o Brasil.
Citado pela OIT como um dos exemplos do impacto da cooperação técnica no
apoio ao compromisso nacional de erradicar o trabalho infantil mediante sua integração
em áreas políticas essenciais, bem como a níveis estratégicos (OIT, 2010, p. 21), o
Brasil acatou o apelo do Plano de Ação Global de 2006 da OIT. Aliás, segundo a
entidade, nosso País “[...] definiu o ano de 2015 [e não 2016] como prazo-limite para
a eliminação das piores formas de trabalho infantil e 2020 para todas as formas, em
conformidade com a Agenda do Hemisfério sobre o Trabalho digno nas Américas,
adoptada pela 16ª Reunião Regional Americana da OIT, realizada em Brasília em Maio
de 2006” (OIT, 2010, p. 21).
O fato é que, até agora, nada indica que eliminaremos as piores formas de trabalho
infantil até 2015 e menos ainda que, até 2020, o trabalho infantil será definitivamente
banido da nossa Pátria. Aliás, temos assistido o recrudescimento de mitos que reabilitam
o trabalho infantil, o que é extremamente preocupante. Se não forem combatidos, tudo
que se obteve até agora em termos de conscientização da sociedade, pode se perder.
3. Autorizações judiciais — idade mínima e competência
O Ministério Público do Trabalho, por sua Coordenadoria Nacional de Combate à
Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), tem denunciado,
inclusive, que milhares de autorizações judiciais foram dadas, nos últimos anos, para
trabalho de pessoas que ainda não completaram a idade mínima constitucionalmente
fixada de 16 anos.
É preciso lembrar que, na Constituição de 1988, não há exceção que autorize tal
interpretação.
Em razão disto, como noticia a imprensa, providências teriam sido adotadas para
conclamar o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o próprio Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), a tomarem medidas contra Promotores e Juízes da Infância e
da Juventude, aqueles quando opinarem favoravelmente e os últimos quando concederem
tais autorizações.
Não há dúvida alguma de que tais solicitações certamente tiveram por móvel a
melhor das intenções. E que fique, de plano, bem clara a posição absolutamente contrária
a qual-quer autorização para trabalho de quem ainda não completou 16 anos, exceto se
aprendiz e a partir dos 14 anos, conforme estabelece o texto da Carta Maior. Ao se
deparar o juiz com um pedido de trabalho infantil, deve ter sempre em mente que
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crianças e adolescentes precisam ser integral e prioritariamente protegidos, conforme
art. 227 da Constituição Federal, que consagrou o Princípio da Proteção Integral no
Brasil.
Assim, em vez de dar a autorização para que uma criança ou adolescente se torne
arrimo de família, invertendo a ordem de proteção, deve o juiz fazer valer o referido
princípio, conferindo-lhe concreção.
De que forma? — Encaminhando essa criança e sua família para que o Estado
cumpra seu papel, inserindo-a em programa social. Afinal, é dever da família, da sociedade e do Estado, não necessariamente nessa ordem, conferir proteção integral às crianças,
adolescentes e, a partir da Emenda Constitucional n. 65/2010, também aos jovens. Se
um falha, outro deve suprir a lacuna. O que não se pode permitir é que todos falhem,
condenando quem deveria ser protegido a ter violado seus direitos humanos mais
elementares.
De qualquer modo, à luz do que sustentamos desde a defesa da dissertação de
mestrado sobre o tema em 2005, sendo parcela de jurisdição ao lado da contenciosa,
conforme estabelece o próprio art. 1º do Código de Processo Civil, a jurisdição voluntária
não pode sujeitar-se a controle administrativo de qualquer espécie. Este, se existente,
implicaria indevida ingerência administrativa em atuação jurisdicional, o que, em benefício
também da sociedade, não se concebe num Estado Democrático de Direito.
Assim, a única espécie de controle que se admitiria seria também o jurisdicional,
por instâncias superiores. No mais, seria cabível sim, como frequentemente fazemos, o
debate saudável e profícuo, um trabalho de conscientização até, e nada mais. Desta
forma, conquanto respeitáveis o entendimento e as medidas anunciadas, registre-se
também preocupação e respeitosa divergência, por neles vislumbrar precedentes perigosos.
Aliás, justamente por entendermos que a jurisdição voluntária é parcela mesmo de
jurisdição, e não simples administração de interesses (ou direitos) privados pelo Estado-juiz, é que temos defendido que a competência para dar (ou negar, como seria melhor),
tais autorizações, não é mais do Juiz da Infância e da Juventude, e sim do Juiz do
Trabalho.
E não vai aqui, absolutamente, nenhuma crítica à atuação dos Juízes da Infância e
da Juventude, mas opinião científico-jurídica apenas. É que, finalmente, a partir da EC
n. 45/2004, o judiciário trabalhista foi alçado à posição de merecido destaque, permitindo
o constituinte derivado que deixasse de julgar apenas casos de empregados (desempregados, na absoluta maioria dos casos) e empregadores para transformá-lo, efetivamente,
naquele ramo do Poder Judiciário cujos propósitos vêm já anunciados no nome: Justiça
do Trabalho (no seu sentido mais amplo).
Por essa nova leitura, a legislação infraconstitucional não foi, no particular, recepcionada.
O fato de o descumprimento das normas consolidadas ser passível de aplicação
de penalidades administrativas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (arts. 434 e 438
da CLT) e de os julgamentos destas estarem agora também afetos à Justiça do Trabalho
(art. 114, VII, da CF), reforçam a convicção ora externada.
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Em maio de 2006, defendemos e tivemos aprovada tese em sessão plenária do
XIII CONAMAT — Congresso Nacional de Magistrados do Trabalho, realizado em
Maceió-AL, sustentando que a competência para a apreciação do pedido de autorização
para o trabalho artístico e do adolescente nas ruas e praças não é mais do Juiz da
Infância e da Juventude e sim do Juiz do Trabalho, observada, em regra, a vedação de
qualquer trabalho por adolescentes com menos de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz a partir dos catorze anos.
Conveniente ressaltar também, como sempre insistimos, que estando os efeitos
do trabalho afetos à Justiça do Trabalho, não há o que justifique que a autorização que
o precede possa ser dada por juiz que, ulteriormente, será incompetente para analisar os
seus efeitos. A questão não é só jurídica, mas até mesmo de lógica.
Vejamos:
1. caso a criança ou adolescente, no exercício de trabalho, sofra eventual
dano moral, a competência para solucionar eventual litígio daí derivado será
da Justiça do Trabalho, a teor do art. 114, VI, da Constituição Federal;
2. o contratante de pessoa em peculiar condição de desenvolvimento que
exerça trabalho pode sofrer fiscalização e sanções administrativas do Ministério
do Trabalho e Emprego, conforme previsão contida nos arts. 434 e 438 da
CLT;
3. se o empregador sofrer penalidade administrativa imposta por órgãos de
fiscalização das relações de trabalho e quiser discuti-la em Juízo, terá também de
fazê-lo perante a Justiça do Trabalho, conforme art. 114, VII, da CF/1988; e
4. na hipótese de sofrer a criança ou adolescente acidente no trabalho, com
consequências danosas, uma vez mais será o Juiz do Trabalho o competente
para dirimir a controvérsia que eventualmente se instaure, por reparação de
danos materiais ou morais, conforme pacificado, aliás, pela Súmula Vinculante
n. 22 do STF.
Ora, se em quaisquer destas hipóteses e até mesmo em outras que agora não são
vislumbradas, será o Juiz do Trabalho o competente para instruir e julgar eventual ação
ajuizada, não há explicação plausível para que as autorizações de trabalho que originaram
tais efeitos tenham sido dadas por quem não poderá apreciá-los, não sendo razoável
manter-se a competência do Juiz da Infância e da Juventude, conforme lhe atribui a
própria CLT.
Este tem sido também o entendimento do próprio Ministério Público do Trabalho,
já exteriorizado por diversas vezes.
De qualquer modo, esteja a decisão sobre eventual alteração afeta ao Juiz da Infância
e da Juventude ou ao Juiz do Trabalho, importante mesmo é que haja observância da
idade mínima sempre, pois, caso contrário, estaremos dificultando, ainda mais, o
compromisso internacional de eliminação de todas as formas de trabalho infantil.
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4. A vergonhosa situação de São Paulo
E tudo que foi dito até aqui em termos de Brasil, se aplica, por óbvio, ao Estado
de São Paulo, que apresenta números e situação alarmantes.
Dos 4,3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil (na verdade,
4.250.401 é a estimativa), São Paulo, o Estado mais rico e considerado a locomotiva da
Nação, vergonhosamente é o que mais contribui com essa ulceração social ignominiosa:
eram 561.429 os ocupados na faixa etária dos 5 aos 17 anos em 2009, restando-nos
aguardar os resultados do censo/2010.
Resultados preliminares do Censo Demográfico 2010 revelam, ainda, que, em São
Paulo, 36.823 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, eram responsáveis por domicílios
particulares. São Paulo tinha ainda 10.493 pessoas com 5 anos de idade residindo em
domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal mensal domiciliar per
capita e que se enquadravam em pelo menos uma de diversas restrições, dentre as quais
não possuir banheiro exclusivo, ligação com rede geral de água, energia elétrica, esgoto
ou pluvial, dentre outras. Nas mesmas condições, havia 44.218 pessoas de 6 a 9 anos
e 60.657 de 10 a 14 anos de idade. É um quadro caótico.
São Paulo é pródigo também em acidentes do trabalho envolvendo crianças e
adolescentes.
Muitos por certo se lembram do caso ocorrido no Vale do Ribeira, apreciado, em
Itapeva, pela hoje Juíza Titular da Vara do Trabalho de Dracena, Márcia Mendes, do
garoto Gedeão, que com apenas 10 anos de idade trabalhava fabricando caixas de tomate
e pimentão. Ele fabricava 60 caixas por dia, a R$ 0,05 cada, para ganhar, ao final de
exaustivo dia de trabalho, R$ 3,00. Pior, no entanto, foi que durante o trabalho, uma
farpa de prego atingiu seu olho esquerdo.
O garoto ainda procurou o empregador, dizendo que o olho estava lacrimejando,
e foi-lhe dito que o lavasse, pois aquilo logo passaria. Voltou ao trabalho. Como o
olho não parava de lacrimejar, foi levado pela família, depois, ao Hospital de Olhos de
Sorocaba, onde se constatou que nada mais havia por fazer. Não ficou apenas cego.
Teve o olho extraído. Aos 10 anos, vítima de acidente do trabalho, com redução
considerável de sua capacidade laborativa, quando deveria estar brincando e estudando.
Teve definitivamente comprometido seu futuro. A emissão da CTPS por ordem da
Magistrada, com restrições evidentemente a trabalho antes dos 16 anos, possibilitou, ao
menos, a formalização do vínculo e a percepção de auxílio-acidente. A indenização
depois ajustada em acordo — uma casa que foi construída e passada em seu nome —
certamente serviu de lenitivo, mas nunca lhe trará o olho de volta e nem restaurará os
direitos que não viu assegurado. Com ele falharam a família, a sociedade e o Estado.
Má sorte ainda maior teve Gerson, de 13 anos, que, também naquela região, a
mais pobre do Estado, perdeu a vida ao ser eletrocutado, no campo, quando tentou
remover um cabo de alta-tensão na zona rural.
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Julgamos também caso, na região de Presidente Prudente-SP, de adolescente que
trabalhava em um haras, sendo que, em determinado dia, quando, de laço em punho,
perseguia um bezerro que havia se desgarrado dos demais, sofreu grave acidente do
trabalho. Alguém chegou de motocicleta e ofereceu-lhe carona, que foi aceita. O laço
enroscou-se nos raios do pneu traseiro da motocicleta e, com o impacto, o garoto teve
a mão decepada. O vínculo empregatício foi, obviamente, reconhecido, e houve
condenação elevada em dano moral. Triste, no entanto, foi ainda ter de afastar ignóbil
tese de culpa exclusiva da vítima.
Difícil conceber que, no estado mais rico da nação, crianças e adolescentes, na
busca de alguns trocados, ainda percam olhos, braços, pés, mãos e a própria vida.
Quando não, têm subtraídos pelo trabalho precoce, de qualquer modo, o inalienável
direito de ser criança e a possibilidade de um futuro melhor, que quebre um círculo
vicioso de pobreza.
Muito mais se poderia falar do panorama paulista na área do trabalho infantojuvenil.
Entretanto, cingindo-nos ao propósito do estudo, limitar-nos-emos a abordar situação
que, certamente não é só paulista, mas os exemplos que aqui se vê, inquietam cada vez
mais, sendo mesmo necessário dividir essa angústia. A falsa aprendizagem aqui viceja,
em algumas situações, lamentavelmente, com equivocado estímulo oficial.
5. Fiscalização que estimula a falsa apr
endizagem
aprendizagem
A imperativa prévia qualificação e a exigência de experiência têm se revelado
fantasmas que assombram a maioria dos jovens que buscam ocupar as vagas de emprego
oferecidas pelo — cada vez mais competitivo — mercado de trabalho. O contrato de
aprendizagem, com a vestimenta que lhe foi conferida em 2000 pela Lei n. 10.097, de
19 de dezembro daquele ano, e com as inovações introduzidas pelas Leis ns. 11.180,
de 23 de setembro de 2005 e 11.788, de 25 de setembro de 2008, é um modo seguro
de esconjurar o espectro do desemprego ou do subemprego.
Representa, na verdade, porta de acesso ao primeiro emprego para adolescentes e
jovens que estejam na faixa etária dos catorze (completos) aos vinte e quatro (incompletos)
anos, limite que poderá ser ultrapassado em casos de pessoas com deficiência.
Que sempre houve falsa aprendizagem é de conhecimento de todos. Entretanto,
justamente agora, quando a nova lei da aprendizagem completou seus onze anos, a
impressão é de que a fraude começa a contar até com beneplácito institucional.
A qualidade parece querer ceder, definitivamente, espaço à quantidade. No site do
Ministério do Trabalho e Emprego, na página inicial, pisca uma mensagem: “Parceiros
da Aprendizagem”. Alternando-se, de forma intermitente, no mesmo espaço nobre, outras
duas mensagens: “198.610 Aprendizes Contratados” e “347.619 Aprendizes Admitidos
— 1º.1.2009 a 31.12.2010 — Fonte: RAIS/CAGED”. Embora os números, pela
discrepância, não permitam uma melhor intelecção do que se pretende anunciar, o fato
é que a eles — números! — é dada uma iniludível importância.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

68

02/07/2013, 17:24

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

69

Essa impressão se confirma com o que está ocorrendo na prática. Dias atrás, durante
aula de pós-graduação, alunos que advogam para destilarias indagaram se cortadores de
cana-de-açúcar poderiam compor a base de cálculo do percentual obrigatório (5% a
15%) de aprendizes a serem contratados.
Fizemos ver a eles que tanto a lei (CLT, art. 429) como o Decreto n. 5.598/2005
(art. 9º), que a regulamentou, estabelece que o cálculo deve ter por base os trabalhadores
existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.
Assim, sendo este trabalho braçal, sem grandes mudanças desde quando era realizado
por escravos, no período do Brasil Colônia, por certo, não exige qualificação maior.
A par de impensável para adolescentes, por ser um dos mais penosos dos que se
têm notícia, mesmo para jovens com mais de 18 anos, não dá para imaginar qual seria
o objeto da aprendizagem num contrato de trabalho rural no corte manual da cana.
Ora, o aprendiz é empregado. A relação jurídica entre ele e o empregador, no
entanto, não se desenvolve como outra qualquer, pois o contrato que os une, por
definição legal, é especial.
A principal finalidade do contrato de aprendizagem é propiciar ensinamento técnico-profissional metódico. Ou seja: não basta o rótulo de aprendiz, havendo a necessidade de curso, devidamente aprovado, com o desenvolvimento de atividades teóricas e
práticas de complexidade progressiva, que resulte, ao fim, em certificação de qualificação
profissional.
Fora de tal contexto, há fraude, e não aprendizagem. Há empregadores renitentes,
que ignoram solenemente a obrigatoriedade da contratação de aprendizes, que precisam
— e devem! — ser conscientizados dos benefícios que tal modalidade de contrato oferece.
Além de agirem de forma socialmente responsável, beneficiar-se-ão da melhor qualificação
de seu quadro de empregados, de custo mais baixo e de outras vantagens que, conhecidas,
certamente estimularão a contratação de aprendizes.
Entretanto, qualificar cortador de cana-de-açúcar?
A questão foi mais bem averiguada. A situação é pior do que originalmente se
imaginava. Não só cortadores de cana, mas empacotadores de supermercados e outras
funções que não exigem maior qualificação, estão sendo consideradas na base de cálculo
para a obtenção dos percentuais obrigatórios, ainda que a aprendizagem seja desenvolvida
em outras funções correlatas. E já estão sendo autuadas as empresas que não cumprem
tais determinações.
Usinas de açúcar e álcool que possuem dois mil, três mil, quatro mil trabalhadores
empregados no corte da cana-de-açúcar também estão tendo de considerá-los na base
de cálculo. Assim, o número obrigatório de aprendizes está sendo elevado artificialmente,
contrariando, a nosso ver, a lei e os propósitos da aprendizagem.
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O fundamento utilizado é a Portaria n. 615/2007, do Ministério do Trabalho e
Emprego, que, no seu anexo I, apresenta o Arco de Ocupações para Jovens. Sustenta-se, também, que o Decreto Regulamentador (n. 5.598/2005) faz referência a todas as
ocupações que estejam em famílias que possuam CBO — Classificação Brasileira de
Ocupações. Tudo deriva de orientação superior e os argumentos nos parecem, com a
devida vênia, juridicamente insustentáveis.
O Decreto n. 5.598/2005, de fato, no art. 10, estipula que “para a definição das
funções que demandem formação profissional, deverá ser considerada a Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego”.
Dever considerar não significa incluir todas, por óbvio. E se a tanto tivesse chegado
o decreto, extrapolaria seu poder regulamentador, pois contrariaria a própria lei.
O § 1º do mesmo artigo prescreve, acertadamente, que “ficam excluídas da definição
do caput deste artigo as funções que demandem, para o seu exercício, habilitação
profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam caracterizadas
como cargos de direção, de gerência ou de confiança, nos termos do inciso II e do
parágrafo único do art. 62 e do § 2º do art. 224 da CLT”.
Se exclui os cargos que exigem qualificação especial, por óbvio, não pode pretender
que as funções que não demandem nenhuma, componham o quadro ou a base da
aprendizagem.
É certo que, nos termos do § 2º do mesmo artigo, “deverão ser incluídas na
base de cálculo todas as funções que demandem formação profissional,
independentemente de serem proibidas para menores de dezoito anos”. O próprio
parágrafo, entretanto, reforça: devem demandar formação profissional.
E os problemas já começam a surgir. O juiz Rogério José Perrud, quando atuava
na 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente, concedeu liminar em mandado de
segurança contra o Gerente Regional do Trabalho e Emprego, em razão de autuação que
teve por base os critérios mencionados.
Eis, para conhecimento, os fundamentos da bem fundamentada — a meu ver
incensurável — decisão:
Narra a impetrante que, de acordo com os documentos que instruem a inicial, a autoridade
coatora pretende considerar todos os empregos disponíveis na empresa para a aferição do
número de aprendizes que deverá ser contratado, a fim de, em ação fiscal, impor-lhe sanções
de natureza administrativa (multas).
Postula a impetrante a concessão de liminar, para que seja ordenado à autoridade impetrada
que se abstenha de promover a sua autuação, assegurando-se-lhe a possibilidade de contratar
aprendizes com estrita obediência ao preceituado no art. 429 da CLT e na Portaria n. 615,
de 13.12.2007, com as alterações introduzidas pela Portaria n. 1.003, de 4.12.2008.
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DECIDO.
A tese esgrimida pela impetrante se reveste de plausibilidade jurídica, na medida em que,
realmente, presentes os termos dos arts. 428 a 433 da CLT, não há que se cogitar de apuração
do número de aprendizes considerando trabalhadores que exerçam funções que não
demandem formação técnico-profissional, como aquelas que para o seu exercício baste o
desforço físico (trabalho meramente braçal).
Todavia, ao menos neste juízo de delibação, não visualizo elementos seguros para afirmar
que as funções que exigem formação técnico-profissional sejam apenas aquelas elencadas
no Anexo I da Portaria n. 615, de 13.12.2007, com as alterações introduzidas pela Portaria
n. 1.003, de 4.12.2008. (fls. 41-58)

Por outro lado, os documentos carreados com a inicial justificam o receio da
impetrante de ser autuada em desacordo com a lei, daí a pertinência do mandamus em
caráter preventivo.
Posto isso, por reputar que comparecem no caso vertente os requisitos previstos
no inciso III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO a liminar pleiteada (embora em
menor extensão), para ordenar à autoridade impetrada que, até que haja o exame do
mérito do writ, se abstenha de considerar, na definição das ocupações que compõem a
base de cálculo para a aprendizagem (para fins de apuração do número de aprendizes
a que a impetrante está obrigada a contratar), as funções que não demandem formação
técnico-profissional, como aquelas para cujo desempenho seja exigido apenas o esforço
físico.
Este é o cenário. Em pleno século XXI, quer se impor quantidade, em detrimento
da qualidade e do verdadeiro aprendizado. Caberá ao Poder Judiciário impor limites ao
Executivo, para que não se permita a institucionalização da falsa aprendizagem. A São
Paulo o desafio seria, na condição de Estado mais rico da nação, sair na vanguarda.
Que o Brasil cumpra seu compromisso com a OIT. Caso não consiga, porém, que pelo
menos São Paulo elimine as piores formas de trabalho infantil até 2015 e todas as
formas até 2020.
Além disto, que depois de 11 anos da nova Lei da Aprendizagem, que lutemos
para acabar com as fraudes e para exigir Aprendizagem Verdadeira. Chega de rótulos.
Chega de falsa aprendizagem. Só assim iremos preservar os direitos humanos de crianças
e adolescentes que hoje estão sendo violados de forma perversa, por exploração que
lhes retira qualquer perspectiva de um futuro melhor. O Brasil também agradecerá.
Conclusão
É necessário retomar, com vigor, o combate ao trabalho infantil. Conquanto o
Brasil seja mundialmente reconhecido como exemplo na tarefa, também teve entorpecido
o ritmo de enfrentamento desta chaga social nos últimos anos. Somente com a
intensificação do trabalho de prevenção e erradicação, conseguiremos cumprir o
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compromisso firmado com a OIT de, até 2015, banirmos do nosso País as piores
formas de trabalho infantil e, até 2020, eliminarmos completamente todas as modalidades
de trabalho precoce.
Mitos de reabilitação do trabalho infantil ressurgem com força impressionante,
mormente em época de crise econômica, clamando por conscientização da sociedade
sobre os malefícios do ingresso prematuro no mercado de trabalho. Não se perde só a
infância, mas também a probabilidade de um futuro melhor, num mundo globalizado
excludente dos menos qualificados.
Devem ser combatidas as autorizações judiciais para quem não completou a idade
mínima para trabalhar, mas pelas adequadas vias jurisdicionais. O debate permite, a
propósito, reafirmar a competência da Justiça do Trabalho para analisar pedidos dessa
natureza.
O Estado de São Paulo precisa assumir sua responsabilidade de dar exemplo aos
mais pobres, erradicando, até antes dos prazos estipulados, todas as formas de trabalho
infantil. Necessária se torna a reversão do quadro atual. Assegurar uma infância sadia e
investir em educação e qualificação dos jovens resultará, no futuro, em dias melhores
para todos.
Por fim, inadmissível que, para inflar artificialmente a quantidade de aprendizes
no País, se eleja, em pleno século XXI, caminho que ignora a qualidade, impondo
aprendizagem em funções que não demandam formação profissional ou ensinamento
metódico, como está ocorrendo, exemplificativamente, com cortadores de cana-de-açúcar
e empacotadores de supermercados, que estão sendo contados para obter a cota mínima
(5%) de aprendizes nas empresas, com autuações daquelas que não aceitam tal imposição,
em autêntica institucionalização forçada da fraude.
Não havendo revisão natural da conduta, certamente ao Judiciário caberá, em ações
individuais ou metaindividuais, sempre que provocado, restabelecer a ordem jurídica
assecuratória da verdadeira aprendizagem.
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TRABALHO INFANTIL: PANORAMA E
DESAFIOS EM SÃO PAULO

Bernardo Leôncio Moura Coelho(*)

1. Introdução
A questão referente ao trabalho infantil sempre permeou minha trajetória acadêmica
e profissional, desde os tempos da Faculdade de Direito, em Belo Horizonte.
Tão logo iniciou-se o projeto de lei que resultou no Estatuto da Criança e do
Adolescente, criamos um grupo de estudos, formado por alunos interessados em discutir
estas questões, bem como organizamos, com apoio da Faculdade de Direito da UFMG,
diversos seminários focando sobre pontos diversos da proteção destinada a crianças e
adolescentes.
Este trabalho continuou em nosso Mestrado em Direito Constitucional e em outras
especializações que fizemos, não havendo solução de continuidade quando adentramos
ao Ministério Público do Trabalho. No ano de 2000, criamos, por meio da Carta de
Forta-leza, a primeira coordenadoria nacional dentro do Ministério Público do Trabalho,
destinada ao combate do trabalho de crianças e adolescentes, capitaneada pelo então
Subprocurador-geral do Trabalho, Lelio Bentes, hoje Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho.
Atuando como representante regional da Coordinfância, desenvolvemos diversos
projetos buscando dar efetividade às normas de proteção do trabalho de crianças e
adolescentes.
Agradeço à Amatra 15 o convite para, novamente, poder participar deste Seminário,
que vem se revelando totalmente exitoso em sua trajetória, como uma forma de despedida,
pois acabei de ser removido para a Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região,

(*) Procurador do Trabalho, lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região. Especialista em Direito
Público-UNB. Especialista em Direitos Difusos-ESMP. Mestre em Direito Constitucional-UFMG e docente da
ESMPU.
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continuando como representante regional da Coordinfância no desenvolvimento dos
projetos regionais de combate ao trabalho infantil.
Nesta apresentação, como solicitado, buscarei fazer uma análise da caminhada
histórica da proteção a crianças e adolescentes, buscando perspectivas para a atuação.
2. Evolução do combate ao trabalho infantil no Brasil e no Estado de São Paulo
Qualquer histórico sobre o combate ao trabalho infantil deve nos remeter ao ano
de 1973, quando a Organização Internacional do Trabalho — OIT adotou a Convenção
n. 138, que estabelece a idade mínima para admissão ao emprego ou trabalho. Trata-se
de uma mola mestra para aplicação de qualquer entendimento sobre o trabalho de crianças
e adolescentes.
Este instrumento substituiu os anteriores, sendo aplicável a todos setores econômicos, com vista à total abolição do trabalho infantil. Estabeleceu que a idade mínima
não poderia ser inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória ou, em qualquer
hipótese, não inferior a 15 anos, vinculando-se o combate ao trabalho infantil com a
permanência no ensino formal.
Em 1988, de forma pioneira, nossa Constituição Federal, albergou em seu seio a
doutrina da proteção integral, estabelecendo, por meio de emenda popular, os novos
rumos que deveriam ser tomados em nossa legislação protetiva. Posteriormente, em
1989, seria adotada na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.
Os anos 1990 foram muito promissores para o combate do trabalho infantil, tendo
início a mobilização dos movimentos sociais em defesa da infância e da adolescência e,
o mais importante, o reconhecimento pelo Brasil da ocorrência de trabalho infantil.
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado em 1990, dando início ao
estabelecimento dos conselhos municipais e estaduais, bem como à municipalização
dos serviços de atendimento à criança e ao adolescente.
Após o reconhecimento do trabalho infantil pelo Brasil, houve a implantação, em
1992, do Programa Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil, coordenado
pela OIT e que alavancou o desenvolvimento de projetos e programas voltados ao
combate do trabalho infantil.
Em 1994, tem início o Programa Bolsa-Escola, é criado o Fórum Nacional de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, formado com o apoio da OIT e do
UNICEF; após experiências exitosas na região sisaleira da Bahia e nas carvoarias do
Mato Grosso, é criado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil — PETI e a
assinatura do Pacto de Franca, eliminando o trabalho infantil no setor calçadista do
Estado de São Paulo.
Em 1995, temos a criação dos Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador (GECTIPAs), do Ministério do Trabalho
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e Emprego, infelizmente extintos, que lança também a publicação Mapa do trabalho
infantil no Brasil.
Buscando erradicar o trabalho infantil na agricultura no Estado de São Paulo, com
atuação destacada de Sílvia Brunetti, em 1996, é assinado o Pacto Bandeirantes, do
setor sucroalcooleiro e o Pacto Araraquara, do setor de citricultura. Nesse mesmo ano,
a Fundação Abrinq, sediada em São Paulo, lança o selo “Empresa Amiga da Criança”,
que dá reconhecimento público a empresas que, entre outras ações, não fazem uso da
mão de obra infantil, com abrangência nacional.
Ainda no setor de citricultura, com atuação de Maria Alice Coelho, em 1997, é
assinada a Carta de Bebedouro, para erradicação do trabalho infantil na colheita da
laranja.
Em 1998, com atuação destacada e imprescindível de Lelio Bentes, tem início no
Brasil o percurso da Marcha Global contra o Trabalho Infantil, tendo sido assinado
mais um protocolo de erradicação do trabalho infantil na citricultura, a Carta de
Catanduva.
Seguindo-se ao movimento instaurado no Estado de São Paulo, em 1999, constatou-se a necessidade de instalação do Fórum Paulista de Erradicação do Trabalho Infantil,
para que todos os atores/parceiros pudessem compartilhar as experiências exitosas no
combate ao trabalho infantil e desenvolver ações coordenadas. No ano seguinte, seria
firmada a Carta Compromisso pela Erradicação do Trabalho Infantil no Estado de São
Paulo, assinada no Palácio dos Bandeirantes com a participação de mais de 600 entidades.
No ano de 1999, a OIT adota a Convenção n. 182 sobre as piores formas de
trabalho infantil, que viria a ser ratificada pelo Brasil em ...
Em novembro de 2000, o PETI é implantado no Estado de São Paulo, com atuação
em 9 Municípios, seguindo o número de bolsas concedidas, com 6.378 crianças e
adolescentes atendidos.
Em 2002, acontece a Conferência Especial das Nações Unidas para a Criança e a
OIT institui o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (12 de junho). No Brasil,
é lançado o Plano Nacional de Direitos Humanos II, do Ministério da Justiça, que
contempla o trabalho infantil como uma questão de direitos humanos, revelando-se a
pertinência da inclusão do trabalho infantil como gênero dos direitos humanos.
Com a Medida Provisória n. 132, de 20 de outubro de 2003, foi criado o Programa
Bolsa Família — PBF, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades,
unificando os programas no âmbito federal. O PBF é tecnicamente chamado de mecanismo
condicional de transferência de recursos, visando reduzir a pobreza a curto e a longo
prazo po meio de transferências condicionadas de capital, quebrando o ciclo geracional
da pobreza de geração em geração.
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3. Análises e perspectivas
Os dados apresentados pelo Programa Nacional de Amostragem por Domicílio —
PNAD e pelo censo, ambos de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística — IBGE, revelam que a incidência do trabalho infantil vem diminuindo desde
a última década.
No Estado de São Paulo, pelos dados revelados pela última PNAD, existem 597.201
crianças e adolescentes trabalhando, correspondendo a 6,91%. Por meio da pesquisa
nos microdados, conseguimos detalhar estes trabalhadores por faixa etária: 5 a 9 anos
— 5.772 (0,2%), 10 a 14 anos — 88.079 (2,63%) e 15 a 17 anos 473.350 (24,72%).
Este é, no entanto, um dos grandes problemas no combate ao trabalho infantil: a
falta de diagnósticos.
As únicas pesquisas que são realizadas são as apresentadas acima, não havendo
trabalhos, especialmente em nível municipal ou regional, que busquem mapear a ocorrência de trabalho infantil, pesquisando as suas causas. Os mapas indicativos do Ministério
do Trabalho e Emprego não são atualizados periodicamente, dificultando, inclusive, a
concertação de atuações programadas entre os diversos órgãos que combatem o trabalho
infantil.
Em Campinas, quando foi implantado o PETI, numa parceria com o NEPPUnicamp, foi efetuado levantamento de todas as crianças que estavam inseridas em
trabalho, possibilitando uma formatação adequada do programa.
Outro problema que, no meu entendimento, também prejudica nossa atuação, é a
falta de políticas intersetoriais de combate ao trabalho infantil.
O PETI foi criado para atendimento a crianças e adolescente já inseridos no
mercado de trabalho, possibilitando a sua retirada e o encaminhamento para o ensino
formal. Além disso, havia o trabalho com a família, com o seu ingresso em programas
de formação e geração de renda, condição indispensável para a continuidade do
programa. Havia uma tríplice atuação: assistência, saúde e educação. Além do mais, o
PETI envolvia o Governo Federal, Estadual e Municipal, estipulando contrapartidas
para a adoção do programa.
No entanto, após a criação do PBF, verificamos uma queda muito grande no atendimento do PETI, conforme gráfico abaixo:
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Fonte: SEADS — SP

Os dados nos revelam um crescimento vertigionoso do PBF e um aniquilamento
do PETI. Como já salientado, o PBF se constitui em programa de transferência de
dinheiro, sem a necessidade de contrapartida dos demais entes envolvidos, diversamente
do PETI.
Enquanto o PETI presta auxílio, no Estado de São Paulo, 14.375 famílias, o PBF
atende a 1.208.966 famílias, refletindo as diferenças na sua implantação. Parece-nos
que a intenção é a extinção do PETI, com ampliação do PBF. Tal diretriz se revela,
também, com a extinção das Comissões Estaduais do PETI, que acompanhavam o
programa nos Estados.
Outro problema decorre da fiscalização deficiente do Ministério do Trabalho e
Emprego, pela contumaz falta de auditores fiscais do trabalho e pela extinção dos
GECTIPAs.
No momento, a maior preocupação está centrada na concessão de autorizações
judiciais para trabalho de crianças e adolescentes.
Veja-se, no quadro abaixo, o número das autorizações judiciais para trabalho
concedidas desde 2005:
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Número de Autorizações Judiciais

SP
MG
RS
PR
SC
RJ
ES
GO
BA
MT
DF
PE
AM
PA
MS
RO
CE
RN
SE
AL
PI
TO
PB
MA
AC
AP
RR
TOTAL

2005
397
204
129
54
32
63
70
55
31
30
25
22
19
37
18
11
25
10
4
4
5
7
8
14
2
2
5
1.283

2006
1.926
545
735
465
370
269
442
176
232
106
124
138
70
66
62
64
74
24
30
36
47
15
22
19
21
22
18
6.118

2007
1.907
549
610
463
392
415
376
153
120
98
108
73
76
67
56
47
39
22
26
23
22
6
15
12
10
8
4
5.697

2008
2.502
709
635
523
397
301
345
226
107
177
104
46
96
61
88
76
65
46
32
22
30
29
19
37
24
17
13
6.727

2009
1.966
550
567
503
467
294
257
197
130
146
123
78
91
78
63
78
81
40
37
26
19
39
27
23
22
13
12
5.927

2010
2.597
788
604
663
594
441
214
232
170
182
147
75
65
85
90
101
81
46
26
36
18
41
41
26
17
16
25
7.421

TOT
AL
TOTAL
11.295
3.345
3.280
2.671
2.252
1.783
1.704
1.039
790
739
631
432
417
394
377
377
365
188
155
147
141
137
132
131
96
78
77
33.173

Fonte: RAIS — Ministério do Trabalho e Emprego.

Importante salientar que, no decorrer deste levantamento, sempre houve autorização
judicial em todos os estados brasileiros. As regiões Sudeste e Sul, apesar de serem as
regiões mais desenvolvidas do Brasil, são as responsáveis por 80% das autorizações
judiciais. Só o estado de São Paulo é, historicamente, o responsável por quase 35% das
autorizações judiciais dadas pelos juízes.
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Apesar de as autorizações serem preponderantemente para adolescentes de 15 anos,
esse perfil vem mudando no decorrer dos anos. Verifica-se que os magistrados estão
autorizando o trabalho infantil a um público cada vez mais novo.
Segundo dados que foram informados pelo Coordenador Nacional da Coordinfância
do Ministério Público do Trabalho, no ano de 2011, foram concedidas 131 autorizações
para crianças de 10 anos; 350 autorizações para as de 11 anos, 563 autorizações para as
de 12 e 676 autorizações para as de 13 anos. Importante salientar que a nossa
Constituição Federal proíbe expressamente o trabalho antes dos 16 anos, salvo na
qualidade de aprendiz.
Buscando coibir este quadro de fatos, o Ministério Público do Trabalho, por
intermédio da Coordinfância apresentou pedido de providências junto ao Conselho
Nacional de Justiça — CNJ e junto ao Conselho Nacional do Ministério Público —
CNMP, para que as autorizações judiciais não fossem mais concedidas em desacordo
com os princípios constitucionais.
No CNJ, o pedido foi rejeitado sob o argumento de que não cabe ao CNJ se
imiscuir na atividade jurisdicional dos magistrados (Pedido de Providências n. 000595845.2010.2.00.0000).
Aguarda-se, no âmbito do CNMP, a adoção de providências capazes de cessar, ou
pelo menos diminuir, o crescente número de autorizações judiciais.
Participando desta mesa, fomos saudados pelas palavras esperançosas do Dr.
Richard Pae Kim, de que foi constituído grupo de trabalho no Tribunal de Justiça de
São Paulo justamente para analisar a questão. Esperamos que seus resultados sejam
alvissareiros, estando o Ministério Público do Trabalho à disposição para compor a
comissão e poder auxiliar no estudo.
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A NATUREZA OBJETIVA DO DANO MORAL
COLETIVO NO DIREITO DO TRABALHO

Enoque Ribeiro dos Santos(*)

I. Introdução
A frequente e reiterada controvérsia reinante na doutrina e na jurisprudência sobre
a natureza jurídica, os conceitos fundamentais e diferenças nucleares entre o dano moral
individual e o dano moral coletivo, na seara do Direito do Trabalho, motivaram-nos a
desenvolver o presente e singelo estudo.
Consideramos de extrema importância essa distinção, no sentido de desmistificar,
ou pelo menos contribuir cientificamente nesta profícua discussão jurídica em face da
relevância do tema e de sua função social, na medida em que grande parte dos recursos
provenientes das indenizações por dano moral coletivo é carreada para a própria sociedade,
na forma de doações a entidades carentes, filantrópicas e sem fins lucrativos, que prestam
importante papel na consecução complementar de políticas públicas, cuja demanda o
Estado de per si não consegue satisfazer.
II. Características do dano moral individual
Para a efetiva caracterização do dano moral individual no Direito do Trabalho(1), é
necessário que estejam presentes todos os elementos exigidos pelo ordenamento jurídico
a fim de que se realizem, concretamente, os efeitos desejados contra o lesante.
A caracterização do direito à reparação do dano moral trabalhista depende, no
plano fático, da concordância dos seguintes elementos: a) o impulso do agente (ação
(*) Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho da 9ª Região. Professor livre-docente da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Doutor e livre-docente em Direito pela Faculdade de Direito da USP
e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp).
(1) SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O dano moral na dispensa do empregado. 4. ed. São Paulo: LTr, 2009.
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ou omissão); b) o resultado lesivo, i. e., o dano; c) o nexo etiológico ou de causalidade
entre o dano e a ação alheia.
De acordo com Fernanda Orsi Baltrunas Doretto(2), “o nexo de causalidade é o
liame que une a conduta do agente ao dano experimentado pela vítima. Desse modo,
o nexo de causalidade corresponde a um pressuposto essencial para que se proceda à
reparação civil, vez que se mostra indispensável, ainda que se trate de responsabilidade
objetiva”.
Portanto, o dano moral individual, na seara trabalhista, tem natureza subjetiva. A
sua caracterização no mundo dos fatos não prescinde de elementos vinculados ao
sofrimento do lesado, tais como a dor moral, a humilhação, a vergonha, o constrangimento, enfim, todos os fatos ou atos que efetivamente tenham proporcionado uma
lesão na alma ou no espírito do ofendido.
Dessa forma, o dano moral individual, por seu caráter subjetivo, leva em consideração a culpabilidade do ofensor, em seus desdobramentos de negligência ou
imprudência, e escora-se no art. 186 do Código Civil Brasileiro e no art. 5º, incisos V
e X, da Constituição Federal de 1988, in verbis:
“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. 5º [...]
V — é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem; [...]
X — são invioláveis a intimidade(3), a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
[...].”

De outra parte, o destinatário dos valores das indenizações ou reparações do dano
moral individual é a própria vítima da ofensa, servindo como lenitivo para a dor ou humilhação sofrida. Ou, ainda, poderá ser transformada em obrigações de fazer, consistindo
em reparação in natura, sob a forma de retratação, contrapublicação, publicação de sentença,
pagamento de uma cirurgia plástica, no dano estético, enfim, ao menos em teoria, numa
retroação do danificado à sua situação anterior ao dano, ou seja, trazendo o ofendido o
mais possível ao status quo ante, pressuposto do princípio do restitutio in integro.
(2) DORETTO, Fernanda Orsi Baltrunas. Dano moral coletivo. Tese (Doutorado) — Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. p. 21.
(3) Lei n. 11.111, de 5 de maio de 2005:
“Art. 7º Os documentos públicos que contenham informações relacionadas à intimidade, vida privada, honra e
imagem de pessoas, e que sejam ou venham a ser de livre acesso poderão ser franqueados por meio de certidão ou
cópia do documento, que expurgue ou oculte a parte sobre a qual recai o disposto no inciso X do caput do art. 5º
da Constituição Federal.
Parágrafo único. As informações sobre as quais recai o disposto no inciso X do caput do art. 5º da Constituição
Federal terão o seu acesso restrito à pessoa diretamente interessada ou, em se tratando de morto ou ausente, ao seu
cônjuge, ascendentes ou descendentes, no prazo de que trata o § 3º do art. 23 da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991.”
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III. Características do dano moral coletivo e distinção do dano moral individual
Diferentemente do que imaginam os leigos, quando cotejados temas jurídicos, sua
interpretação não se apresenta de forma meramente extensiva. Em outras palavras, um
ramo do direito não é mero desdobramento ou alongamento do outro, ainda que
pertençam à mesma árvore jurídica.
Podemos afirmar que, contrariamente à lógica mais simplista, ou sob uma análise
semântica, institutos do direito coletivo não podem ser visualizados como um
sequenciamento, somatório, extensão ou desdobramento dos direitos individuais. Por
exemplo, a dispensa coletiva não é apenas um somatório ou multiplicidade de dispensas
individuais de trabalhadores, da mesma forma que o dano moral coletivo não é um
somatório ou uma pluralidade de danos morais individuais.
Cremos que neste ponto fulcral reside a maior confusão conceitual entre o dano
moral individual e o dano moral coletivo e sua efetiva aplicabilidade no mundo do
Direito do Trabalho.
Em primeiro plano, é importante destacar as diferenças entre o dano moral individual e o dano moral coletivo na seara trabalhista.
O dano moral individual configura-se quando a honra, a dignidade, a intimidade,
a imagem, a reputação da pessoa do trabalhador são atingidas por ato abusivo ou ilícito
do empregador, no âmbito da relação empregatícia, tendo como pressupostos a dor
moral, a angústia, a humilhação, o constrangimento etc. Já o dano moral coletivo apresenta
um tratamento meta ou transindividual, relacionado aos direitos difusos e coletivos
de uma comunidade de indivíduos, no caso de trabalhadores.
Logo, o dano moral coletivo não se confunde com o dano moral individual, pois
enquanto este é um instituto de Direito Individual do Trabalho, com características
peculiares, aquele pertence ao Direito Coletivo do Trabalho e possui regras, princípios
e institutos próprios, denotando a necessidade de uma diferente leitura jurídica.
O dano moral coletivo pode ser verificado em qualquer abalo no patrimônio moral
de uma coletividade a merecer algum tipo de reparação à violação a direitos difusos,
coletivos ou eventualmente direitos individuais homogêneos(4), tendo surgido em face
dos novos interesses e direitos da sociedade moderna de massa, que exige uma efetiva
tutela jurídica a direitos moleculares.
O dano moral individual suscita, para sua proteção, o ajuizamento, geralmente, de
ações atomizadas, por qualquer indivíduo que se sentir lesado; o dano moral coletivo,
por sua vez, somente pode vir a ser reparado por meio da ação dos legitimados, seres
(4) É importante destacar que os direitos individuais homogêneos que foram inseridos em nosso ordenamento
jurídico pela Lei n. 8.078/1990 (art. 81, III) são, na verdade, direitos individuais puros, de origem comum, que
podem ser postulados, em caso de lesão, de forma individual por meio de ações atomizadas ou de forma coletiva,
nas ações moleculares, especialmente por meio das ações civis coletivas, regulamentadas pelo CDC.
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coletivos, como as associações, os sindicatos, o Ministério Público do Trabalho e as
demais entidades mencionadas no art. 5º(5) da Lei n. 7.347/1985 e no art. 82 da Lei n.
8.078/1990.
Xisto Tiago Medeiros Neto conceitua dano moral coletivo como “lesão injusta e
intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade (considerada em seu
todo ou em qualquer de suas expressões — grupo, classes ou categorias de pessoas),
os quais possuem natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens fundamentais
para a sociedade”(6).
Dessa forma, algumas diferenças fazem-se presentes entre o dano moral individual
e o dano moral coletivo, quais sejam: o dano moral individual é eminentemente subjetivo e
sua caracterização demanda, no plano fático, a constatação — pelo menos em tese —
do dano, lesão, angústia, dor, humilhação ou sofrimento do lesado, ao passo que o
dano moral coletivo é de natureza objetiva, caracterizado como damnum in re ipsa, ou
seja, verificável de plano pela simples análise das circunstâncias que o ensejaram.
Embora tanto o dano moral individual como o dano moral coletivo tenham seu
fundamento de validade no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988,
considerando os próprios dizeres do título do Capítulo I da Constituição (Dos Direitos
e Deveres Individuais e Coletivos), no plano infraconstitucional baseiam-se em institutos
diferenciados, como estamos a desenvolver (grifo nosso).
Assim, o dano moral individual, de natureza subjetiva, fulcra-se no art. 186 do
Código Civil, e o dano moral coletivo, de natureza objetiva, tem por fundamento o
parágrafo único(7) do art. 927 do mesmo Código Civil, de forma que não se exige, no
plano fático, que haja necessidade de se perquirir sobre a culpabilidade do agente. Basta
que se realize, no plano dos fatos, uma conduta empresarial que vilipendie normas de
ordem pública, tais como o não atendimento das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego no meio ambiente laboral, a não contratação de
empregados com necessidades especiais ou portadores de deficiência (art. 93 da Lei n.
8.213/1991), de aprendizes (arts. 428 e seguintes da CLT e Decreto n. 9.558/2006),
discriminação, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, atos antissindicais, fraudes
trabalhistas, etc.
(5) “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I — o Ministério Público;
II — a Defensoria Pública;
III — a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV — a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
V — a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica,
à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”
(6) MEDEIROS NETO, Xisto Tiago. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007. p. 137.
(7) “Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
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Empresas que forem flagradas pela ação fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego
ou mesmo do Ministério Público do Trabalho, por meio de ações ou diligências conjuntas, certamente poderão e deverão ser condenadas por dano moral coletivo, em ações
civis públicas, ou por descumprimento de Termos de Ajuste de Conduta, por desrespeito
a normas de ordem pública e a direitos indisponíveis dos trabalhadores cujas lesões
atinjam a ordem jurídica, como os casos de trabalhadores encontrados em situação análoga
à de escravos, assédio moral ou sexual, trabalho infantil, trabalho em lixões, em minas
de carvão e em atividades proibidas e exploração sexual comercial de jovens e de
adolescentes.
Verifica-se que, para a configuração do dano moral coletivo no caso concreto,
basta que haja a constatação de ilicitudes envolvendo direitos coletivos, difusos e eventualmente individuais homogêneos, para que toda a sociedade seja ultrajada. A
condenação terá um caráter pedagógico, punitivo, exemplar e inibitório, no sentido de
se evitarem reincidências.
Portanto, para a efetiva constatação do dano moral coletivo não é necessária a
ocorrência de efeitos subjetivos, como o constrangimento, a angústia, a humilhação ou
eventual dor moral. Se estas vierem a ocorrer e a se manifestar no grupo ou comunidade
atingida, caracterizar-se-ão apenas como efeitos do ato lesivo perpetrado pelo infrator.
O dano moral coletivo, por se enquadrar no instituto do Direito Coletivo do
Trabalho, relaciona-se aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e pode
ser manejado nas ações moleculares ou em processos administrativos (Inquéritos Civis)
titularizados pelo Ministério Público do Trabalho.
No plano fático, a ocorrência do dano moral coletivo pode ser verificada, como
dito, não apenas nas hipóteses de violações a direitos fundamentais dos trabalhadores,
da maior relevância social, como agressões ao meio ambiente do trabalho, à segurança,
à vida, etc., bem como em ofensas a direitos da personalidade, como agressões à vida
privada, à intimidade, à honra, nas hipóteses de assédio moral, trabalho forçado ou
degradante, trabalho de crianças e menores em situações de vilipêndio à dignidade
humana (piores formas de trabalho infantil) e, ainda, no não cumprimento de cotas
sociais de inserção no mercado de trabalho (aprendizes, estagiários e empregados com
deficiência).
O dano moral individual tem assento constitucional (art. 5º, V e X) e, no plano
infraconstitucional, é amparado por várias leis especiais já mencionadas neste trabalho,
ao passo que o dano moral coletivo, de origem mais recente, pois vinculado aos direitos
humanos de Terceira Dimensão, é tutelado pelas leis que constituem o núcleo do
microssistema de tutela coletiva, ou seja, as Leis ns. 7.347/1985(8) e 8.078/1990.
(8) “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por
danos morais e patrimoniais causados:
I — ao meio ambiente;
II — ao consumidor;
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Com efeito, o dano moral coletivo apresenta-se como um pleito nas ações
moleculares, ou seja, ações civis públicas ou ações civis coletivas, a serviço da proteção
de interesses maiores da coletividade, da maior dignidade possível às futuras e presentes
gerações, envolvendo o direito à vida, à saúde, à educação, ao meio ambiente digno, à
segurança, à honra, à intimidade, enfim, à dignidade da pessoa humana, fundamento de
validade do Estado Democrático de Direito.
Ressalte-se que, se por um lado as ações atomizadas (reclamatórias trabalhistas)
buscam geralmente verbas trabalhistas não honradas no curso do contrato de trabalho
ou no ato da dispensa do empregado — e, em algumas situações, reparações por danos
morais —, por outro, as ações moleculares, especialmente as ações civis públicas, têm
por objeto obrigações de fazer ou não fazer relacionadas a valores e direitos fundamentais
da pessoa do trabalhador e mesmo da sociedade.
De outra parte, empresas e empregadores que não cumprem sua função social em
relação às cotas legais — por exemplo, cota de aprendizagem, estabelecida no art. 428
e seguintes da CLT e no Decreto n. 5.598/2005, e cota de inserção de trabalhadores
com necessidades especiais (art. 93 da Lei n. 8.213/1991) — poderão ser apenados,
por meio do pagamento de multas ou astreintes em Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), pelo Ministério Público do Trabalho ou em ações civis públicas perante a Justiça
do Trabalho.
Outra diferença fundamental entre o dano moral individual e o coletivo encontra-se na destinação dos recursos: os valores atribuídos ao dano moral individual são
carreados para os trabalhadores considerados individualmente lesados, e aqueles oriundos
do dano moral coletivo são destinados a fundos protetores de clientelas específicas
(idoso, criança, adolescente, deficientes etc.), ao Fundo de Amparo ao Trabalhador —
FAT (Lei n. 7.998/1998) ou a entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, por meio de
doações em espécie ou in natura, sujeitas à prestação de contas.
Entre as formas de reparação encontramos as obrigações de fazer ou restaurar (ex.:
meio ambiente violado, construção de hospitais, creches, centros de capacitação para
jovens, adolescentes, trabalhadores com necessidades especiais) e pecuniária, com
destinação aos fundos sociais, com interesse público, ou às entidades mencionadas.
Cícero Rufino Pereira(9) nos informa que:
“em sede de inquérito civil, o membro do Ministério Público poderá firmar
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou, como também é conhecido,
compromisso de ajustamento de conduta (visando à reparação do dano, à
III — à ordem urbanística;
IV — a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
V — por infração da ordem econômica e da economia popular;
VI — à ordem urbanística.”
(9) PEREIRA, Cícero Rufino. Efetividade dos direitos humanos trabalhistas — o Ministério Público e o tráfico de
pessoas. São Paulo: LTr, 2007. p. 133.
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adequação da conduta às exigências legais ou normativas, ou ainda, à
compensação ou indenização pelos danos causados pelo investigado); bem
como expedir recomendações (estas também nos autos do procedimento
preparatório), visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
caiba promover.”
Os valores fixados a título de reparação por dano moral coletivo geralmente são
imanentes de pedidos genéricos (an debeatur) que, por certo, deveriam figurar ao lado
das ações universais no Código de Processo Civil, art. 286(10), devidamente arbitrados
pelo juiz (quantum debeatur) nas ações judiciais ou pelo procurador do trabalho nos
TACs e nos processos administrativos, levando-se em consideração a capacidade
econômica do lesante e a gravidade da ofensa ao patrimônio moral da coletividade, com
base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não deve, entretanto, ser
causa de enriquecimento sem causa, em valor desproporcional, nem tão insignificante,
de modo a não provocar nenhum efeito pedagógico ou repressivo para o lesante.
IV
eitos individuais homogêneos
IV.. Cabimento do dano moral coletivo nos dir
direitos
A problemática emerge ao se perquirir sobre o cabimento de reparação por dano
moral coletivo na seara da lesão a direitos individuais homogêneos. Isso porque tais
direitos, descritos no art. 81 da Lei n. 8.078/1990, inciso III, como direitos ou interesses
transindividuais ou metaindividuais, de origem comum, são, em essência, direitos
individuais puros. Eles foram inseridos neste título para facilitar a efetividade de sua
tutela, em âmbito processual. Ou seja, esses direitos individuais, puros, uma vez violados,
poderão ser propostos diretamente por seus titulares por meio de ações atomizadas
(reclamatórias individuais), bem como de ações moleculares (ações civis coletivas) —
neste caso, desde que por um dos legitimados.
Para Teori Albino Zavascki(11), os interesses individuais homogêneos possuem as
seguintes características: a) relevância e conotação sociais; b) possibilidade de serem
constatados indiciariamente pela potencialidade do dano (possibilidade de expansão da
lesão a outras pessoas); c) são tutelados por entes legitimados; d) possibilidade de
dispersão ou elevado número de titulares; e) suscetibilidade de serem tutelados por
uma ação coletiva.
Portanto, nada obsta a um trabalhador que se sinta lesado em direitos materiais e
morais ajuizar uma ação reclamatória na Justiça do Trabalho postulando tais reparações
(10) “Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico:
I — nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;
II — quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito;
III — quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.”
(11) ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coleta de direitos. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006. p. 287-288.
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em face do empregador. Da mesma forma, o microssistema de tutela coletiva faculta aos
legitimados do art. 82 da Lei n. 8.078/1990 e do art. 5º da Lei n. 7.347/1985 a propositura de tais direitos individuais homogêneos da categoria, por meio de ação civil coletiva.
É cediço que grupos de trabalhadores poderão propor ações plúrimas, como
multitudinárias na Justiça do Trabalho, pleiteando direitos individuais homogêneos,
bem como eventual dano moral individual. Neste caso, todos figurarão no polo ativo
da demanda, e a destinação dos valores contemplados a qualquer título se fará aos
próprios postulantes.
Há autores, como Fernanda Orsi Baltrunas Doretto, que se posiciona pela tese da
não admissibilidade da reparação de dano moral coletivo na seara dos direitos individuais
homogêneos, ao destacar que:
“Só se vê cabimento na reparação dos danos morais coletivos em caso de
violação de direitos difusos ou coletivos stricto sensu, já que, como demonstrado, os interesses individuais homogêneos não correspondem propriamente
a interesses coletivos, mas sim a direitos que são exercidos de maneira coletiva,
resultando em reparações individuais para cada um dos envolvidos.”(12)
Ousamos divergir do entendimento acima esposado e nos filiamos à tese do
cabimento do dano moral coletivo na seara dos direitos individuais homogêneos, na
órbita do Direito Coletivo do Trabalho, a partir do momento em que a lesão a interesses
individuais homogêneos dos trabalhadores ultrapassa a órbita de sua individualidade,
isto é, transcende o aspecto individual para atingir o patrimônio moral de uma coletividade, apresentando reflexos coletivos ou mesmo difusos(13) de interesse geral. Esta
análise, entretanto, também deverá ser feita considerando-se a natureza objetiva do ilícito,
ou seja, basta o descumprimento de normas de ordem pública relacionadas a bens
jurídicos de alta dignidade e relevância para que se configure a necessidade da efetiva
reparação do dano moral coletivo, com fundamento na responsabilidade objetiva do
empregador, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
Ainda podemos dizer que, se o dano moral coletivo é de natureza objetiva e não
subjetiva, para sua configuração basta a ocorrência, no plano fático, de ato ilícito grave
(12) DORETTO, Fernanda Orsi Baltrunas. Dano moral coletivo. Tese (Doutorado) — Departamento de Direito Civil
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. p. 207. A autora
sedimenta seu entendimento em posição doutrinária de DANTAS, Adriano Mesquita. A proteção dos direitos
metaindividuais trabalhistas: considerações sobre a aplicabilidade da Lei da Ação Civil Pública e do Código de
Defesa do Consumidor ao processo do trabalho. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7780>
Acesso em: 9.5.2007. Destaca o autor: “[...] o novo enfoque dado à responsabilidade civil, na medida em que a
condenação genérica (art. 95 do Código de Defesa do Consumidor) impõe ao réu a obrigação de indenizar os danos
e prejuízos causados e não os sofridos. Isto quer dizer que, uma vez procedentes os pedidos formulados na ação
coletiva, é fixada a responsabilidade genérica do réu pelos danos e prejuízos decorrentes de sua conduta, cabendo
aos lesados apenas a liquidação dos respectivos danos e a posterior execução. Isto facilita sobremaneira a reparação,
na medida em que na liquidação e execução não se discute mais a responsabilidade do réu pelos danos.” (grifo do
autor).
(13) Em relação a futuros potenciais empregados que poderão ser contratados pela empresa e, dessa forma, atingidos
supervenientemente pela lesão a tais direitos.
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perpetrado pela empresa, não se indagando, do lado empresarial, sobre sua culpabilidade
ou, do lado empregatício, se houve qualquer tipo de humilhação ou outro sentimento,
visto que, se ocorridos, configurarão meros efeitos ou consequências.
É nesse sentido recente decisão da lavra do Colendo Tribunal Superior do Trabalho
(TST), no RR n. 12400-59.2006.5.24.0061, cujo extrato transcrevemos abaixo:
“[...] O Tribunal sul-mato-grossense deu provimento ao recurso quanto à obrigação de a
Alumtek não mais utilizar a Justiça do Trabalho como órgão homologatório de rescisão
contratual mediante lide simulada, sob pena de multa. Mas entendeu que não houve dano
moral coletivo, porque se tratava de direitos individuais homogêneos, já que foram poucos
(apenas cinco os ex-empregados da empresa incentivados a intentarem ação trabalhista para
recebimento das parcelas rescisórias), os quais ‘poderiam buscar os meios legais disponíveis
para satisfação individualmente’, não representando, portanto, interesse coletivo.
O MPT recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho buscando a reforma da decisão quanto
ao dano moral coletivo. O Ministro Walmir de Oliveira da Costa, relator do processo no TST,
divergiu do entendimento regional ao dizer que o fato de serem direitos individuais homogêneos não impede a caracterização do dano moral coletivo e a gravidade da ilicitude dá
ensejo à indenização por dano moral coletivo, pois atinge o patrimônio moral da coletividade.
Em seu voto, Walmir Oliveira da Costa ressaltou que a simulação de lides perante a Justiça
do Trabalho, com objetivo exclusivo de quitar verbas rescisórias, afronta as disposições do
art. 477 da CLT. Mais: que a conduta, além de lesar a dignidade do trabalhador individualmente, atenta, em última análise, contra a dignidade da própria justiça, mancha a credibilidade
do Poder Judiciário e atinge toda a sociedade. O valor da indenização será revertido ao Fundo
de Amparo ao Trabalhador — FAT.”(14)

V. Natur
eza jurídica objetiva do dano moral coletivo
Natureza
Entendemos por natureza jurídica de um instituto suas características nucleares,
bem como seu enquadramento entre os dois grandes ramos do direito, o direito público
ou o direito privado. Em outras palavras, ao indagar-se sobre a natureza jurídica de um
instituto, busca-se descobrir sua essência, seu núcleo basilar, seus fundamentos de
validade, de modo a enquadrá-lo em algumas características gerais do direito, com a
finalidade de determinar as normas e princípios que lhe são aplicáveis(15).
V.1. Per
missivo legal do dano moral coletivo
Permissivo
A legislação brasileira autoriza expressamente a reparação do dano moral coletivo,
consoante os dispositivos legais a seguir mencionados.
(14) Notícias do Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: <http://ext02.tst.jus.br/pls/no01/
NO_NOTICIASNOVO.Exibe_Noticia?p_cod_noticia=12743&p_cod_area_noticia=ASCS&p_txt_pesquisa=alumtek>
Acesso em: 23.8.2011.
(15) SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Do microssistema processual de tutela coletiva ao fenômeno da parceirização
jurisdicional trabalhista. Tese de livre docência apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
jun. 2011. p. 274. Para o Dicionário da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, natureza jurídica “é a pesquisa em
torno de um instituto jurídico, no sentido de enquadrá-lo, pela comparação, numa grande categoria jurídica”.
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O art. 6º, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/
1990) expressa, in verbis:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
VI — a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos
e difusos;
VII — o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção
jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. [...].”

O art. 1º da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985) assim estabelece:
“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade(16) por danos morais e patrimoniais causados.”

Cremos que é justamente em face do tratamento simplista e genérico dado pelo
legislador aos dispositivos legais retroenunciados a causa da controvérsia que cerca a
aplicabilidade do instituto, considerando a enorme amplitude da temática.
Embora as leis expressamente autorizem a reparação do dano moral, não se encontra
nos dispositivos legais nenhuma alusão referente à conceituação do dano moral coletivo,
seus pressupostos fundamentais e destinação dos valores indenizatórios, nem se ele é
inerente à seara da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva.
Para nós, não resta nenhuma dúvida de que o dano moral coletivo, como já dito
alhures, pertence ao Direito Coletivo do Trabalho, que possui regras, normas e princípios
próprios, sendo, portanto, de natureza objetiva, sem que se tenha de se indagar sobre a
culpabilidade ou mesmo dolo do infrator para sua ocorrência.
O dano moral coletivo funda-se, dessa forma, no art. 927, parágrafo único, do
Código Civil brasileiro, já descrito no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e no art. 14
do CDC, bem como no art. 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988. Vejamos estes
dispositivos legais:
“Lei n. 6.938/1981:
Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal,
o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes
e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
(16) “DANO MORAL COLETIVO. O reconhecimento do dano moral coletivo (e a possibilidade de sua reparação)
tem respaldo constitucional (art. 5º, X, da Constituição Federal) e é tutelado pela Lei n. 6.938/1981, da Política
Nacional do Meio Ambiente, pela Lei n. 8.078/1990, do Código de Defesa do Consumidor, e pela Lei n. 7.347/1985,
da Ação Civil Pública. Comprovado dano ao exercício da liberdade sindical, diante da prática, pela Ré, de conduta
antissindical, deve ser confirmada a condenação ao pagamento da indenização por danos morais coletivos, na forma
imposta pelo Juízo de origem.” (TRT 3ª R. — RO n. 01027-2010-100-03-00-1 — Relatora Juíza Convocada Ana Maria
Amorim Rebouças — DEJT 24.2.2011, p. 69).

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

92

02/07/2013, 17:24

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

93

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos
Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos
causados ao meio ambiente.”

Lei n. 8.078/1990:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Constituição Federal de 1988:
CAPÍTULO I
“CAPÍTULO
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º [...]
V — é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem; [...]
X — são invioláveis a intimidade(17), a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
[...].”
“Art. 225. [...]
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”

Para L. G. C. Carvalho:(18),
“[...] quando se protege o interesse difuso — que é um interesse de um
número indeterminável de pessoas, que é de todos e de cada um ao mesmo
tempo, mas que não pode ser apropriado por ninguém —, o que se está
protegendo, em última instância, é o interesse público. [...].”
De tudo resulta que os requisitos para fazer surgir a reação do direito à lesão de
interesse difuso, os princípios que norteiam o critério de responsabilidade, bem como
a própria função da imposição de responsabilidade devem ganhar certa flexibilidade,
(17) Lei n. 11.111, 5.5.2005.
“Art. 7º Os documentos públicos que contenham informações relacionadas à intimidade, vida privada, honra e
imagem de pessoas, e que sejam ou venham a ser de livre acesso poderão ser franqueados por meio de certidão ou
cópia do documento, que expurgue ou oculte a parte sobre a qual recai o disposto no inciso X do caput do art. 5º
da Constituição Federal.
Parágrafo único. As informações sobre as quais recai o disposto no inciso X do caput do art. 5º da Constituição
Federal terão o seu acesso restrito à pessoa diretamente interessada ou, em se tratando de morto ou ausente, ao seu
cônjuge, ascendentes ou descendentes, no prazo de que trata o § 3º do art. 23 da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991.”
(18) CARVALHO, L. G. G. C. A informação como bem de consumo. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br/
sis_artigos/artigos.asp?codigo=31>.
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permitindo-se, com isso, agilidade e praticidade no combate e na reparação de atos
violadores de interesses difusos.
Com essa conformação e preocupação, surge o recém-denominado dano moral
coletivo ou difuso. O dano moral, portanto, deixa a concepção individualista caracterizadora da responsabilidade civil para assumir uma outra mais socializada, preocupada
com valores de uma determinada comunidade e não apenas com o valor da pessoa
individualizada.
A transformação, portanto, da responsabilidade por dano individual para
a responsabilidade por dano difuso, e também por dano coletivo, impõe a adoção da
responsabilidade objetiva para a reparação de todos os direitos difusos lesados.
Ainda na mesma linha de argumentação, Lidia M. R. Garrido Cordobera(19) nos
informa que:
“Los daños colectivos inciden sobre una colectividad propiamente dicha y
los sujetos que son dañados lo son por constituir parte integrante de una
comunidad. Pero el daño colectivo no surge de la simple suma de daños
individuales, presenta una autonomía, una entidad grupal, ya que afecta
simultánea y coincidentemente al grupo o a la sociedad que es víctima
indiscriminada de la lesión.”
Importante ainda destacar que, segundo a mesma autora(20):
“Los daños sufridos colectivamente mustran presencia en aquellos daños que
impactan el medio ambiente, los daños nucleares, los vicios de los productos
de consumo, ciertos hechos violentos y otras tantas manifestaciones que atañen
por igual a todos los miembros de la comunidad o a determinados grupos
de una manera indistinta. Los destinatarios del peligro ya no son las personas
en forma aislada, sino categorías o clases ligadas por algunas circunstancias
que las hace víctimas de ese tipo de daño.
Como ya los hemos planteado, el reconocer la variación de la sociedad y sus
modernas características requiere un nuevo prisma jurídico que permita
comprender que la producción del daño puede tener ese carácter colectivo o
difuso, y que existen perjuicios intrinsecamente colectivos o difusos.”
Dessa forma, a doutrina estrangeira também se posiciona favoravelmente à tese da
reparação por dano moral coletivo, destacando que em função das características peculiares
dos danos coletivos e difusos há a necessidade de se buscarem soluções flexíveis no
reconhecimento da legitimidade ativa dos demandantes, uma maior preocupação com a
fase preventiva para se evitarem tais danos, bem como a socialização das garantias.
(19) CORDOBERA, Lidia M. R. Garrido. Los daños colectivos y la reparación. Buenos Aires: Universidad, 1993. p. 92.
(20) Ibidem, p. 93.
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É nessa vertente que Lidia M. R. Garrido Cordobera(21) assinala que:
“ya hemos señalado la posición de este autor respecto a la posibilidad de la
aplicación de los criterios de la responsabilidad objetiva para este tipo de
daños y su interpretación amplia de la teoría del riesgo receptada en la nueva
redacción del art. 1.113 del Código Civil, lo que le permitia la solución de
ese tipo de cuestiones tales como la responsabilidad por productos elaborados,
la responsabilidad colectiva, la responsabilidad por el daño ecológico y otras
questiones similares planteadas por la sociedad moderna mediante el juego
armónico de las normas del Código, los princípios generales del Derecho, y
reglas de interpretación dotadas con un fino sentido de equidad social.”
VI. Possibilidade de cumulação das rreparações
eparações por dano moral individual e dano
moral coletivo
Considerando que a natureza jurídica dos danos morais individual e coletivo é
diversa, porquanto o primeiro se apresenta como instituto do Direito Individual e o
segundo do Direito Coletivo do Trabalho, nada obsta que, eventualmente, uma empresa
seja punida por ambos os danos verificados no plano concreto.
Aplica-se por analogia, dessa forma, o disposto na Súmula n. 37 do Superior
Tribunal de Justiça, como segue:
“N. 37 São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo
fato.”

A diferença é justamente a destinação desses danos morais. O individual é
direcionado ao próprio trabalhador lesado, ao passo que o dano moral coletivo a um
fundo ou a entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, de interesse público.
Da mesma forma, se posiciona a jurisprudência, conforme o julgado:
“DANO MORAL COLETIVO — DANO MORAL INDIVIDUAL — DIFERENCIAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. A indenização a título de danos morais pleiteada individualmente
não se confunde com aquela objetivada a título de dano moral coletivo, até porque não
contempla os mesmos beneficiários; outrossim, a condenação por dano moral coletivo
encontra-se na seara de proteção dos valores básicos a serem compartilhados por uma
coletividade, visando a reprimir condutas antijurídicas que atinjam campos de interesse
patrimonial e/ou moral de parcelas da população representadas por grupos, classes ou
categorias de pessoas. Recurso não provido.” (TRT 24ª R. — RO 0000159-37.2010.5.24.0021
— Rel. Des. André Luís Moraes de Oliveira — DEJT 7.2.2011 — p. 11).

(21) Ibidem, p. 95.
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VII. Posição de nossos tribunais trabalhistas em rrelação
elação à rreparação
eparação por dano moral
coletivo
Embora o STJ (Superior Tribunal de Justiça)(22) tenha se posicionado a desfavor
da admissibilidade do dano moral coletivo, em ação civil pública tendo por objeto o
meio ambiente violado, a posição predominante nas cortes trabalhistas apresenta-se
pela tese da reparabilidade.
Logo, com o objetivo de corroborar com a tese da reparabilidade do dano moral
coletivo, de natureza objetiva, encontramos várias ementas de nossos tribunais do
trabalho. Abaixo, transcrevem-se algumas selecionadas:
“DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. DESVINCULAÇÃO A ELEMENTOS DE
FORO SUBJETIVO. Como salienta Xisto Tiago de Medeiros Neto, “na seara peculiar dos
interesses transindividuais, a reparação relaciona-se diretamente com a tutela e preservação
de bens e valores fundamentais, de natureza essencialmente não patrimonial, titularizados
pela coletividade, e que foram violados de maneira intolerável, não se exigindo, pois, nenhuma
vinculação com elementos de foro subjetivo (aflição, consternação, indignação, humilhação,
abalo espiritual etc.) referidos ao conjunto de pessoas atingidas” (In: Dano moral coletivo. 2.
ed. São Paulo: LTr, 2007. p. 124). Assim, a violação de normas de proteção do trabalho do
menor, de titularidade difusa, por si só, caracteriza conduta passível de reparação a título de
dano moral coletivo.” (TRT 3ª R. — RO 00297-2009-021-03-00-4 — Rel. Des. Anemar Pereira
Amaral — DEJT 14.6.2010 — p. 183)
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DANO MORAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RECUPERAÇÃO
DA ÁREA DEGRADADA.
1 — Nas hipóteses de chamamento ao processo, admitidas no art. 77 do CPC, não se incluem
a de órgão que, a exemplo do Ibama, tendo apenas atribuições de fiscalização, não tendo
causado danos ao meio ambiente, não é responsável pela reparação desses.
2 — Na falta de previsão específica, e em analogia ao prazo da ação popular, é de cinco anos
o prazo prescricional para propositura da ação civil pública em que se postula indenização
por dano moral coletivo causado por agentes de pessoas jurídicas de direito público (LAP e
Lei n. 9.494/1997, art. 1º-C, incluído pela MP n. 2.180-35/2001).
3 — A responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, porque objetiva,
independe da existência de culpa (Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º, c/c o art. 4º, VII). Aquele
que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, assim, a
prova do dano, da ação ou omissão do causador e a relação de causalidade para surgir
a obrigação de indenizar.
(22) RECURSO ESPECIAL N. 598.281 — MG (2003/0178629-9); Relator: Ministro Luiz Fux; R. p/ Acórdão: Ministro
Teori Albino Zavascki; Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Recorrido: Município de
Uberlândia, Advogado: Ellen Rosana de Macedo Borges e Outros; Recorrido: Empreendimentos Imobiliários Canaã
Ltda., Advogado: Alice Ribeiro de Sousa. “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. Necessária vinculação do dano moral à noção de dor, de sofrimento
psíquico, de caráter individual. Incompatibilidade com a noção de transindividualidade (indeterminabilidade do
sujeito passivo e indivisibilidade da ofensa e da reparação). Recurso especial improvido. Brasília, 2 de maio de
2006”.
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4 — Retirado cascalho sem licença ambiental, e causados danos ao meio ambiente, surge a
responsabilidade de fazer cessar a conduta danosa e recuperar a área degradada. 5 —
Recursos não providos.” (TJDFT — ACPúb 20070110260303 — (368136) — Rel. Des. Jair
Soares — DEJT 5.8.2009 — p. 108)
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ALICIAR OU ACEITAR
TRABALHADORES DE OUTRA LOCALIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DE MOROSO PROCESSO
SELETIVO. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS VALORES SOCIAIS DO
TRABALHO. CARACTERIZAÇÃO. Restou comprovado que a ré, com o intuito de recrutar
trabalhadores para laborar nas obras de suas tomadoras de serviços, aliciava trabalhadores
de outros estados ou aceitava sua inscrição para preenchimento de vagas, submetendo-os a
moroso processo seletivo (que chegou a perdurar por mais de sessenta dias), durante o qual
mantinha-os em alojamento em condições precárias, inclusive quanto ao fornecimento de
alimentação, ou, até mesmo, deixava de fornecer alojamento e alimentação, descumprindo a
promessa de ressarcimento das despesas com o transporte do seu local de origem até o local
de trabalho, restringindo, consequentemente, a sua liberdade de ir e vir, na medida em que,
sem recursos, não poderiam retornar à cidade de origem. Esse procedimento adotado pela
ré para contratação de trabalhadores tinha o intuito de fraudar a legislação trabalhista,
violando direitos fundamentais de determinado grupo de trabalhadores, com sua submissão
a tratamento desumano ou degradante, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa
humana e dos valores sociais do trabalho (art. 1º, inc. III e IV, da Constituição da República).
Tal comportamento causou lesão à esfera moral da comunidade de trabalhadores e também
da própria população da cidade de São José dos Campos, eis que essa última ficou sujeita à
marginalização dos trabalhadores migrantes naquela localidade que eram deixados à mercê
da própria sorte sem qualquer espécie de ajuda por parte da empresa-ré. Por consequência,
é inequívoca a configuração do dano moral coletivo, decorrente de ofensa à integridade moral
da coletividade, eis que a ofensa não se circunscreve apenas a tais trabalhadores, mas, sim,
à própria sociedade como um todo, na medida em que a dignidade da pessoa humana e o
valor social do trabalho (art. 1º, III e IV) são exigidos por toda a sociedade, que repudia a
exploração de trabalhadores que, apesar de ludibriados, resignavam-se diante da necessidade
extrema de obtenção de trabalho para sua subsistência e de sua família. Destaque-se, ademais,
que, no caso em estudo, a violação ao patrimônio moral da sociedade se revela, ainda mais,
quando se verifica que a postura reprovável da ré era continuamente repetida, apesar das
fiscalizações e sanções administrativas aplicadas pelos órgãos competentes, e, até mesmo,
após a imposição de ordem judicial prolatada em sede de dissídio coletivo de greve para
regularização de contratações de trabalhadores à época. Recurso ordinário provido no
aspecto. “ (TRT 15ª R. — RO 054200-92.2009.5.15.0132 — (8653) — 5ª C. — Rel. Des.
Lorival Ferreira dos Santos — DOJT 25.2.2011 — p. 732)
“CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS SOB O RÓTULO DE APRENDIZES E
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE CONTRATAR APRENDIZES NA FORMA E
NOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS EM LEI. DANO MORAL COLETIVO. A contratação
de empregados sob o rótulo de aprendizes, bem como a inobservância do dever de contratar
aprendizes de acordo com as formalidades legais e dentro dos percentuais que a lei estabelece,
além de implicar em lesão individual dos direitos trabalhistas dos menores assim contratados,
também implica em lesão à sociedade em geral, que tem interesse na profissionalização do
jovem. Trata-se de uma lesão coletiva que merece também uma reparação coletiva pelos danos
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morais causados.” (TRT 22ª R. — RO 0162800-20.2009.5.22.0002 — Relª Desª Enedina Maria
Gomes dos Santos — DEJT 12.4.2011 — p. 55)
“[...] 4. O dano moral coletivo é caracterizado por uma lesão causada a uma pluralidade de
interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos, sendo
desnecessária, nessa última hipótese, a demonstração do efetivo prejuízo, caracterizado como
dano in re ipsa.
5. Esse dano não se confunde com a mera ilegalidade, sendo necessária a demonstração de
alguma consequência negativa para a coletividade, ainda que de ordem imaterial, à imagem,
honra ou dos valores consagrados no seio da sociedade, o que não se efetivou no caso em
apreço.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (TJRN — AC 2010.000809-0 — 1ª C. Cív. —
Rel. Des. Dilermando Mota — DJRN 20.1.2011 — p. 29)
“DANOS MORAIS COLETIVOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO. É de ser mantida, na espécie, por seus próprios fundamentos, a sentença que
impôs condenação à reparação de danos morais coletivos, sob a consideração seguinte: “O
dano moral coletivo consiste na injusta e relevante lesão ocasionada a interesses ou direito,
não materiais e sem equipolência econômica, porém concebidos e assimilados pelo
ordenamento como valores e bens jurídicos titularizados pela coletividade. Em estreita análise,
pode-se afirmar que consiste o dano em tela na violação a direitos metaindividuais, tão ocorrente
na atual quadra em que se vivencia a sociedade de massas, com ações e repercussões em massa.
Como se constata, o dano moral coletivo parte de uma perspectiva objetiva, não demandando
evidência clara da dor ou sentimento análogo no corpo social, os quais, quando presentes, não
passam da natural consequência da conduta antijurídica e desprestigiadora da ordem jurídica.
Cuida-se, pois, de dano in re ipsa.” Juiz Ney Fraga Filho. (TRT 3ª R. — RO 01602-2008-10803-00-2 — Rel. Juiz Conv. Fernando Luiz G. Rios Neto — DEJT 6.12.2010 — p. 145)
“I — DANO MORAL COLETIVO — LEGITIMIDADE DO PARQUET. Nos termos do art. 129,
inciso III, da CF/1988, é função institucional de o Ministério Público promover a ação civil
pública para a proteção de interesses difusos e coletivos, nos quais se encaixa a hipótese dos
presentes autos, em que o Parquet postula dano moral coletivo. II — DANO MORAL
COLETIVO — CONFIGURAÇÃO INDENIZAÇÃO — DEVIDA. As condutas da empresa, sem
dúvida, tem o condão de macular o patrimônio imaterial de todos os indivíduos que exercem
seu labor nas dependências da mesma, configurando dano moral coletivo indenizável, nos
termos do art. 927, CC.” (TRT 8ª R. — RO 0076700-16.2009.5.08.0014 — Rel. Des. Marcus
Augusto Losada Maia — DEJT 9.8.2010 — p. 7)
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DO AMBIENTE E DANO MORAL COLETIVO.
1. Autuação e pagamento de multa administrativa não elidem o interesse de agir para a ação
civil pública por dano ambiental, pois a elementar independência das responsabilidades civil,
administrativa e penal vem consagrada na própria Constituição da República (art. 225, § 3º),
devendo ser reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. Comprovado o dano ambiental coletivo: (i) destruição de matacões, inclusive com uso de
explosivos, e retirada de grande quantidade de areia da praia, para calçamento da propriedade
particular; (ii) construção de muro à beira-mar; (iii) realização de extenso aterro na área da
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praia; (iv) bloqueio de acesso do público à praia; e (v) manutenção de aves silvestres em
cativeiro —, tudo em área de preservação permanente, inserida, outrossim, na Estação
Ecológica de Tamoios, a responsabilidade civil é objetiva (art. 225, § 3º, da CF e 14, § 1º, da
Lei n. 6.938/1981), cabendo ampla reparação.
3. Deve o poluidor ser condenado, como ensina Guilherme Couto de Castro, simultaneamente
na recomposição do ambiente, sob pena cominatória, e também em verba a título punitivo
(A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p.
119-120), também chamada educativa, didática ou por dano moral coletivo, com base no
art. 1º da Lei n. 7.347/1985, com a redação determinada pelo art. 88 da Lei n. 8.884/1994.
4. Apelação parcialmente provida para, superada a extinção do processo (art. 515, § 3º, do
CPC), ser julgado procedente, em parte, o pedido.” (TRF 2ª R. — AC 2002.02.01.031054-3 —
(292486/RJ) — 5ª T. Esp. — Rel. Des. Fed. Antônio Cruz Netto — DJU 7.12.2009 — p. 85)

Conclusões
Pelo exposto, procuramos demonstrar que o dano moral individual não se confunde
com o dano moral coletivo. O primeiro se posiciona como instituto do Direito Individual
do Trabalho, de natureza eminentemente subjetiva, com fulcro no art. 186 do Código
Civil brasileiro, que invoca para sua caracterização a dor moral, a angústia e o sofrimento
espiritual. O dano moral coletivo, por sua vez, constitui instituto fundamental do Direito
Coletivo do Trabalho, de natureza objetiva, com esteio no art. 225, § 3º, da Constituição
Federal, no art. 927, parágrafo único, do Código Civil brasileiro e no art. 14 da Lei n.
6.938/1981, com regras, princípios e institutos próprios, e demanda uma diferente
leitura jurídica, pois atrelado aos direitos e interesses da Terceira Dimensão de direitos humanos, relacionados aos direitos difusos, coletivos e eventualmente aos direitos
individuais homogêneos.
De notar ainda que ambos os danos, individual e coletivo, têm por fundamento
de validade o art. 5º, incisos V e X, da Constituição federal, mesmo porque o próprio
título do Capítulo I desse artigo faz clara menção a ambos, ao estatuir “Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos”.
Por fim, podemos ainda pontuar os seguintes elementos para reafirmar a natureza
jurídica objetiva do dano moral coletivo:
1) o dano moral individual configura-se quando a honra, a dignidade, a intimidade,
a imagem, a reputação da pessoa do trabalhador são atingidas por ato abusivo ou ilícito
do empregador, no âmbito da relação empregatícia, tendo como pressupostos a dor
moral, a angústia, a humilhação, o constrangimento etc. Já o dano moral coletivo, de
natureza objetiva, apresenta um tratamento meta ou transindividual, relacionado aos
direitos difusos e coletivos de uma comunidade de indivíduos;
2) o dano moral coletivo pode ser verificado em qualquer abalo no patrimônio
moral de uma coletividade a merecer algum tipo de reparação à violação a direitos
difusos, coletivos e direitos individuais homogêneos, tendo surgido em face dos novos
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interesses e direitos da sociedade moderna de massa, que exige uma efetiva tutela jurídica
a direitos moleculares. Portanto, basta que se realize, no plano dos fatos, uma conduta
empresarial lesiva e grave, que vilipendie normas de ordem pública, tais como o não
atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego no
meio ambiente laboral, a não contratação de empregados com necessidades especiais ou
portadores de deficiência, de aprendizes, lide simulada, discriminação, trabalho escravo
ou degradante, irregularidade na contratação de servidores públicos, que atinjam a
dignidade da pessoa do trabalhador e o patrimônio moral da coletividade;
3) o dano moral individual suscita, para sua proteção, o ajuizamento, geralmente,
de ações atomizadas, por qualquer indivíduo que se sentir lesado, cuja indenização será
direcionada ao próprio titular da demanda; o dano moral coletivo, por sua vez, somente
pode vir a ser reparado por meio da ação dos legitimados, seres coletivos (as associações,
sindicatos, o Ministério Público do Trabalho), cuja indenização é carreada para fundos
específicos ou a entidades assistenciais, filantrópicas e sem fins lucrativos, que cuidam
de idosos, crianças, adolescentes, deficientes etc.;
4) por sua natureza objetiva, a configuração do dano moral coletivo, no plano
fático, é verificável a partir da constatação da ilicitude trabalhista a direitos coletivos,
difusos e individuais homogêneos, sem que haja necessidade de se provar a culpabilidade
do ofensor. Em relação a esses últimos interesses ou direitos, nos filiamos à tese da
admissibilidade do dano moral coletivo, desde que a lesão moral transcenda a esfera
individual e, pela gravidade da ilicitude, atinja o patrimônio moral da coletividade. A
condenação superveniente terá um caráter pedagógico, exemplar, punitivo e inibitório,
no sentido de se evitarem reincidências;
5) para a efetiva constatação do dano moral coletivo não é necessária a ocorrência
e a verificação de fatores subjetivos, como o constrangimento, a angústia, a humilhação
ou eventual dor moral. Se estas vierem a ocorrer e a se manifestar no grupo ou
comunidade atingida caracterizar-se-ão apenas como efeitos do ato lesivo perpetrado
pelo infrator;
6) por derradeiro, mas não menos importante, se por um lado as ações atomizadas
geralmente têm por objeto o dano moral individual (reclamatórias trabalhistas) e buscam
verbas trabalhistas pecuniárias, não honradas no curso do contrato de trabalho, por
outro, o dano moral é componente das ações moleculares, especialmente as ações civis
públicas, cujo objeto são obrigações de fazer ou não fazer relacionadas a valores e
direitos da mais elevada dignidade da pessoa do trabalhador e mesmo da sociedade
(direito à vida, à saúde, à dignidade, ao meio ambiente, à segurança e a normas de
ordem pública).
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MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NO CAMPO (*)

Lorival Ferreira dos Santos(**)
“Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
Em que espelho ficou perdida a minha face?”
Cecília Meireles (Retrato)

Neste ano, quando a Justiça do Trabalho completa seus 70 anos de história e o
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região comemora o seu jubileu de prata,
oferecemos o presente estudo em que abordaremos as várias questões que envolvem a
problemática do meio ambiente do trabalho no campo, tema rico e que reclama uma,
ainda que breve, contextualização histórica, antes de adentrarmos nos fundamentos que
alicerçam a proteção jurídica do trabalhador rural.
Or
denamento jurídico pátrio e pr
oteção ao meio ambiente
Ordenamento
proteção
A partir das Constituições norte-americana e francesa, as garantias do homem
penetraram em todas as Constituições democráticas do mundo, tendo, com o decorrer
dos tempos, um sensível progresso, no sentido de definir como direitos fundamentais
tanto os de caráter estritamente individual quanto os de caráter social.
(*) Artigo produzido a partir de palestra proferida no XV Congresso Nacional de Direito do Trabalho Rural, no dia
6.10.2011, em Presidente Prudente/SP.
(**) Desembargador Federal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
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A assunção do Estado do bem-estar social nasce com a positivação dos direitos
denominados “sociais”, historicamente chamados de direitos humanos de segunda
geração, decorrentes da reação ao desenvolvimento desenfreado do capitalismo industrial.
Em nível Constitucional, a positivação de tais direitos deu-se, primeiramente, com a
Constituição do México, de 1917, e, depois, com a Constituição alemã de Weimar, de
1919, ambas voltadas à exigência de prestações positivas ao Estado.
Assim é que se opera a crítica à construção do positivismo jurídico, vigente à
época, indiferente à ética e à moral, o que consubstanciou a edificação do princípio da
dignidade da pessoa humana como fundamento basilar da nova ordem instaurada, bem
como modificou os conceitos tradicionais de democracia.
Tem-se, a partir deste contexto histórico, a instauração de um novo paradigma: a
jurisdição constitucional, que tem no princípio da dignidade da pessoa humana seu
epicentro, ou seja, o ponto de partida e de chegada de toda a interpretação constitucional.
O novo constitucionalismo revela-se instrumento de proteção da pessoa humana
em face do Estado e, mais, instrumento capaz de fazer com que esse mesmo Estado atue
positivamente para garantir as condições mínimas necessárias para a melhoria das
condições de existência de seu povo, isto é, para proteger a exploração do homem pelo
próprio homem.
O princípio da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da
livre-iniciativa constituem fundamentos do Estado Democrático da República Federativa
do Brasil (Constituição Federal, art. 1º, inciso III).
A dignidade é considerada pela maioria da doutrina democrática dos Estados Latinos
como um valor constitucional supremo. Segundo José Afonso da Silva, é um valor supremo
que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais(1). Alguns ainda a rotulam de
núcleo axiológico da Constituição. Isso gera uma mudança de paradigma. Significa dizer
que o Estado existe para servir o ser humano e não o ser humano para servir o Estado.
Na ótica do professor Marcelo Novelino, a dignidade não é sequer um direito. Em
verdade, seria um atributo que todo ser humano possui, independentemente de qualquer
condição. Ou seja, não é o ordenamento jurídico que dá dignidade à pessoa. Ao
contrário, é um atributo inerente a todos os seres humanos. O que a Constituição fez
foi proteger esse atributo(2).
Sob o prisma da importância dada à busca pela efetiva proteção à dignidade da
pessoa humana, como marca da nova ordem jurídica constitucional vigente, não se
pode olvidar que, em especial a partir da década de 1970, passou-se a discutir uma
nova questão no cenário mundial, correlata à qualidade de vida do ser humano e sua
própria sobrevivência: a proteção ao meio ambiente.
(1) SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista do Direito
Administrativo, p. 212, abr./jun. 1998.
(2) CAMARGO, Marcelo Novelino. Direito constitucional para concursos. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 204.
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Destaca-se, sobre este viés, a célebre Declaração de Estocolmo, de 1972, aprovada
na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, como o primeiro documento
internacional que contemplou a necessidade dos povos em proteger o meio ambiente,
elencando como premissa primeira:
“o homem tem direito à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequada,
em um ambiente que esteja em condições de permitir uma vida digna e de bem-estar; tem ele
a grave responsabilidade de proteger e melhor o ambiente para as gerações presentes e futuras.”

A Constituição Federal de 1988, ao tutelar o meio ambiente, tem como finalidade
a proteção da vida humana como valor fundamental. E, ao considerar incluído o local
de trabalho no conceito de meio ambiente, a proteção constitucional se volta à prevenção
dos riscos ambientais para resguardar a saúde físicopsíquica do trabalhador enquanto
cidadão, conforme previsto, inclusive, no bojo de seu art. art. 7º, inciso XXII. Nossa
Carta Magna também, no art. 170, enaltece o trabalho humano e estabelece, dentre
outros, o princípio da defesa do meio ambiente (VI).
Merece destaque, ainda, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, reunida no Rio de Janeiro de 3.6.1992 a 14.6.1992 (ECO/92), que
reafirmou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano adotada em Estocolmo, na data de 16.6.1972, proclamando como seu primeiro
princípio:
“Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável.
Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.”

Na esfera das normas infraconstitucionais, destacam-se a Lei de Política Nacional
do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981), a Consolidação das Leis Trabalhistas, Portarias
e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e normas penais.
O Brasil também procedeu à ratificação do Protocolo Adicional à Convenção
Interamericana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (Protocolo de San Salvador), em 17.11.1988, que, em seu art. 11, determina:
“toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com serviços públicos
básicos”.
O sur
gimento do dir
eito do trabalho
surgimento
direito
As sábias palavras de Hannah Arendt, citando Karl Marx, já celebravam a importância
do trabalho para o homem:
“Tudo o que o trabalho produz destina-se a alimentar quase imediatamente o
processo da vida humana, e esse consumo, regenerando o processo vital,
produz — ou antes, reproduz — nova ‘força de trabalho’ de que o corpo
necessita para seu posterior sustento.”(3)
(3) ARENDT, Hannah. A condição humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 122.
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A par de inúmeros fatores políticos, sociais e econômicos que contribuíram para a
consagração da intervenção estatal nas relações de trabalho como forma de realizar justiça
social, tivemos manifestações institucionais positivas, destacando-se: a Encíclica Rerum
Novarum, de 1891, que marcou a doutrina social da igreja; a Constituição do México
de 1917; a Constituição de Weimar de 1919 e o Tratado de Versalhes, de 28.6.1919,
que criou a Organização Internacional do Trabalho, com relevo para o fato de que os
fundamentos do Direito do Trabalho foram realçados e dinamizados com a conjugação
da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da superação da democracia meramente
representativa pela democracia participativa, alcançando, assim, a sua legitimação social
e política(4).
Inicialmente, o contrato de trabalho podia resultar da livre estipulação entre as
partes, mas, na realidade, era o patrão quem fixava as regras contratuais, as quais podiam
ser modificadas a seu talante, inclusive quanto à sua terminação, mesmo porque não
havia uma regulamentação relativa às relações de trabalho.
Com efeito, o “direito do trabalho surgiu como consequência da questão social
que foi precedida da Revolução Industrial do século XVIII e da reação humanista que
se propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser humano ocupado no trabalho das
indústrias”(5).
A partir da revolução industrial, toda a história do Direito do Trabalho é marcada
por conquistas sociais dos trabalhadores, alcançando postulados e princípios inerentes
à relação de trabalho humano, visando, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores, com relevo para o princípio da proteção do trabalhador, inspirado no
critério fundamental do Direito do Trabalho: o amparo ao trabalhador.
O surgimento do trabalho subordinado faz nascer o Direito do Trabalho, como
resultado da afirmação do intervencionismo estatal em detrimento do liberalismo
econômico. Esse intervencionismo estatal na esfera trabalhista, processado pela
promulgação de leis e introdução no ordenamento jurídico do constitucionalismo social,
fez consolidar o Direito do Trabalho que, no campo do trabalho subordinado, tem
funcionado como instrumento de limitação do poder econômico.
A proteção ao meio ambiente do trabalho
Com relação ao meio ambiente do trabalho, o instrumento normativo da OIT
mais importante é a Convenção n. 155 (aprovada pela 67ª Conferência Internacional
do Trabalho — Genebra/1981), ratificada pelo Brasil (Decreto Legislativo n. 2/1992 e
pro-mulgada pelo Decreto n. 1.254/1994), que trata da Segurança e Saúde dos
Trabalhadores, a qual estipula que o país signatário deverá estabelecer uma política
(4) SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho — democracia. São Paulo: LTr, 1996. p. 185.
(5) NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1996. p. 4.
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nacional com o objetivo de prevenir os acidentes e os danos à saúde que foram
consequências do trabalho, reduzindo ao mínimo possível as causas e riscos inerentes
ao meio ambiente do trabalho, alçado a nível constitucional.
Igualmente importante, a Convenção n. 148, de 1977, é conhecida como Convenção
sobre o Meio Ambiente do Trabalho (Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações), ratificada
pelo Brasil em 1981, mediante promulgação do Decreto-lei n. 56/1981 e do Decreto n.
93.413/1986. Dentre os vários princípios constantes de seu texto, destaca-se aquele
que consagra a tendência moderna de eliminação do risco, ao invés de sua neutralização,
devendo os equipamentos de proteção individual ser utilizados como último recurso,
na impossibilidade de eliminação técnica do risco.
Com efeito, cabe registrar que, no ordenamento jurídico pátrio, as convenções da
OIT devidamente ratificadas são fontes formais justrabalhistas.
No nosso sistema jurídico, dentre todas as Constituições, apenas a de 1988 tratou
expressamente do meio ambiente, estabelecendo, inclusive, capítulo próprio condensado
em seu art. 225. Deu-se a elevação da proteção ao meio ambiente como direito fundamental do cidadão e como alicerce imprescindível para o desenvolvimento da ordem
econômica e financeira da nação, em conformidade com o art. 170 da Lei Maior, preceituando que a ordem econômica funda-se na valorização do trabalho e na livre-iniciativa,
assegurando a existência digna, conforme os ditames da justiça social, a ser observado
como princípio em favor da defesa do meio ambiente.
Já com relação especificamente ao meio ambiente do trabalho, em que pese sua
classificação se modifique de acordo com a doutrina a ser adotada (podendo ser visto
de forma autônoma ao lado de “meio ambiente natural”, do “meio ambiente artificial” e
do “meio ambiente cultural” ou visualizado como subdivisão do “meio ambiente
artificial”, ao lado do “meio ambiente natural”), encontra a sua inclusão como sistema
integrante da proteção ambiental, nos termos do art. 200, VIII, da Constituição Federal
(inserido na seção da saúde, dentro do capítulo da seguridade social), ao dispor que:
“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
(...)
VIII — colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.”

Por conseguinte, ao restar estabelecido que todos têm direito ao meio ambiente
ecolgicamente equilibrado, resta assegurado, indubitavelmente, o direito fundamental
dos trabalhadores ao meio ambiente de trabalho saudável.
A propósito, o art. 196 da nossa Lei Maior diz:
“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 de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

De forma conceitual, meio ambiente do trabalho, seguindo as novas tendências,
pode ser conceituado como sendo o constituído pelos bens, instrumentos e meios, de
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natureza material e imaterial, fatores físicos e climáticos, por meio dos quais as pessoas
exercem suas atividades laborais. Abrange não só a ausência de doenças, mas também
os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com
a segurança e a higiene no trabalho.
Essa é a concepção de Celso Antonio Pacheco Fiorillo a respeito do meio ambiente
de trabalho:
“O meio ambiente de trabalho pode ser definido como o local onde as pessoas
desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo
equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que
comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da condição que ostentam (homens ou mulheres ou menores de
idade, celetistas, servidores públicos, autônomos etc.).”(6)
Não se pode olvidar, assim, que nos tempos atuais, o ambiente laboral é considerado uma extensão do lar do trabalhador e, por tal razão, ainda mais lhe é imperioso
garantir um ambiente externo saudável e em condições para a efetiva fruição de períodos
de descanso e de lazer.
A Constituição Federal em vigor, ao assegurar no art. 7º os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, garantiu a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de
normas de saúde, higiene e segurança. E em seu art. 225 estabelece:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Não é demais mencionar que o capítulo constitucional que prevê a proteção ao
meio ambiente (aí incluído o meio ambiente do trabalho) está inserido no Título VIII,
que diz respeito à ordem social, a qual tem como base de sustentação “o primado do
trabalho” e, como objetivo, o “bem-estar e a justiça social” (art. 193 da CF). Nesse
contexto legal, a manutenção de um meio ambiente de trabalho equilibrado configura
direito e interesse de toda a sociedade.
Também faz-se imperioso ressaltar que a temática acerca da proteção ao meio
ambiente, nesse incluído o do trabalho, alçado em nível constitucional, tem como
premissa o princípio da dignidade da pessoa humana, que foi adotado como fundamento
da República do Brasil, conforme dispõe o art. 1º, III, da CF/1988.
Logo, verifica-se que a proteção jurídica da vida, da saúde e da integridade física
do trabalhador (art. 6º, da CF) deve guardar estreita relação com a proteção dos direitos
fundamentais da pessoa humana, de modo que sua proteção não se restrinja à medicina
e segurança do trabalho, mas se estenda ao próprio meio ambiente do trabalho.
Nesse aspecto, merece especial atenção o que preconiza a Declaração Universal dos
Direitos Humanos em seu art. XXIII: “1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre
(6) FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 19.
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escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego”. (grifo nosso)(7)
Por sua vez, a Consolidação das Leis do Trabalho que, no Título II, capítulo V,
dispõe acerca da Segurança e Medicina do Trabalho, traz normas que, caso fossem
efetivamente cumpridas, avançariam na proteção do meio ambiente de trabalho.
Em seu art. 157, a CLT determina como dever das empresas:
“I — cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;
II — instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no
sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; (...).”

Na Lei n. 8.213/1991, a empresa também é considerada “responsável pela adoção
e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do
trabalhador” (§ 1º do art. 19).
A CLT ainda incumbe às Delegacias Regionais do Trabalho a competência de
fiscalizarem e punirem, com multas, empresas que transgredirem as normas ambientais
laborais, podendo até interditá-las, dependendo da gravidade da transgressão, delegando
ao Ministério do Trabalho a competência de editar normas sobre segurança, medicina e
higiene no trabalho, como a Portaria n. 3.214/1978 e várias outras Normas Regulamentadoras de uso diário nos ambientes de trabalho — elaboradas de forma tripartite, com
participação do governo, trabalhadores e empregadores, representando um avanço na
melhoria das condições ambientais de trabalho e a democratização das relações laborais.
No âmbito rural, mais especificamente, o art. 13 da Lei n. 5.889/1973 estatui que
“nos locais de trabalho rural serão observadas as normas de segurança e higiene estabelecidas em portaria do Ministro do Trabalho e Previdência Social”. Ainda nesta seara,
observa-se que até 16.4.2008 (data da publicação da Portaria n. 191/2008 do MTE)
existiam as chamadas “Normas Regulamentadoras Rurais — NRR”, que foram revogadas
ante a integral substituição pela Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde na
Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, denominada de
NR-31, elaborada a partir de audiência pública e aprovada pela Portaria n. 86, de
3.3.2005, do MTE.
Na mesma perspectiva de proteção, a NR-31 estabelece, em seu item 31.3.3, que
cabe ao empregador rural ou equiparado:
“a) garantir adequadas condições de trabalho, higiene e conforto, definidas nesta Norma
Regulamentadora, para todos os trabalhadores, segundo as especificidades para cada
atividade;
b) realizar avaliações dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores e, com base nos
resultados, adotar medidas de prevenção e proteção para garantir que todas as atividades,
lugares de trabalho, máquinas, equipamentos, ferramentas e processos sejam seguros e em
conformidade com as normas de segurança e saúde;
(7) Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

108

02/07/2013, 17:24

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

109

(...)
j) informar aos trabalhadores:
1. os riscos decorrentes do trabalho e as medidas de proteção implantadas, inclusive em
relação a novas tecnologias adotadas pelo empregador;
2. os resultados dos exames médicos e complementares a que foram submetidos, quando
realizados por serviço médico contratado pelo empregador;
3. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.”

A norma ainda prevê, no item 31.5.1.2, que as ações de melhoria das condições e
meio ambiente de trabalho devem abranger os aspectos relacionados a:
“a) riscos químicos, físicos, mecânicos e biológicos;
b) investigação e análise dos acidentes e das situações de trabalho que os geraram;
c) organização do trabalho.”

Podemos ainda destacar que na esfera penal também há algumas disposições legais
relacionadas ao meio ambiente de trabalho, como o art. 132 do Código Penal que
define como crime o “ato de expor trabalhadores a perigo direto e iminente”, além de
crimes de homicídio, lesões corporais e de perigo comum, previstos nos arts. 121, 129
e 250 a 259, por condutas dolosas ou culposas do empregador ou de seus prepostos.
E mais: o § 2º do art. 19 da Lei n. 8.213/1991 considera contravenção penal a falta de
cumprimento das Normas Regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
O meio ambiente do trabalho rural
Quanto ao meio rural, podemos dizer que, desde o início da nossa colonização,
vem sendo ressaltada no país a vocação agrária peculiar da nossa economia, uma vez
que a extensão territorial do Brasil disponibiliza grandes áreas propícias não somente
para a agricultura, mas também para a pecuária.
Os primeiros séculos de nossa história foram caracterizados pela utilização da mão
de obra escrava; somente por volta de 1800 é que veio a primeira lei cuidando do
trabalho no campo, exigindo contratação escrita entre o trabalhador livre da escravidão
e os eventuais tomadores de serviços.
Depois de 1930, desenvolveu-se a edição de leis esparsas praticamente voltadas
para o trabalho urbano, que, depois, por meio do Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio
de 1943, foram consolidadas na nossa querida Consolidação das Leis do Trabalho,
cuja finalidade foi proteger o trabalhador hipossuficiente.
Contudo, a Consolidação das Leis do Trabalho trouxe no art. 7º disposição que
impedia sua aplicação ao trabalhador rural. É bem verdade que o art. 157 da Constituição
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Federal de 1946 assegurou ao trabalhador rural a estabilidade no emprego, porém, tal
dispositivo permaneceu sem regulamentação por cerca de 20 anos.
Pelo que se depreende é que o Governo Vargas, no interesse próprio, pois era um
grande fazendeiro, teria se comprometido com os proprietários rurais a não estender a
legislação trabalhista urbana aos trabalhadores do campo.
Mas, gradativamente, o setor rural brasileiro e seu meio ambiente de trabalho
passaram por profundas mudanças a partir de 1950, graças à invenção, disseminação e
implementação de novas tecnologias, novas sementes, máquinas e práticas que permitiram
grande aumento na produção agrícola. Como base dessas transformações tem-se a
intensiva utilização de sementes melhoradas, insumos industriais (fertilizantes e
agrotóxicos), mecanização e diminuição do custo de manejo, bem como o uso intensivo
de tecnologia no plantio, na irrigação, na colheita e no gerenciamento da produção.
Em 1963, surgia o Estatuto do Estatuto do Trabalhador Rural (Lei n. 4.214, de
18.3.1963) que, em seu art. 179, estabelecia: “Estendem-se aos trabalhadores rurais os
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho que não contradigam ou restrinjam
o disposto nesta lei”. Posteriormente, tivemos a aprovação do Estatuto da Terra, aprovado
pela Lei n. 4.504, de 30.11.1964, que dispunha, inclusive, sobre a parceria agrícola.
Acontece que o Estatuto do Trabalhador Rural não regulamentava certas situações
especiais como, por exemplo, o contrato de safra, o qual foi regulamentado somente
em 14.8.1969 pelo Decreto-lei n. 761 e, posteriormente, pela Lei n. 5.889/1973.
Portanto, embora a intenção fosse promover a proteção jurídica no meio rural, a verdade
é que houve muita dificuldade para o cumprimento do Estatuto do Trabalhador Rural,
pois praticamente inexistia fiscalização por parte dos órgãos do Ministério do Trabalho
e havia, na ocasião, poucas Juntas de Conciliação e Julgamento no país.
Somente em 11.6.1973 veio a ser aprovada a Lei n. 5.889/1973, disciplinando as
relações de trabalho subordinado no campo, sendo regulamentada pelo Decreto n.
73.626/1974.
E foi nessa década de 1970 que o Brasil passou a desenvolver suas próprias tecnologias, por intermédio de instituições privadas e governamentais. Nos anos 1990, essa
tecnologia foi disseminada, provocando no país um imenso desenvolvimento e ampliação
de sua fronteira agrícola.
Por derradeiro, a Constituição Federal de 5.10.1988 igualou os direitos entre
trabalhadores rurais e urbanos.
E com todas as dificuldades havidas, a proteção jurídica social no campo alcançou
significativo avanço, notadamente após a promulgação da Constituição Federal de 1988,
que asseverou: “a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo
o bem-estar e a justiça social”, abrindo as portas para a aplicação da previdência social
no campo, incumbindo ao Poder Público organizar a seguridade social com base nos
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objetivos de universalidade da cobertura e do atendimento, na uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais(8).
Nesse processo, a agricultura se tornou uma atividade profundamente relacionada
ao capital e à indústria, com tecnologias avançadas no sistema de produção visando o
aumento da produtividade, sempre na busca do maior lucro. A pecuária é outra atividade
do setor primário que concorre sensivelmente para o processo produtivo da economia
regional, principalmente nas áreas vinculadas à bovinocultura de corte e de leite; à
avicultura que se firmou como importante complexo integrado de granjas e abatedores
e à suinocultura, como produtora de matrizes e reprodutores. Não obstante essas atividades apresentem modernas e grandes instalações, quanto ao pessoal empregado a
participação ainda é pequena comparada à atividade agrícola.
De um modo geral, pode se dizer que os trabalhadores rurais estão inseridos em
diferentes processos de trabalho. Há os que laboram no âmbito familiar, em pequenas
propriedades, em condições muito simples, onde o trabalho é puramente braçal. Há,
também, o labor análogo ao trabalho escravo (ainda uma triste realidade em certas
regiões do país). E existem os que trabalham em grandes propriedades, bem equipadas
com a mais alta tecnologia agrária.
Em quaisquer destas situações, o trabalhador rural enfrenta distintos e reais percalços, sempre estando sujeito a muitos riscos por causa do trabalho. No labor, são grandes
as chances de sofrer graves ou mesmo fatais acidentes de trabalho e, ainda, de contrair
problemas respiratórios, dermatológicos, tóxicos, neoplásicos, mecânicos, ergonômicos,
dentre outros, em sua maioria ocasionados por algum “descuido” daquele que deixou
de cumprir suas obrigações de empregador.
Obrigações gerais do empr
egador rrural
ural
empregador
Como pudemos notar, é amplo o regramento aplicável em relação à saúde do
trabalhador, de modo que, se o empregador descumpre normas legais de proteção,
afetando a integridade física do empregado, o lesado terá legitimidade de ver o prejuízo
sofrido reparado.
Nada obstante seja indiscutível a natureza objetiva da responsabilidade civil pelo
dano ambiental genericamente considerado, não dependendo, na hipótese, de dolo ou
culpa do agente, por se fundamentar no risco da atividade (CF, art. 225, § 3º, e Lei n.
6.938/1981, art. 14, § 1º), a questão da responsabilidade civil do empregador diante
do dano à saúde ou vida do empregado decorrente da agressão ao ambiente de trabalho
não é pacífica, em face da aparente antinomia entre o § 3º do art. 225 e o inciso XXVIII
(8) Constituição Federal. Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Art. 194. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I — universalidade da cobertura e do atendimento; II —
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; (...).
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do art. 7º, ambos da CF, sem mencionar, ainda, a previsão do Código Civil de 2002
que, apesar de concebido na década de 1970, adotou a responsabilidade objetiva fundada
na teoria do risco para a hipótese de atividade que, ao ser normalmente exercida, oferece
risco potencial da ocorrência de dano a direitos de outrem (parágrafo único do
art. 927).
Na existência de grupo de empresas (art. 3º, § 2º da Lei n. 5.889/1973), a
responsabilidade pelos direitos trabalhistas decorrentes da relação de emprego é solidária.
Nesse sentido, aponta a NR-31 em seu item 31.3.3.1:
“31.3.3.1 Responderão solidariamente pela aplicação desta Norma Regulamentadora as
empresas, empregadores, cooperativas de produção ou parceiros rurais que se congreguem
para desenvolver tarefas, ou que constituam grupo econômico.”

Para promover um ambiente de trabalho saudável, há preceitos que devem ser
observados pelo empregador na organização e no próprio ambiente de labor.
No que diz respeito ao meio rural, a já citada NR-31, no tópico 31.23.1, determina
que o empregador rural ou equiparado deve disponibilizar aos trabalhadores “áreas de
vivência” compostas de:
“a) instalações sanitárias;
b) locais para refeição;
c) alojamentos, quando houver permanência de trabalhadores no estabelecimento nos
períodos entre as jornadas de trabalho;
d) local adequado para preparo de alimentos;
e) lavanderias.”

Pela Norma Regulamentadora em comento, esse mesmo empregador, que “mantenha
vinte ou mais empregados contratados por prazo indeterminado, fica obrigado a manter
em funcionamento, por estabelecimento, uma CIPATR” (item 31.7.2) A sigla é da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural, integrada pela representação dos trabalhadores eleitos e representação indicada pelo empregador.
Outra obrigação do empregador, também prevista na NR-1, como medida de
ergonomia, é a concessão de pausas para descanso durante o labor, com a finalidade
precípua de recomposição física e mental do corpo, nos seguintes casos:
“31.10.7. Para as atividades que forem realizadas necessariamente em pé, devem ser
garantidas pausas para descanso.
(...)
31.10.9. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica devem ser
incluídas pausas para descanso e outras medidas que preservem a saúde do trabalhador.”

Isso porque não há dúvidas de que o trabalho que exige o uso repetido ou forçado
de grupos musculares, além de manutenção de postura inadequada, acarreta malefício
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ao trabalhador, tornando-o vulnerável ao surgimento de lesões físicas e mentais e,
inclusive, à ocorrência de acidente de trabalho, de sorte que, com toda a razão, torna-se
imprescindível a concessão de pausas dentro da jornada.
E no caso do cortador manual de cana, atividade que pressupõe inúmeros movimentos repetitivos, em posturas inadequadas, não podemos deixar de fazer uma
comparação com o serviço de mecanografia/digitação ao qual foram garantidos intervalos
regulares remunerados no importe de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho,
segundo disposto no art. 72 da CLT.
Portanto, considerando os fundamentos da dignidade da pessoa humana (art. 1º,
III, da CF/1988), bem como a preocupação com a tutela da saúde, alçada a nível constitucional (art. 196 da CF/1988), combinados com a necessidade da redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII,
da CF/1988 — direito fundamental, cuja aplicação é imediata — § 1º do art. 5º da CF/
1988), há de se ponderar que, apesar da lacuna normativa quanto à regulamentação da
quantidade e duração das pausas obrigatórias aos trabalhadores rurais, entendemos
perfeitamente aplicável — por analogia — a regra estampada no art. 72 da CLT, pois o
trabalho rural, no particular, revela-se, indubitavelmente, muito mais penoso e fatigante
do que o trabalho de mecanografia ou digitação.
O empregador rural igualmente deve conceder a seus empregados uma hora de
intervalo para alimentação e descanso por dia aos que se ativam por mais de seis horas
diárias. No entanto, como é fato público e notório, por receberem por produção, os
trabalhadores do corte de cana normalmente não usufruem do intervalo regular para
almoço, fazendo apenas uma pequena pausa de 15 a 30 minutos para comer. Os
empregadores alegam que não fiscalizam, mas que a orientação é que eles desfrutem do
intervalo de maneira integral. Entretanto, esquecem-se de que são eles — empregadores
— que dirigem a prestação de serviço e, por isso, têm a obrigação de fiscalizar, inclusive,
o intervalo para alimentação e repouso.
O desfrute parcial do intervalo gera ao trabalhador o direito de receber a remuneração
do período como se de hora extra se tratasse.
Há, de fato, os que sustentam que o art. 71, § 4º, da CLT(9) não se aplica aos
trabalhadores rurais, ao argumento de que esses trabalhadores têm norma própria.
Acontece que a Constituição Federal em vigor assegurou aos trabalhadores urbanos
e rurais os mesmos direitos, salvo quanto à situação peculiar dessa última categoria,
quando então recepcionou a legislação infraconstitucional, porém, quanto à duração da
jornada de trabalho, manteve, no inciso XIII, isonomia de tratamento aos urbanos e
rurais, circunstância que, por óbvio, atrai a aplicabilidade do parágrafo de lei em comento
ao rurícola, sob pena de infringência à norma constitucional.
(9) CLT, art. 71, § 4º Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo
empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
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A regra que fixou a observância dos usos e costumes para os trabalhadores rurais
quanto aos interregnos para repouso e alimentação não impede a observância de um
intervalo mínimo de uma hora pelo menos, posto que este é um princípio protetor, de
higidez, para qualquer trabalhador. O legislador não impôs aí contraprestação por trabalho
executado pelo empregado, mas, sim, pena pela não concessão de um intervalo mínimo
intrajornada, que tem como objetivo preservar a saúde do obreiro.
Portanto, aplica-se ao trabalhador rural a regra do art. 71 e parágrafos, da CLT,
como manda o art. 7º, da Constituição de 1988, que fixou direitos e deveres iguais
para os trabalhadores urbanos e rurais.
Acidentes do trabalho no campo
Se o Brasil, de um modo geral, registra marcas preocupantes com relação aos acidentes
de trabalho, no meio rural, a situação é muito pior, haja vista as precárias condições de
vida em que se insere o trabalhador. Não é demais lembrar ainda que, nesta seara, o
número de acidentes não registrados é bem maior do que nos centros urbanos,
considerando que o índice de trabalhadores informais e o grau de analfabetismo é elevado.
O desenvolvimento tecnológico do campo resultou não só na utilização de novas
técnicas agrícolas, mas também em novos tipos de acidentes do trabalho. Com a intenção
de aumentar a produtividade com menor utilização de mão de obra, ampliou-se a força
mecânica (máquinas) e a utilização de defensivos agrícolas, para o que os trabalhadores
rurais não estavam preparados, o que desencadeou sérios acidentes.
Assim, além de a atividade agrícola já compreender uma série de atividades que
expõem o trabalhador do campo a condições insalubres, como calor, frio, sol, poeira,
esforço físico excessivo, vibração de máquinas, ruído de animais, são inúmeros os
tipos de acidentes que o trabalhador pode sofrer no meio rural. Dentre eles, podemos
listar acidentes com animais peçonhentos (picadas de cobras, aranhas, escorpiões...) ou
de grande porte (que pode ocorrer, por ex., no trabalho do vaqueiro que, muito embora
possua habilidades no trabalho, às vezes, é surpreendido por uma manobra inesperada
do animal); plantas tóxicas; contaminação da água ingerida pelos trabalhadores (pois,
como sabemos, no meio rural, as principais fontes de abastecimento de água são os
poços rasos e nascentes, próximos a fossas e áreas de pastagens de animais, tudo muito
suscetível à contaminação bacteriana); máquinas agrícolas (principalmente tratores);
ferramentas manuais; agrotóxicos; além dos acidentes de trajeto.
Há muitos anos já observara Antenor Pelegrino, em seu livro “Segurança e Higiene
do Trabalho Rural”, que o acidente do trabalho é “a arma mais perigosa que existe no
mundo. Tanto que as pesquisas apontam ter ele já matado muito mais que a segunda
grande guerra mundial. E é ainda o acidente a pior força de destruição de lares que
existe neste planeta”(10).
(10) PELEGRINO, Antenor. Segurança e higiene do trabalho rural. ASL, 1988. p. 67.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

114

02/07/2013, 17:24

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

115

Importante destacar que o C. TST, atento ao grave problema dos acidentes de
trabalho no País, lançou um novo olhar sobre a questão, alinhando diretrizes
de prevenção. É o que se extrai da recentemente divulgada “Carta de Brasília sobre
prevenção de acidentes de trabalho”, cujo teor segue transcrito:
“CARTA DE BRASÍLIA SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
Os participantes do Seminário de Prevenção de Acidentes de Trabalho, organizado e
promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no período de 20 a 21 de outubro de 2011,
vêm a público para:
1. expressar perplexidade e preocupação com o número acentuado e crescente de acidentes
e doenças relacionados ao trabalho no País, que atinge diretamente a dignidade da pessoa
humana, um dos fundamentos da República;
2. alertar as empresas de que acidentes de trabalho são previsíveis e, por isso, evitáveis, razão
pela qual prevenção e gestão de riscos constituem investimento, enquanto reparação de danos
implica prejuízo;
3. recordar que é dever do empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e
medicina do trabalho (CLT, art. 157), obrigação do empregado colaborar no seu cumprimento
(CLT, art. 158), e atribuição do Estado promover a respectiva fiscalização (CLT, art. 156), de
modo a construir-se uma cultura de prevenção de acidentes;
4. afirmar que um ambiente de trabalho seguro e saudável deve ter primazia sobre o
recebimento de adicionais compensatórios pelas condições desfavoráveis;
5. registrar que o avanço do Direito Ambiental deve alcançar os locais de trabalho, para
assegurar aos trabalhadores um meio ambiente seguro, saudável e ecologicamente equilibrado;
6. exigir o fiel cumprimento do art. 14 da Convenção n. 155 da OIT, em vigor no Brasil
desde 1993, segundo o qual questões de segurança, higiene e meio ambiente do trabalho
devem ser inseridas em todos os níveis de ensino e de treinamento, incluídos aqueles do
ensino superior técnico e profissional, com o objetivo de satisfazer as necessidades de
treinamento de todos os trabalhadores;
7. conclamar pela ratificação urgente da Convenção n. 187 da Organização Internacional
do Trabalho — OIT, sobre o Marco Promocional da Segurança e Saúde no Trabalho;
8. encarecer aos poderes constituídos a implementação, com urgência, de política nacional
sobre segurança, saúde e meio ambiente do trabalho;
9. proclamar a necessidade de maiores investimentos na produção e difusão de conhecimento
sobre Segurança e Saúde no Trabalho e Meio Ambiente, bem como de uniformidade e maior
presteza na divulgação das estatísticas oficiais relativas aos acidentes de trabalho no País, a
fim de auxiliar a implementação de políticas públicas realistas e eficazes;
10. convocar toda a sociedade para uma mobilização e conjugação de esforços na busca de
medidas concretas para reduzir ao mínimo possível os acidentes e doenças relacionados ao
trabalho, com os quais todos perdem.
Brasília, 21 de outubro de 2011.”(11)
(11) Disponível em: <http://ext02.tst.gov.br/pls/no01/NO_NOTICIASNOVO.Exibe_Noticia?p_cod_area_noticia=
ASCS&p_cod_noticia=13053> Acesso em: 26.10.2011.
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Os trator
es
tratores
O trator pode ser tido como a máquina mais importante na agropecuária moderna,
e também uma das que maior número de riscos de operação oferece. Por isso, é de
responsabilidade do empregador a capacitação de seus operadores por meio de um
treinamento que inclua, no mínimo, ensinos sobre direção defensiva e primeiros socorros,
sempre visando a segurança e a preservação da vida. Não obstante, o que temos visto é
um cenário de muitos acidentes envolvendo tratores.
A esse respeito, o estudioso Vicente Pedro Marano observa:
“a mecanização do trabalho agrícola liberou os seus trabalhadores de um
trabalho oneroso, e monótono, minimizando o esforço físico e a fadiga, e as
frequentes lesões particularmente de coluna vertebral. Entretanto, em virtude
das características da mecanização (velocidade e potência), passaram a contribuir
para a ocorrência de lesões mais graves. Os tratores estão entre os vários
instrumentos mecanizados utilizados nas atividades agrícolas, que mais
contribuem para a ocorrência dos acidentes.”(12)
Os principais acidentes que podem ocorrer com estas máquinas agrícolas são:
tombamento (porque, muitas vezes, não possuem estrutura de proteção contra capotagem); atropelamentos do próprio operador ou de passageiros; queda de pessoas e
perda auditiva pelo ruído excessivo.
Há diversos estudos a respeito das causas de tais acidentes. As mais citadas são:
falta de atenção do operador, quase sempre pelo cansaço da sobrecarga de trabalho, o
que diminui a concentração; pressa do operador que investe na alta velocidade para
acelerar a operação; embriaguez do condutor; falta de conhecimento em relação à
prevenção de acidentes; analfabetismo do operador, que o impede de compreender bem
um manual de instruções ou mesmo avisos de advertência; excesso de confiança do
motorista pode levar a atitudes de imprudência; ausência de itens importantes de segurança, por exemplo, muitos veículos utilizados nos campos (caminhões, tratores e ônibus
utilizados no transporte) não possuem sequer cinto de segurança, ou, quando possuem,
o trabalhador não usa. Não podemos deixar de destacar, também, que existem muitos
tratores ergonomicamente mal projetados, além daqueles que funcionam com
improvisações (conhecidas popularmente como gambiarras), por exemplo: pregos e
arames de cerca são usados para unir peças.
Uma prática arriscada, porém, muito comum, envolvendo o transporte com tratores
é o carona, os operadores chegam, às vezes, a transportar seus próprios filhos em cima
dos paralamas, do tanque ou mesmo em pé. Nesses casos, muitas vezes, há imprudência
por parte do trabalhador, no entanto, é gritante a negligência do empregador que permite
(ou finge não ver) tal procedimento.
(12) MARANO, Vicente Pedro. A segurança, a medicina e o meio ambiente do trabalho nas atividades rurais da
agropecuária. São Paulo: LTr, p. 52.
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Em nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, encontramos várias
decisões sobre acidentes com tratores. Para exemplificar, houve o caso de um trabalhador
que era transportado no engate do trator quando se desequilibrou e caiu, sendo atingido
por uma carreta, o que lhe causou a morte (Proc. n. 0227500-65.2005.5.15.0058).
Outro triste episódio é narrado nos autos do Proc. n. 00744-2005-081-15-00-0, em
que um trator que era usado para aspersão de defensivos agrícolas tombou durante a
pulverização, causando contusão cerebral no trabalhador que o dirigia, o qual ainda
ficou encharcado de veneno com o vazamento do tanque.
Há que se mencionar ainda outro grave problema: a circulação das máquinas em
rodovias do país, principalmente em épocas de safra, o que traz sérios riscos não só
para os operadores, mas para os usuários das estradas.
Os agrotóxicos
Os pesticidas (representados pelos inseticidas, herbicidas, carrapaticidas, fungicidas...) são largamente utilizados na agricultura para melhor rendimento das colheitas,
para combater a ação de parasitas e para a proteção de grãos. São muitos os benefícios
obtidos pelo emprego dos agrotóxicos, medidos pelo retorno direto no rendimento
das culturas, mas é preciso considerar os efeitos colaterais desta larga utilização, como
impactos no meio ambiente com o desequilíbrio ecológico (porque, muitas vezes, o
agrotóxico faz proliferar as pragas e as doenças, causando mais danos aos predadores
das pragas do que às próprias), na saúde pública e na saúde do trabalhador rural.
Como os agrotóxicos foram desenvolvidos para terem uma ação biocida, são, por
consequência, potencialmente danosos para todos os organismos vivos. Existem os
agrotóxicos altamente tóxicos, medianamente tóxicos e pouco tóxicos para o homem.
O contato com esses produtos pode levar a envenenamento grave com sintomas rápidos
ou com efeitos retardados que se prolongam no tempo. Importante lembrar que os
EPIs que devem ser usados para proteger os trabalhadores da ação nociva dos agrotóxicos
devem ser descontaminados a cada uso, com manutenção constante para evitar rasgos,
furos e desgastes localizados.
Os acidentes envolvendo agrotóxicos são causados por descuido na aplicação ou
mesmo falta de conhecimentos a respeito de sua toxicidade, além do que há muitos
trabalhadores que não seguem as instruções de segurança, recusando-se a usar máscaras,
luvas, roupas adequadas, e alimentam-se após a aplicação dos produtos tóxicos sem
lavar as mãos. O uso de agrotóxicos tem impacto não só na saúde e segurança dos
trabalhadores rurais, mas, também, no meio ambiente e na qualidade dos alimentos
que são levados à mesa do trabalhador (por causa dos resíduos que neles permanecem).
Deve-se ter em mente, todavia, que, se a falta de cultura, informação e instrução
do trabalhador rural contribui para o aumento dos acidentes do trabalho, por outro
lado, a total negligência e imprudência dos empregadores têm colocado em risco a
saúde de milhares de trabalhadores.
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Como exemplo, podemos citar o caso de catadores de laranja que são pulverizados
nas lavouras, como se fossem meros instrumentos de trabalho. As consequências do
irregular manejo dos agrotóxicos pelos trabalhadores rurais podem acompanhá-los pela
vida toda, causando sérios problemas de saúde, inclusive, aos seus filhos.
Recentemente, tivemos a oportunidade de julgar um caso em que a reclamante
postulava indenização por danos morais em decorrência do falecimento de seu filho
três meses após seu nascimento prematuro em função de ter sofrido intoxicação por
veneno utilizado na pulverização dos pomares de laranja (Proc. n. 00175-2006-13415-00-4 RO).
Outro caso semelhante em que o filho da trabalhadora acabou sendo vítima dos
essa hipótese por causa da pulverização com agrotóxicos foi julgado em nosso Regional.
Nessa hipótese, a trabalhadora estava grávida e continuava sendo exposta aos agrotóxicos
utilizados na pulverização da lavoura, sem os EPIs adequados e contrariando
recomendação médica; acabou dando à luz prematuramente o seu filho, que veio a
sofrer, desde o nascimento, graves e irreversíveis distúrbios neuropsíquicos com
acentuadas repercussões em nível mental, afetivo, de caráter e de comportamento, cujos
males globalmente o impossibilitavam de desempenhar atividades laborativas de toda
natureza (Proc. n. 0163200-62.2006.5.15.0025 RO).
Esses são só alguns exemplos dentre tantos acidentes que se pode citar envolvendo
o uso indiscriminado e imprudente dos agrotóxicos.
A nosso ver, o agricultor brasileiro, que, de um modo geral, ainda chama o agrotóxico de “remédio das plantas” e desconhece o perigo que ele representa para a sua
saúde e para o meio ambiente, deveria sempre considerar a mudança de um produto
por outro de menor risco. É necessário que ele dê maior importância à sua própria
segurança e a dos que para ele trabalham do que ao benefício esperado pelo uso do
produto. Há quem diga que o custo adicional de inclusão de itens de segurança pode
agravar o problema econômico do produtor rural, mas o custo individual e social dos
acidentes não pode ser menosprezado nesta tomada de decisão. Certamente, os benefícios
na redução do uso de agrotóxicos ou substituição por outros de risco inferior refletiriam
diretamente na segurança e saúde do trabalhador rural. Sempre lembrando que o
Agronegócio não pode crescer somente à custa da exploração e falta de perspectivas de
vida digna para os trabalhadores rurais.
Os acidentes de trajeto
Os trabalhadores rurais não estão sujeitos somente a acidentes-tipo. Os acidentes
ocorridos no trajeto, entre a residência e o local de trabalho e vice-versa, tornaram-se
mais próximos dessa classe trabalhista, pois é comum o deslocamento dos trabalhadores
entre grandes áreas em péssimas condições, determinadas pela qualidade das estradas e
pelo tipo de transporte utilizado, na maioria das vezes totalmente inadequado, precário,
antigo e sem regular manutenção para a locomoção digna e segura destes trabalhadores.
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Não raramente constatamos que os ônibus utilizados no transporte não possuem
assento para todos os trabalhadores, ficam superlotados, quebram com frequência, não
há água potável para beber no caminho, sendo relevante observar que as viagens às
vezes ultrapassam 2 horas de duração por trecho.
Não se pode deixar de levar em conta que, ao assumir o risco de transportar
empregados para locais de trabalho de difícil acesso, não servidos por transporte público
regular, o empregador tem a obrigação de proporcionar segurança aos trabalhadores,
adotando todas as medidas necessárias para a manutenção do veículo utilizado a fim de
preservar a integridade física e psíquica dos passageiros.
Recentemente tive a oportunidade de julgar um processo em que o motorista de
uma empresa terceirizada (contratada pela tomadora de serviços para transportar
trabalhadores) não possuía habilitação para dirigir, circunstância que colocava em risco
a saúde e a vida dos trabalhadores passageiros. Nesse caso, o laudo técnico concluiu
que “deu causa ao acidente o condutor do ônibus, por não guardar a necessária distância
de segurança do auto que seguia imediatamente a sua frente, bem como tentar inoportuna
ultrapassagem que culminou obstruindo a trajetória do caminhão que corretamente
trafegava no sentido oposto da via”, o que ocasionou a morte de um dos trabalhadores.
Evidentemente que a empresa empregadora e a tomadora de serviços foram responsabilizadas, sendo a segunda com a responsabilidade subsidiária.
A plantação canavieira e seus pr
oblemas peculiar
es
problemas
peculiares
Aparentemente, os trabalhadores do setor sucroalcooleiro estão protegidos pela
Constituição Federal (art. 7º), que assegurou igualdade de direitos entre trabalhadores
urbanos e rurais, e, também, pela Legislação Especial n. 5.889/1973, além da Norma
Regulamentadora n. 31 que diz respeito ao ambiente de trabalho, segurança, higiene e
medicina do trabalho.
Assim sendo, pode parecer aos olhos daqueles menos atentos que os trabalhadores
do corte manual de cana não têm problema algum, pois estão no mercado formal de
trabalho, a grande maioria com carteira assinada, percebendo remuneração por volta
de R$ 1.000,00 por mês.
Todavia, não obstante os benefícios e os dividendos que o etanol trouxe para o
país, existem várias contradições quando o assunto alcança a classe trabalhadora, especialmente os cortadores de cana que são submetidos a condições de trabalho que
ultrapassam os limites da subordinação e da proteção jurídica relativamente à anotação
do contrato de trabalho e ao pagamento dos direitos trabalhistas, pois a jornada diária
é realizada em condições degradantes, que afrontam a dignidade da pessoa humana,
mas, por uma necessidade premente do trabalhador, ele acaba não tendo outra alternativa
e aceita este tipo de trabalho. Existem, ainda, outras preocupações, como em relação ao
meio ambiente e a eventual diminuição da produção de alimentos.
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Sabe-se que, em São Paulo, mais de 75% da área plantada da cana-de-açúcar ainda
é cortada manualmente após o processo de queimada, como há 100 anos. Dessa forma,
conjectura-se que o número de acidentes do trabalho que envolve esses trabalhadores é
enorme, em razão das queimadas, da postura física exigida para o corte e da simples
utilização de suas ferramentas básicas de trabalho, como o afiado facão, que sem o
material de proteção torna-se um perigo em potencial nas mãos habilidosas e apressadas
do trabalhador.
Pr
ecariedade das condições de labor
Precariedade
No cenário da plantação canavieira, são rotineiramente encontrados casos em que
trabalhadores rurais, na maioria das vezes arregimentados em outras regiões do país,
sob a falsa expectativa de melhores condições de trabalho, são alocados em acampamentos
precários e improvisados, com barracas de lonas plásticas pretas, que são instalados
para abrigá-los sem as mínimas condições sanitárias, com falta de água potável, sem
camas decentes para o repouso noturno, entre outras irregularidades.
Segundo informações da Socióloga e pesquisadora Maria Aparecida Moraes Silva,
a maioria dos trabalhadores do corte de cana (cerca de 2/3) são migrantes oriundos dos
estados do nordeste, inclusive do Maranhão. Alguns Estados distam cerca de 4.000 km
de São Paulo, para onde são enviados. A contratação ocorre por intermédio dos gatos
ou emprei-teiros ou mesmo diretamente pelos empregadores do setor canavieiro. A
duração do contrato por prazo determinado, chamado contrato de safra, vai de abril/
maio a novembro/dezembro de cada ano.
Nas frentes de trabalho, ainda são comuns condições inaceitáveis, sem espaço
higiênico para refeições, sem instalações sanitárias, ou, ainda, sem abrigos para as
situações de intempéries. Moradias precárias, que não atendem condições mínimas de
abrigo são comuns nesta seara de trabalho. Em algumas regiões, ainda estão presentes
graves doenças, que se proliferam entre os trabalhadores.
As condições em que o trabalho é desenvolvido, de fato, são extremamente ruins,
degradantes, precárias. E as iniciativas de melhorias das condições, como utilização de
barracas para descanso e fornecimento de água potável, conforme determina a NR-31,
ainda são tímidas no campo. Os alojamentos oferecidos aos trabalhadores ainda
permanecem, em sua grande maioria, sem condições de habitação.
Penosidade do trabalho
As informações que colhemos diretamente no meio rural com aqueles que
trabalham diretamente no campo dão conta de que efetivamente o trabalho dos cortadores
de cana manual é degradante. Essa constatação se agiganta quando, por informações de
técnicos especializados, tomamos conhecimento de que, no corte manual de 6 (seis)
toneladas, um trabalhador:
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“1 — Caminha durante o dia uma distância de 4.400 metros em um eito de
200 metros de comprimento por 6 metros de largura;
2 — Despende 20 golpes de podão para cortar um feixe de cana, o que
equivale a 66.666 golpes por dia;
3 — Transporta cerca de 6 toneladas de cana em montes de aproximadamente
15 quilos a uma distância de 1,5 a 3 metros.”
A situação se agrava quando verificamos que, a partir da década de 1990, em
razão da remuneração por produção, esses trabalhadores aumentaram significativamente
a sua produção no corte de cana manual, passando inicialmente de 8 ou 9 toneladas
para 10 no ano 2000 e, por último, a partir de 2004, de 12 a 15 toneladas de cana.
Logo, para o corte manual diário de 12 toneladas de cana, o trabalhador:
“1 — Caminha 8.800 metros;
2 — Despende 133.332 golpes de podão;
3 — Transporta 12 toneladas de cana em montes de aproximadamente 15
quilos a uma distância de 1,5 a 3 metros;
4 — Faz aproximadamente 36.630 flexões e entorses torácicos para golpear a
cana;
5 — Perde, em média, 8 (oito) litros de água para realizar toda essa atividade
sob sol forte.”
Destaque-se, ainda, que, para resistir às pragas, há investimentos na cana transgênica,
modificada, que é mais fina, mais leve, tem alta concentração de sacarose e menos água,
o que é muito bom para os produtores. Porém, tem a casca mais dura, exigindo um
maior esforço físico do trabalhador (que precisa cortar três vezes mais) para colher a
mesma quantidade de uma cana normal.
O trabalho é extremamente árduo, penoso, estafante, e exige um dispêndio de
força e energia que, muitas vezes, os trabalhadores não possuem, pois geralmente são
pobres e subnutridos.
E, como amplamente divulgado pela imprensa nacional nos idos de 2007, mesmo
diante do contexto de desenvolvimento socioeconômico de prosperidade do setor
sucroalcooleiro, cerca de 21 (vinte e um) cortadores de cana já haviam morrido de forma
súbita, havendo suspeitas de que essas mortes foram causadas por “exaustão física”.
Para ilustrar, o jornal Folha de S. Paulo divulgou lamentável notícia em 29.4.2007:
“CORTADORES DE CANA TÊM VIDA ÚTIL DE ESCRAVO EM SP. Pressionado
a produzir mais, trabalhador atua cerca de 12 anos, como na época da
escravidão. Conclusão é de pesquisadora da Unesp; usineiros dizem que estão
mudando sistema de contratação e que vão melhorar condições.
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O novo ciclo da cana-de-açúcar está impondo uma rotina aos cortadores de
cana que, para alguns estudiosos, equipara sua vida útil de trabalho à dos
escravos. É o lado perverso de um setor que, além de gerar novos empregos
e ser um dos principais responsáveis pela movimentação interna da economia,
deve exportar US$ 7 bilhões neste ano.
Ao menos 19 mortes já ocorreram nos canaviais de São Paulo desde meados
de 2004, supostamente por excesso de trabalho. Preocupados com as
condições de trabalho e com a repercussão das mortes, as usinas estão
mudando o sistema de contratação desses trabalhadores, antes terceirizados.
A pesquisadora Maria Aparecida de Moraes Silva, professora livre-docente da
Unesp (Universidade Estadual Paulista), diz que a busca por maior produtividade
obriga os cortadores de cana a colher até 15 toneladas por dia. Esse esforço físico
encurta o ciclo de trabalho na atividade. ‘Nas atuais condições, passaram a ter
uma vida útil de trabalho inferior à do período da escravidão’, diz.
Nas décadas de 1980 e 1990, o tempo em que o trabalhador do setor ficava
na atividade era de 15 anos. A partir de 2000, ‘já deve estar por volta de 12
anos’, diz Moraes Silva. Devido à ação repetitiva e ao esforço físico, ‘ele começa
a ter problemas seriíssimos de coluna, nos pés, câimbras e tendinite’, afirma.
Para o historiador Jacob Gorender, o ciclo de vida útil dos escravos na agricultura era de 10 a 12 anos até 1850, antes da proibição do tráfico de escravos
da África. Depois dessa data, os proprietários passaram a cuidar melhor dos
escravos, e a vida útil subiu para 15 a 20 anos.
Moraes Silva, que desenvolve pesquisa com o apoio do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) sobre os migrantes
cortadores de cana, acaba de voltar do Maranhão e do Piauí, novos polos de
fornecimento de mão de obra para São Paulo.
Uma das constatações da professora é que a maior exigência de força física
no trabalho está forçando a vinda cada vez maior de jovens.
Aparecida de Jesus Pino Camargo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Piracicaba (SP), diz que a maioria dos cortadores de cana está na
faixa de 25 a 40 anos, mas que há cada vez mais jovens na atividade, com até
18 anos.
Para a pesquisadora, o trabalhador anda de 8 a 9 km por dia, sempre submetido a um grande esforço físico, o que causa sérios problemas à saúde. ‘Esse
trabalho tem provocado uma dilapidação — esse é o termo, não encontro
outro — dos trabalhadores’, afirma ela.
Moraes Silva, porém, afirma que a situação começa a melhorar. Com pressão
do Ministério Público, as usinas estão fazendo exames admissionais e adotaram
várias medidas de proteção aos trabalhadores, diz.”(13)
(13) Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2904200702.htm> Acesso em 17.10.2011.
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Em recente notícia sobre o trabalho em condições precárias no corte da cana, o C.
TST anuncia em seu site mais uma decisão a respeito:
“18.8.2011. TRABALHO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS GERA INDENIZAÇÃO A CORTADOR DE
CANA. A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve decisão desfavorável
à empresa Nova América S.A. — Agrícola, que havia sido condenada por danos morais devido
às condições inadequadas de trabalho oferecidas aos seus empregados. O órgão manteve o
entendimento do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (9ª Região). De acordo com os
autos, um empregado da empresa, admitido em 3.10.2006 para o corte de cana-de-açúcar,
exercia suas atividades a céu aberto, em condições precárias, sem dispor de condições mínimas
de trabalho, tais como banheiros, refeitório e local para aquecer alimentos. Ele recorreu à
justiça do trabalho, insurgindo-se contra a conduta do empregador.
Conforme registrou o acórdão regional, o empregado foi contratado em 3.10.2006, sendo o
fornecimento de sanitários, mesas, cadeiras e toldos para as refeições se dado somente a
partir de 2007.
Ante os fatos constatados, a relatoria entendeu estarem presentes todos os elementos para
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por dano moral. A empresa foi
condenada a indenizar o autor da reclamação no valor de R$ 5 mil. Processo RR n. 7700005.2009.5.09.0093.”(14)

Analogia ao trabalho escravo
De fato, sendo o trabalho penoso conceituado como aquele que está associado ao
desgaste, dor e sofrimento, com consequências que afetam a saúde do trabalhador,
revela-se adequado chamar a situação degradante do trabalho do cortador de cana como
“trabalho em condições análogas à de escravo”, sendo certo que para a sua caracterização,
inclusive, sob a égide penal, não é necessário o cerceio da liberdade de locomoção do
trabalhador mediante seu aprisionamento no local de trabalho, bastando a configuração
da falta de condução, falta de segurança, dependência econômica, carência de alimentação e higiene, péssimas condições de moradia, limitações em seu convívio social, todos
direitos básicos e mínimos inerentes ao homem, protegidos constitucionalmente.
E, ainda que dependa de regulamentação infraconstitucional a compensação para o
trabalho penoso fixada, pelo nosso ordenamento jurídico, a nível constitucional (adicional
de penosidade previsto no art. 7º, inciso XXIII), não se pode deixar sem a proteção
devida o trabalhador que presta serviços nestas condições.
As condições de vida dos trabalhadores rurais do setor sucroalcooleiro se resumem
ao trabalho, pois, em regra, não há convivência familiar ou social, haja vista que os
seus familiares encontram-se em lugares distantes. Essa situação propicia a violência, o
consumo de drogas pesadas(15) e de bebidas alcoólicas, principalmente, a cachaça.
(14) Disponível em: <http://ext02.tst.jus.br/pls/no01/NO_NOTICIASNOVO.Exibe_Noticia?p_cod_noticia=
12723&p_cod_area_noticia=ASCS> Acesso em: 19.10.2011.
(15) “Maconha e crack são consumidos por boias-frias que trabalham nas lavouras.” É a notícia da Procuradoria
Regional do Trabalho da 15ª Região: “Para ficar produzir mais, ou para não sentir o cansaço, muitos trabalhadores
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Além disso, sofrem cruel discriminação desde a ocasião da contratação, pois os
“gatos” ou turmeiros estão orientados para contratar os mais fortes que, presumivelmente,
terão condições de produzir mais.
Remuneração por produção
O que torna o trabalho no corte manual de cana ainda mais extenuante é o tipo de
remuneração dos trabalhadores: salário por produção com metas fixadas pela usina. Em
média, os trabalhadores recebem R$ 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos) por
tonelada de cana cortada ou R$ 0,33 (trinta e três centavos) por metro linear, logo, o
trabalhador acaba sendo estimulado a produzir muito mais para alcançar um salário de
aproximadamente R$ 1.000,00 por mês. Além disso, se vê obrigado a atingir as metas
fixadas pela Usina (cerca de 10 a 15 toneladas por dia), pois somente assim permanecerá
na frente de trabalho e terá garantido o direito de se ativar nas safras seguintes. Acontece
que, para alcançar essa meta, trabalham invariavelmente cerca de 10 horas por dia, quando,
numa atividade estafante como esta, a jornada diária não deveria ultrapassar 6 horas.
A questão foi bem destacada em notícia que circulou no jornal O Estado de S.
Paulo, de 1º.4.2007:
“MORTES OFUSCAM BRILHO DO ETANOL. Sustentabilidade reivindicada pelo
setor está distante quando o assunto é a relação com os boias-frias. A bilionária
indústria brasileira da cana-de-açúcar, setor que promete faturar R$ 40,3 bilhões
nesta safra, é um indiscutível caso de sucesso. Mas a fama de indústria
sustentável está em xeque, tanto pelos riscos de concentração fundiária e avanço
sobre áreas sensíveis (como o Pantanal), quanto pelos riscos que impõe a
boa parte dos 260 mil trabalhadores que farão a partir de agora a colheita da
maior safra de cana da história do País.
O modelo de relação trabalhista, item que ampara parte desse sucesso
econômico, pode estar matando gente. Essa é a conclusão do Ministério
Público do Trabalho (MPT) e da Fundacentro, órgão de pesquisa do Ministério do Trabalho.
rurais partem para a droga no meio da lavoura. A maconha e crack são consumidos por boias-frias que trabalham
em laranjais e canaviais no interior do Estado e na região de Campinas. A Secretaria de Saúde de Piracicaba sabe
dessa situação, mas afirma que não é possível saber quantos são os usuários. Segundo dependentes que estão em
tratamento numa clínica de reabilitação, em Artur Nogueira, há casos em que traficantes fazem o transporte dos
trabalhadores e levam a droga para ser vendida na lavoura”. “Quando trabalhava na colheita de laranja, o próprio
turmeiro (funcionário que leva trabalhadores) levava bebida e droga e trocava por sacos de laranja”, conta J. R. O,
25, internado há quase 6 meses. Outro boia-fria conta que fumava crack ao chegar em casa e sentia um alívio
imediato das dores no corpo. “Sentia na hora um relaxamento”, afirma. A. D. R., 33, trabalhava no corte e cana, na
cidade de Leme, junto com o outro interno. (Lívia Mota) O procurador do Ministério Público do Trabalho
de Campinas, Ronaldo Lira, confirma a venda e uso de droga nos canaviais, mas ainda não há flagrantes. “Sabemos de
casos em que os próprios empreiteiros fornecem crack e outras drogas para que o trabalhador tenha mais energia e
aguente o esforço.” Disponível em: <http://www.prt15.gov.br/site/clipping.php?mat_id=11975> Acesso em: 20.10.2011.
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José Pereira Martins, 51 anos, natural de Araçuaí (MG), foi a última vítima
que caiu sem vida num canavial paulista. Martins ampliou a lista de mortes
nos canaviais de São Paulo, que agora chega a 18 trabalhadores. A história
dessas mortes permanece obscura. A suspeita recai sobre a superexploração
do trabalho, uma situação já classificada de semiescravidão. A contabilidade
dessas mortes começou a ser feita em 2004, quando a Pastoral do Migrante
de Guariba (SP), começou a estranhar tantos óbitos de boias-frias.
O Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, responsável pelo interior
paulista, abriu um inquérito para investigar o novo caso de óbito. Desde o
ano passado, o MPT apura o que está ocorrendo no setor tão aplaudido no
mundo e, aparentemente, tão mortífero para os braçais. Mário Antonio Gomes,
promotor público do trabalho e responsável pelo megainquérito que corre
no MP para apurar negligências no setor, aponta o modelo de remuneração
por produção como a base de todos os problemas.
‘É nele que reside o problema. O trabalhador só ganha um valor suficiente,
cerca de R$ 900 a R$ 1,2 mil, se cortar mais cana. Como a remuneração
básica de R$ 400 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’, explica. O modelo tem servido como nunca para
a estupenda competitividade do etanol e do açúcar brasileiro. ‘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.’
O MPT prepara uma força tarefa de promotores para fazer uma devassa nos
canaviais de São Paulo a partir desta semana, quando as primeiras usinas
serão ligadas. ‘Vamos intensificar a fiscalização, ir onde não fomos no ano
passado e voltar aos locais que visitamos em 2006. Embora, tenha havido
melhoras, as primeiras notícias indicam que a situação pode ter piorado’,
afirma.
Pelo menos dez promotores integram essa força para atender a dois propósitos:
descobrir e autuar empresas que ofereçam condições de trabalho e moradias
degradantes; e tentar derrubar o modelo de remuneração por produção. ‘Não
será fácil. Sindicatos e trabalhadores acham que o atual sistema é o melhor.
Temos tentado mostrar como essa forma induz a esta situação.’ Outro esforço
do MP é coibir a terceirização.
A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho
(Fundacentro) prepara um relatório sobre a situação dos canaviais. O dossiê
será entregue ao Ministério do Trabalho e irá relatar abusos que ocorrem no
setor. Segundo Maria Cristina Gonzaga, pesquisadora da Fundacentro, a
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superssafra de cana poderá causar um ‘massacre’ de trabalhadores neste ano.
‘A situação no campo não melhorou nada em relação ao ano passado’, garante.
(...).”(16)
A respeito do salário por produção o jurista Martins Catharino aponta vantagens:
“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.”(17)
Mas reconhece os inconvenientes:
“Induz o operário a produzir mais do que normalmente seria capaz, prejudicando-lhe a saúde, inconveniente que geralmente é relativo por força das
normas sobre duração do trabalho.
(...)
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.”(18)
Tais ensinamentos se encaixam de forma especial no setor canavieiro onde o
trabalhador chega a cortar de 10 a 12 toneladas de cana para auferir um ganho mensal
de cerca de R$ 900,00, despendendo grande esforço físico, comprometendo a sua saúde.
No final do século XVIII e início do século XIX, os filósofos Adam Smith e Karl
Marx denunciaram essa forma de pagamento como sendo uma das mais desumanas de
reconhecimento do trabalho do homem, pois seu trabalho está interligado à força com
que ele realiza o corte da cana, sendo que, quanto mais trabalha, mais se colhe e,
consequentemente, mais se ganha.
São palavras de Adam Smith, o grande pensador do sistema econômico liberal no
século XVIII, em seu célebre “A riqueza das nações”: os trabalhadores “quando são
pagos por unidade, mostram-se dispostos a se esgotar e arruinar sua saúde e constituição
em poucos anos”(19).
Note-se que o controle de produção continua sendo feito por um sistema antigo
(o compasso) que, além de dificultar o acompanhamento pelo trabalhador, muitas vezes
não representa a efetiva quantidade de cana cortada, prejudicando-o.
(16) Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=366599> Acesso
em: 19.10.2011.
(17) CATHARINO, José Martins. Tratado jurídico do salário. São Paulo: LTr, fac-similada, p. 154.
(18) Ibidem, p. 154.
(19) SMITH, Adam. A riqueza das nações — uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações.
Madras, p. 75.
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A respeito do trabalho por produção, o professor Francisco Alves, da Universidade
Federal de São Carlos, em entrevista à revista Repórter Brasil, relata:
“O trabalhador da cana só vai saber quanto produziu depois de um mês, ou
no mínimo 15 dias. Ele sabe quantos metros tem a área cortada, mas não
sabe qual é o peso dessa cana. E essa conversão será feita pela usina, porque
é ela que tem a balança. Então é um trabalho por produção em que o valor
da peça não está determinado. Isso faz com que o safrista se esforce mais
para ganhar mais. Para cortar 200 metros, ele faz um conjunto de movimentos
de cortar cana, torcer o tronco, flexão de joelho e tórax, agachar e carregar
peso. Num dia, se ele corta seis toneladas por dia, despende aproximadamente
66.666 golpes no dia. No fim do dia, é muito comum os trabalhadores
terem cãibras, lordose... É isso que está por trás das mortes de trabalhadores
do campo. Se o que se quer é acabar com as mortes por excesso de trabalho,
temos que parar de pagar por produção na cana e passar a pagar por salário
fixo.”(20)
E não é demais notar, ainda, que, embora a contraprestação do trabalho extraordinário
do cortador de cana que recebe por produção venha recebendo tratamento igual ao do
trabalhador comissionado, tratam-se de serviços realizados em condições totalmente
distintas, posto que não há penosidade no serviço desenvolvido pelo comissionista.
Em razão disso, não se pode mais permitir que a remuneração do serviço extraordinário
do cortador de cana receba esse tratamento, eis que, para situações desiguais, exige-se
tratamento desigual. Sendo assim, considerando-se que as horas extras do cortador de
cana são uma grave violação do direito à saúde do trabalhador, é indiscutível que tem
direito a receber, na jornada extraordinária, não apenas o adicional extraordinário, mas
também a hora singela acrescida do adicional.
Nesse sentido, é o brilhante Acórdão:
“HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. Hoje em
dia já não dá mais para negar que a remuneração com base na produtividade funciona como
elemento que se contrapõe àqueles princípios protetivos à saúde e à higidez do trabalhador,
inseridos na norma do inciso XII do art. 7º da CF/1988. A remuneração do trabalho por
produção deve ser vista como cláusula draconiana. Afinal, seu intuito é exatamente o de
constranger o trabalhador a estar sempre prorrogando suas jornadas em troca de algumas
migalhas salariais a mais, renda extra essa que, no final, acaba incorporada em seu orçamento
mensal, criando, com isso, uma relação de dependência tal qual a da droga ou da bebida.
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
(20) Disponível em: <www.reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1139> Acesso em: 14.10.2011.
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normativo).” (TRT 15ª Região, Proc. n. 0135200-37.2005.5.15.0106 RO, Relator Des. Gerson
Lacerda Pistori, 9ª Câmara, 5ª Turma, in 29.9.2006).

Assim também tem decidido o C. TST:
“(...) HORA EXTRA. SALÁRIO POR PRODUÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DA HORA
EXTRA INTEGRALMENTE (HORA MAIS ADICIONAL). Por ocasião da vista regimental
proferida no julgamento dos recursos de revista — TST-RR n. 59000-34.2008.5.15.0057 e
TST-RR n. 28700-35.2007.5.15.0151, no qual fui integralmente acompanhado pelos ilustres
pares integrantes desta Turma, tive a oportunidade de proferir entendimento no sentido de
que a Orientação Jurisprudencial n. 235 da SBDI-1 desta Corte — embora, não se desconheça
que tenha sido firmada a partir de julgados proferidos em processos oriundos da indústria
sucroalcooleira, como no caso — não deve ser aplicada aos trabalhadores braçais, como
são os cortadores de cana. Isso porque o trabalho remunerado por tarefa é um misto do
trabalho por unidade de obra e por unidade de tempo, de forma que não se identifica com
o trabalho remunerado por comissão, de que trata a Súmula n. 340 do TST, que constitui a
fonte de inspiração da mencionada orientação jurisprudencial. A limitação da jornada de
trabalho a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, prevista no inciso XIII deste
dispositivo, objetiva a preservação da higidez física e mental do trabalhador, que, por isso
mesmo, mais do que direito social, erige-se como direito individual indisponível por sua
própria vontade. Obviamente, se o trabalhador está submetido a estímulo financeiro para
trabalhar mais e mais, sem a perspectiva de compensação de jornada, com preservação do
mesmo ganho salarial mensal, o maior e único beneficiário é o setor produtivo, que se favorece
deste trabalho. Por essa razão a aplicação da Orientação Jurisprudencial n. 235 da SBDI-1
do TST ao trabalho rural somente contribui para a precarização das relações de trabalho no
campo, ao desrespeitar a dignidade do trabalhador que tem a valorização do seu trabalho
condicionada a maior produtividade, ao limite da exaustão física e psicológica, e,
consequentemente à redução de sua qualidade de vida. Nesse contexto, não se pode conceber
que o trabalho por produção esteja excepcionado da limitação da jornada diária e semanal,
tutelada pela Constituição Federal e, consequentemente, da remuneração da hora extra
integralmente (hora acrescida do respectivo adicional), devendo-se observar o adicional
normativo, sempre que mais benéfico ao trabalhador. Recurso de revista conhecido e provido.”
(TST, Proc. RR 69600-82.2006.5.05.0342, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma,
in 23.9.2011).
“RECURSO DE REVISTA — RURÍCOLA — CORTADOR DE CANA — TRABALHO POR
PRODUÇÃO — HORA EXTRA — PAGAMENTO INTEGRAL (HORA EXTRA ACRESCIDA DO
ADICIONAL) — CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N. 235 DA SBDI-1
NÃO CONFIGURADA. O que se verifica no caso em exame é que o entendimento
jurisprudencial n. 235 da SBDI-1 fomenta a estimativa que noticia a degradação do trabalho
no meio rural, notadamente dos cortadores de cana, em razão do alto índice de mortes
precoces e por exaustão, além do uso de substâncias ilícitas estimulantes, capazes de causar-lhes a falsa impressão de aumento da força física necessária ao alcance das metas
preestabelecidas pelo empregador. Essa modalidade contratual, aplicada à realidade árdua
do trabalho rural, atenta contra o próprio princípio da proteção do trabalhador, que informa
todo o arcabouço de normas que estruturam o Direito do Trabalho, mormente por significar
um meio, velado é certo — mas não menos repugnante — de exploração da mão de obra
braçal, por intermédio da escravização física e psicológica do indivíduo (sobretudo, quando
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já sucumbido à dependência química pelo uso de substâncias entorpecentes). De se somar,
que o reconhecimento do direito à hora extraintegral visa despertar o legislador para
necessidade premente de regulamentação do art. 7º, inciso XXIII. Da Constituição Federal
de 1988, que, ao lado da exposição à insalubridade e a periculosidade, também reconhece
as atividades penosas como ofensivas à saúde do trabalhador e, por isso, passíveis de uma
contraprestação adicional. Por esses fundamentos, é de se concluir que a aplicação da
Orientação Jurisprudencial n. 235 da SBDI-1 do TST ao trabalho rural somente contribui
para a precarização das relações de trabalho no campo, ao desrespeitar a dignidade do
trabalhador que tem a valorização de seu trabalho condicionada a maior produtividade, ao
limite da exaustão, e, consequentemente à redução de sua qualidade de vida. Recurso de
revista não conhecido.” (TST, Proc. RR n. 59000-34.2008.5.15.0057, Relator Ministro Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho, 1ª Turma, in 16.9.2011).

Pr
ejuízos à integridade física
Prejuízos
No corte da cana, há também outro fator que, somado ao da remuneração por
produção, agrava a saúde do trabalhador: a realização de exaustivos movimentos repetitivos
durante todo o período de labor. Com relação a isso, venho inclusive me manifestando
que, no ganho por produção, como o trabalhador da cana fica muito estimulado a
trabalhar cada vez mais, acaba desempenhando muitos esforços repetitivos, ultrapassando
seus limites de força física e psíquica, o que prejudica ainda mais sua saúde e pode até
levá-lo à morte por exaustão(21).
Além disso, os cortadores de cana, por conta do trabalho que desempenham,
ainda enfrentam os riscos de contrair alergias, doenças respiratórias, câncer de pele,
dores na coluna e nos pés, dentre outras moléstias.
Exposição a calor excessivo e raios solar
solares
es
Na pesada atividade dos cortadores de cana, não se pode olvidar também do
problema que envolve a exposição ao calor excessivo, para a qual o Quadro n. 1
do anexo 3 da NR-15 estabelece limites de tolerância.
De fato, o C. TST, por meio da OJ n. 173 da SBDI-1, afasta o direito ao adicional
de insalubridade, por ausência de previsão legal, ao trabalhador que exerça suas atividades
a céu aberto, ainda que sob os nocivos efeitos dos raios solares.
Todavia, não compactuamos com tal disposição e entendemos que o que inexiste
é previsão legal para o deferimento do adicional pela exposição aos raios ultravioletas
— apesar dos efeitos nocivos que causam ao ser humano. Já que, quanto ao calor, é
indiscutível que, no trabalho no campo a céu aberto, de forma contínua, numa jornada
normal de trabalho, o trabalhador a ele está exposto, consoante o Quadro n. 1 do
(21) TRT 15ª Região, Proc. n. 0163300-67.2009.5.15.0136-RO.
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anexo 3 da NR-15 — Atividades e Operações Insalubres — do Ministério do Trabalho,
em que há limites de tolerância estabelecidos, em regime de trabalho intermitente, com
períodos de descanso no próprio local de prestação de serviços. Consoante os limites
previstos no referido Quadro 1, no caso de trabalho contínuo, sem intervalos para
descanso por hora, como comumente praticado pelos trabalhadores, não deveria ocorrer
exposição à temperatura muito superior a 25 oC, contudo, o que se verifica, muitas
vezes, é que a temperatura média da região em que se trabalha na colheita da cana é
superior a referido patamar e mesmo os equipamentos de proteção fornecidos não são
suficientes a amenizar a insalubridade pelo calor.
Nesse sentido, a seguinte decisão do C. TST:
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR.
EXPOSIÇÃO AO CALOR. LIMITE DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO. PREVISÃO NO ANEXO
3 DA NR-15 DA PORTARIA N. 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
Conforme se depreende do acórdão regional, o reclamante prestava serviços no corte de
cana-de-açúcar e o limite de tolerância para o calor previsto pela NR-15 (Anexo 3: Limites
de Tolerância para Exposição ao Calor), calculado em IBUTG (Índice de Bulbo Úmido
Termômetro de Globo), foi ultrapassado. Salientou-se também que, conforme a prova dos
autos, a caracterização da atividade do reclamante como insalubre não decorreu da simples
exposição aos efeitos dos raios solares, mas do excesso de calor em ambiente de elevadas
temperaturas, em cultura em que sua dissipação torna-se mais difícil que em outras lavouras,
e que o uso de EPIs, se de um lado pode evitar certos acidentes, lesões ou doenças, de outro
lado torna a vestimenta, em seu conjunto, extremamente desconfortável, contribuindo para
a retenção do calor. Não se trata, portanto, de simples exposição do trabalhador a raios
solares ou a variações climáticas, havendo previsão na Norma Regulamentadora n. 15, Anexo
n. 3, da Portaria n. 3.214/1978, quanto à insalubridade pelo trabalho exposto ao calor, quando
ultrapassado o limite de tolerância, como ocorreu na hipótese dos autos. Assim, havendo
previsão legal para o deferimento do adicional de insalubridade, não há falar em desrespeito
ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal nem em contrariedade à Orientação
Jurisprudencial n. 173 da SBDI-1 do TST, a qual, aliás, refere-se ao Anexo 7 da mencionada
norma regulamentadora, hipótese distinta da dos autos. Além disso, para se concluir que o
Regional contrariou o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial n. 173
da SBDI-1 do TST, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, nos termos da Súmula n. 126 desta Corte. Nesse contexto, também
não se cogita de divergência jurisprudencial, revelando-se inespecíficos os arestos
colacionados, nos termos do item I da Súmula n. 296 do TST. Recurso de revista não
conhecido.” (TST, Proc. RR n. 91600-16.2008.5.09.0562, Relator Ministro José Roberto Freire
Pimenta, 2ª Turma, in DEJT 19.8.2011).

A propósito, é oportuno mencionar a situação dos trabalhadores em usinas do
município de Promissão (SP) como recentemente divulgado na mídia: “LIMINAR IMPÕE
A USINAS DE PROMISSÃO (SP) OBRIGAÇÃO DE PARAR O CORTE DE CANA SOB
FORTE CALOR”. Em síntese, o Juiz da Vara do Trabalho de Lins/SP, nos autos da Ação
Civil Pública de n. 0001788-35.2011.5.15.0062, promovida pelo Ministério Público
do Trabalho em Bauru/SP, concedeu liminar determinando que duas usinas de Promissão/
SP adotem medidas que visem à diminuição do impacto do calor nos cortadores de
cana. A liminar obriga a promoção, por parte das usinas, da aclimatação, orientação,
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treinamento e prevenção da sobrecarga térmica dos trabalhadores. Com a decisão, as
empresas devem promover a aferição regular das temperaturas nas frentes de trabalho
de corte de cana e analisar a exposição ao calor com base no IBUTG (Índice de Bulbo
Úmido Termômetro de Globo), segundo disposto na Norma Regulamentadora n. 15.
Sempre que o índice ultrapassar 25 (equivalente a 36 oC), as usinas devem conceder
pausas remuneradas para descanso ou promover a suspensão das atividades, em casos
em que a temperatura permanecer alta(22).
Ainda no trabalho realizado a céu aberto há a polêmica questão da exposição aos
raios solares. Nos dias de hoje, em que tanto se fala dos perigos a que estamos expostos
em face da precariedade da camada de ozônio que envolve a atmosfera de nosso planeta
e que já não filtra com eficiência os raios ultravioletas (UVA, UVB e UVC) responsáveis
por inúmeros efeitos danosos à nossa saúde, tais como o envelhecimento precoce da
pele (raios UVA), queimaduras e eritemas (raios UVB) e o, mais grave e preocupante,
avanço do câncer de pele em número cada vez maior de pessoas (os três tipos de raios
ultravioletas são causadores desta enfermidade), não há dúvida de que a preocupação
com o trabalhador tem de ser melhor aquilatada, principalmente por parte do empregador,
em face das características peculiares de trabalho a que são submetidos seus empregados,
como é o caso do empregado que se ativa na colheita de cana-de-açúcar, realizando seu
labor por longas horas, sob sol escaldante, sem qualquer possibilidade de escolha entre
ficar ou não exposto aos malefícios que os raios solares provocam. Isso tudo porque,
como já dito alhures, é direito do trabalhador, urbano ou rural, a redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (inciso XXII,
art. 7º, CF/1988).
Sobre o tema, decisão do nosso Tribunal:
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RURAL. TRABALHO A CÉU ABERTO. DEVIDO. A simples
exposição do trabalhador às mais variadas condições de tempo e temperatura, justifica a
percepção do adicional de insalubridade, quando não observadas medidas especiais que
protejam o trabalhador contra os efeitos agressivos à sua saúde, que essa situação pode
provocar porque, nesse campo, da segurança e medicina do trabalho, deve-se sempre e cada
vez mais avançar, em busca da efetiva proteção da saúde do trabalhador, porque isso é um
mandamento constitucional, art. 7º, inciso XXII, CF/1988, no sentido de que é direito do
trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene
e segurança, isso se não se pretender abrir o leque, já que o art. 3º, III e IV, da Lei Maior,
também dá sustentação ao entendimento ora esposado.” (TRT 15ª Região, Proc. RO 000510033.2008.5.15.0156, Relator Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani,
6ª T., 3ª Câmara, 29.7.2011).

Perspectivas de melhora no trabalho
De tão perversa a situação dos trabalhadores no corte da cana, a Lei Estadual que
fixava o ano de 2021 para o fim da queima da cana nas áreas planas e 2031 para as
(22) Disponível em: <http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=11367> Acesso em: 20.10.2011.
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áreas com inclinações, por um protocolo assinado pelo Governador José Serra e
Representantes da UNICA (União da Indústria da Cana-de-açúcar) acabou tendo o prazo
antecipado para 2014 para áreas planas como as de Ribeirão Preto e 2017 para áreas
com inclinações como as de Piracicaba.
Dentro dessa perspectiva de eliminação gradativa da queima da cana, vem a
mecanização do corte nas regiões planas, havendo necessidade de mão de obra humana
apenas para o corte manual nas regiões com declives e, é lógico, para as atividades
intermediárias como carregamento, transporte e recepção do produto.
Essa mecanização pode aperfeiçoar a produção e diminuir os custos ainda mais,
com relevo para o fato de que os custos do corte manual são baixíssimos. Isso, sem
dúvida, tornará o produto mais competitivo no mercado internacional e, sob um olhar
bem otimista, possibilitará ao rurícola a conquista de mais garantias como o acesso a
serviços médicos e benefícios previdenciários, o que pode contribuir para reduzir,
sobretudo, as mortes advindas do excessivo desgaste físico em face da penosidade do
trabalho executado.
No entanto, caso remanesça essa modalidade manual do corte de cana, vemos
como única solução — para minimizar os graves problemas de saúde e de mortes por
exaustão dos trabalhadores no setor sulcroalcooleiro — a redução da jornada de trabalho
para seis horas diárias.
As primeiras leis trabalhistas de cunho protecionista se ocuparam da limitação da
jornada de trabalho, procurando fixar parâmetros razoáveis dentro do que o trabalhador
poderia suportar.
O tempo havido entre o início e o término da jornada de trabalho serve como
medida para mensurar não apenas o trabalho produzido, mas também para medir a
capacidade de resistência do ser humano em suportar determinada jornada de trabalho,
bem como para a promoção pelo empregador da devida retribuição pelo período de
efetivo trabalho havido em seu proveito.
A preocupação das classes trabalhadoras em promover a limitação do tempo de
trabalho acontece não apenas em face do aspecto biológico, com vistas a combater a
fadiga e os males que possam advir do excesso no trabalho diário, haja vista que
a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas, sobretudo, para garantir a
redução do risco de doenças e outros agravos, mediante a utilização de políticas públicas,
com relevo para o caráter social desta limitação, que objetiva promover o convívio
social e com a família, além do acesso ao lazer e à religião.
A reivindicação dos trabalhadores na fixação da jornada de trabalho de 8 horas
tornou-se universal, consagrando-se nos tratados internacionais, na legislação dos países
civilizados e na doutrina. Essa limitação do tempo de trabalho foi consagrada pela
legislação comparada destacando um tríplice aspecto: a duração de trabalho, o repouso
semanal e as férias anuais.
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Destaca Boris Fausto(23) que, no Brasil, o primeiro projeto de lei com vistas a
limitar a jornada de trabalho foi de iniciativa dos deputados federais Figueiredo Rocha
e Rogério Miranda, em 1911, fixando jornada de trabalho em 8 horas, sendo, na ocasião,
taxado de anárquico, subversivo e imoral.
A Constituição de 5.10.1988 veio fixar a limitação da jornada de trabalho nos
incisos XIII, XIV e XVI do art. 7º, valendo destacar a limitação do inciso XIII, de oito
horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva
de trabalho firmado pelo sindicato representativo da categoria profissional, com relevo
para o fato que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo o acordo individual para
compensação e prorrogação de horas de trabalho.
Ocorre que, não obstante o avanço da tecnologia e o desenvolvimento socioeconômico do setor sucroalcooleiro com vistas a conquistar o mercado internacional,
quando voltamos o olhar para os trabalhadores do setor vemos que o sistema de trabalho
por produção está propiciando a degradação da pessoa, comprometendo a saúde do
trabalhador, que passou a viver no trabalho condições semelhantes àquelas do século
XVIII, ofendendo, assim, os princípios cardeais de proteção dos direitos fundamentais
do homem, consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e da nossa
Constituição Federal que protege a dignidade da pessoa humana.
Em Encontro Nacional do Setor Sucroalcooleiro, os trabalhadores reivindicaram,
dentre outras melhorias, a redução da jornada dos trabalhadores rurais do corte de cana
para 6 (seis) horas diárias, com a fiscalização das pausas que determina a NR-31, bem
como a alteração do salário por produção para hora de trabalho.
Nesse sentido, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão
Preto, Silvio Palvequeres, confirmou à Folha Ribeirão, de 3.5.2007, que a jornada ideal
de trabalho seria mesmo de 6 (seis) horas, acrescentando: “Depois disso o boia-fria não
rende mais. Se baixasse, não haveria tanto problema de exaustão”(24).
Assim já ponderava o Papa Leão XIII, em sua Encíclica sobre a condição dos
operários, a célebre Rerum Novarum:
“A atividade do homem, restrita como a sua natureza, tem limites que não se
podem ultrapassar. O exercício e o uso aperfeiçoam-na, mas é preciso que de
quando em quando se suspenda para dar lugar ao repouso. Não deve, portanto,
o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as forças permitem. Assim, o
número de horas de trabalho diário não deve exceder a força dos trabalhadores, e a quantidade de repouso deve ser proporcionada à qualidade do
trabalho, às circunstâncias do tempo e do lugar, à compleição e saúde dos
operários.”(25)
(23) FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social. Difel, 1976. p. 223/232.
(24) Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/noticias?id=46321> Acesso em: 21.10.2011.
(25) SANCTIS, Frei Antonio de. Encíclicas e documentos sociais: da Rerum Novarum à Octogesima Adveniens. São
Paulo: LTr, 1972. v. I, p. 36.
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E, como bem lembrado por João XXIII na Carta Encíclica Mater et Magistra:
“Ele (Leão XIII) ensina, logo ao princípio que, constituindo o trabalho uma
expressão direta da pessoa humana, não pode, de modo algum, ser
considerado à guisa de uma mercadoria qualquer. Como, na verdade, para a
grande maioria dos homens ele constitui a única fonte de subsistência, por
isso mesmo, a sua remuneração não pode ficar na dependência das leis do
mercado, mas deve ser fixada segundo as normas da justiça e da equidade;
pois, do contrário, ainda que o contrato de trabalho fosse livremente
concertado entre as partes, a justiça seria fundamentalmente lesada.
(...)
É também obrigação do Estado estar atento a que os contratos de trabalho
sejam concluídos de acordo com as normas da justiça e da equidade e a que,
nos locais de trabalho a dignidade humana não seja violada, nem no corpo
nem na alma. Sob este aspecto, a carta de Leão XIII, traça os princípios
essenciais de uma justa e verdadeira ordem social, com os quais, por sua
vez, vários Estados modernos, cada qual a seu modo, informam as suas
legislações e que, como observa Nosso Predecessor Pio XI, em sua Encíclica
Quadragesimo Anno contribuíram decisivamente para o nascimento e o
desenvolvimento de um novo rumo de direito, o chamado direito do
trabalho.”(26)
Conclusão
Na trajetória de um crescente processo de modernização e desenvolvimento
tecnológico, o meio ambiente de trabalho rural passou, nas últimas décadas, por
profundas mudanças no padrão de produção agropecuária, as quais atingiram diretamente
trabalhadores rurais e a sociedade. No entanto, essa suposta modernização não chegou
aos trabalhadores, já que está faltando o efetivo cumprimento de normas legais básicas
de preservação do meio ambiente do trabalho.
Com efeito, não há como se vislumbrar a realidade do trabalho sem a visualização
da atividade econômica, uma vez que o trabalho humano está presente em todas as
etapas do processo produtivo. Por outro lado, não há atividade econômica sem influência
no meio ambiente.
E a preservação do meio ambiente geral, nele incluído o meio ambiente de trabalho,
é, hoje, um imperativo de sobrevivência do ser humano. No meio rural aqui enfatizado,
a questão reclama empenho: do empregador, que, inegavelmente, poderia investir mais
em ações preventivas, conscientizando melhor os operadores para o risco potencial da
atividade agrícola por meio de cursos de treinamento, criando condições de segurança e
(26) Ibidem, p. 229.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

134

02/07/2013, 17:24

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

135

higiene para seus empregados, fornecendo corretamente EPIs e fiscalizando o uso; do
empregado, que deve encarar a prevenção com mais responsabilidade, prestando mais
atenção nos seus atos; das entidades sindicais representativas dos trabalhadores, com
reivindicações de melhorias das condições de trabalho; e, também, do governo, que
poderia contribuir oferecendo aos trabalhadores programas de qualificação para outras
atividades profissionais, haja vista que a grande maioria deles acaba se ativando em
serviços desgastantes, como o do corte da cana, por absoluta falta de opção.
Nessa seara, não podemos deixar de reconhecer e destacar o empenho, também
necessário, do Ministério Público do Trabalho que, na nossa 15ª Região, vem realizando
um brilhante trabalho; do legislador, que tem feito o ordenamento jurídico progredir na
missão de promover a redução dos riscos à saúde e vida do trabalhador; e, igualmente,
dos nossos julgadores, que têm contribuído para a evolução da jurisprudência nos
assuntos do campo.
A propósito, em relação à perversa situação dos trabalhadores que depositam suas
forças na plantação canavieira, já é um alento constatar que, diante de um quadro tão
preocupante, a Justiça do Trabalho, como um todo, vem julgando os processos desse
setor com um olhar mais crítico seja com relação aos aspectos de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho seja com relação aos direitos trabalhistas assegurados na
Constituição Federal e na legislação especial.
Com uma visão otimista e cientes de que ainda há muito o que se debater sobre o
tema, esperamos, ao menos, ter trazido elementos importantes de reflexão e encerramos
com uma outra — atemporal e maior reflexão — que durante este trabalho não deixou
de latejar um só instante: “Não é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a
ponto de fazer pelo excesso da fadiga embrutecer o espírito e enfraquecer o corpo”(27).
(Carta Encíclica Rerum Novarum).
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PRINCÍPIO DA BOA-FÉ (SUBJETIVA/OBJETIVA)
NO DIREITO DO TRABALHO

Guilherme Guimarães Feliciano(*)

Entre os juslaboralistas, ao tempo dos primeiros estudos analíticos sobre os
princípios juslaborais, muitos autores clássicos chegaram a referir o chamado princípio
do rendimento. Por esse princípio, a interpretação/aplicação da lei laboral deveria sempre
tomar em conta uma visão conjunta da produção, inspirada por valores de pendor
nacionalista e coletivista, considerados superiores, na pletora de componentes da relação
de trabalho, àqueles valores meramente individuais. Ambos os polos da relação —
empregado e empregador — deveriam realizar o máximo esforço para incrementar e
impulsionar a produção nacional; mas seus efeitos concretos eram sentidos mais
intensamente pelos trabalhadores, já que o desempenho laboral abaixo de certos padrões
configuraria violação contratual. Não se tratava, porém, de um marco puramente
quantitativo, mas sobretudo qualitativo.
Nessa ordem de aprimoramento do conceito, nota-se que, a rigor, não se refere ele
à produção, mas à produtividade. Em outras palavras, procura-se frisar o dever de
aumentar não tanto o resultado global — que é determinado por múltiplos fatores que
escapam ao controle das partes — como a eficácia dos esforços realizados em função
dos meios utilizados. É um tema pertinente à proporcionalidade entre o esforço e o
resultado, mais do que uma simples quantificação dos resultados, do que resulta seu
alcance ser mais qualitativo do que quantitativo.(1)
É dizer: compromisso com a produção, importando em algum nível de sacrifício
e abnegação, a despeito dos resultados finais. Em decorrência do princípio, não era
incomum defender a ilicitude de estratégias de luta operária que implicassem diminuição
do rendimento normal(2), como p. ex. graves de braços cruzados.
(*) Professor Associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da FDUSP. Juiz Titular da
1ª Vara do Trabalho de Taubaté/SP. Presidente da AMATRA XV (gestão 2011-2013).
(1) RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de direito do trabalho. Trad. Wagner D. Giglio. São Paulo: LTr, 1996. p. 266.
(2) Ibidem, p. 267.
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A par de alguma resistência doutrinal (e. g., Hernainz Marquez), o fato é que o
princípio do rendimento servia como um “princípio compensatório” em relação a todos
os outros, geralmente favoráveis ao trabalhador (proteção, irrenunciabilidade, primazia
da realidade etc.).
Na verdade, o princípio do rendimento associava-se à ideia da prevalência do
interesse público-estatal (= interesse público secundário) sobre os interesses de classe,
que tinha um sentido muito particular nos regimes políticos autoritários de inspiração
fascista, nos quais se concebia o Estado como elemento mediador/neutralizador da luta
de classes. No Brasil, a ideia (não o princípio) aparece vazada no próprio art. 8º, caput,
in fine, da CLT. Por isso mesmo, com a derrocada dos regimes nacionalistas e autoritários,
o princípio do rendimento foi paulatinamente esquecido pela doutrina.
A ser admitido entre nós, sob a égide da atual ordem constitucional, o princípio
do rendimento desafiaria uma necessária releitura, à luz das finalidades e dos fundamentos do Estado Democrático e Social de Direito, escapando à esfera restrita da produção
e acumulação nacional de riquezas e assentando-se num conceito prudencial de interesse
público primário. Em Portugal, Palma Ramalho tentou fazê-lo, de certo modo, ao enunciar
o “princípio da prevalência dos interesses de gestão”, que se rivalizaria com o princípio
da proteção do trabalhador.(3) O “princípio da prevalência dos interesses de gestão”
corresponderia à necessidade de “assegurar ao empregador as condições necessárias ao
cumprimento dos deveres amplos que lhe incumbem e, indiretamente, viabilizar este
mesmo vínculo”, garantindo a subsistência da relação jurídico-laboral, com a estrutura
complexa que o sistema jurídico lhe confere, por meio da prevalência controlada dos
interesses do empregador em certas situações legalmente concretizadas: a adaptabilidade
dos horários dos empregados (arts. 204 e ss. do CT), o regime de mobilidade funcional
(art. 120 do CT ou, no Brasil, o art. 469 da CLT), os poderes modificativos do contrato
de trabalho por iniciativa do empregador (o ius variandi, restringido no Brasil pelo art.
468 da CLT) e as próprias limitações ao princípio da segurança no emprego (como nas
hipóteses de contratos de trabalho precário — a termo, temporário, a comissão de
serviço etc. — ou de cessação da relação de emprego por iniciativa do empregador com
fundamento em causas objetivas ou na inadaptação do trabalhador). Tudo, enfim,
contemporizando com as dificuldades factuais da empresa e se justificando em prol da
subsistência global dos vínculos empregatícios (o que estaria, afinal, no horizonte do
interesse público primário: o pleno emprego ou, ao menos, a empregabilidade). A nosso
ver, porém, a (re)formulação proposta, embora bem encaminhada (ao escapar do vetor
corporativista), não se conclui com sucesso, por flertar com o vetor flexibilizador. Insista-se: há futuro para além dos “contratos-lixo”.
Com o abandono do princípio do rendimento, porém, os doutrinadores
encamparam outro, que atendia às mesmas necessidades cobertas pelo primeiro e o
(3) RAMALHO, Maria do Rosário Palma. Direito do trabalho: parte I — dogmática geral. Coimbra: Almedina, 2005.
p. 489-492, 498-501.
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fazia com vantagens, ante o descompromisso com ideologias superadas e a potencial
imparcialidade. A doutrina juslaboral rumava para o rico universo da boa-fé (Treu und
Glauben).
Para Plá Rodriguez, com efeito, o princípio da boa-fé é, na verdade, o substrato
ético por detrás do princípio do rendimento, devendo, por isso, substituí-lo nos elencos
principiológicos da doutrina. É que,
se se acredita que há obrigação de ter rendimento no trabalho, é porque se
parte da suposição de que o trabalhador deve cumprir seu contrato de boa-fé
e entre as exigências da mesma se encontra a de colocar o empenho normal
no cumprimento da tarefa determinada.(4)
Pelo princípio da boa-fé, pode-se exigir, tanto no plano individual (empregador vs.
empregado) como no plano coletivo (sindicato profissional vs. sindicato econômico ou
sindicato profissional vs. empresa), que todos os interessados ajam, de parte a parte,
com boa-fé, lealdade e transparência, sem dolo ou logro (= dimensão subjetiva) e sem
frustrar legítimas expectativas socialmente justificadas (= dimensão objetiva). Trata-se,
portanto, de um princípio jurídico, porque dele se podem inclusive extrair comandos
diretos de conduta, independentemente da intermediação concretizadora do legislador.
Por outro lado, não abrange apenas a boa-fé subjetiva (de que é antípoda a ideia de má-fé), embora também a alcance (assim, e. g., na hipótese do art. 482, c, da CLT: justa
causa por negociação habitual desleal). Abrange também a chamada boa-fé objetiva, que
independe da subjetividade dos sujeitos, bastando-se com a observância de padrões
objetivos de conduta e com a preservação das expectativas correspondentes.
Delgado desdobra a ideia de boa-fé em três subprincípios(5):
• lealdade e boa-fé, pelo qual se impõem limites éticos à conduta de uma
parte em confronto com os interesses da outra: dele derivam, pela função
normogenética, regras definidoras de justas causas obreiras (mau procedimento,
incontinência de conduta, desídia, negociação habitual desleal etc. — cf. art.
482 da CLT) e também patronais (exigência de serviços superiores às forças
do trabalhador ou alheios ao contrato, tratamento com rigor excessivo, redução
substantiva da oferta de trabalho em caso de remuneração por produção etc.
— cf. art. 483 da CLT);
• não alegação da própria torpeza, atenuado nas relações de trabalho (o
trabalhador pode alegar em seu favor a nulidade de contrato societário civil
fraudulento que assinou de modo espontâneo e informado), mas ainda assim
interagente (o trabalhador suportará, nas esferas civil e penal, as consequências
jurídicas de ato simulatório de dispensa pelo qual logrou sacar indevidamente
o FGTS e receber as parcelas de seguro-desemprego);
(4) RODRIGUEZ. Op. cit., p. 269.
(5) DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2003. p. 191-192.
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• efeito lícito do exercício regular do próprio direito, a vedar o abuso de direito
(não pode o empregador, e. g., valer-se de cláusula expressa de transferibilidade
— art. 469, § 1º, da CLT — para, diante da necessidade de cobrir uma vaga,
transferir de cidade um bancário às vésperas de seu casamento, com o intuito
de estorvá-lo).
São desdobramentos úteis e didáticos, a revelar as várias facetas do princípio da
boa-fé. Mas, a rigor, trata-se de manifestações ou paradigmas de um mesmo princípio:
o da boa-fé.
Como há pouco externado, o princípio da boa-fé não é um princípio exclusivo do
Direito do Trabalho. Ao contrário, tem merecido estudos muito mais alentados em
outras plagas. No Direito Processual Civil, a boa-fé subjetiva vem desafiando dissertações
e teses a partir do estudo das hipóteses do art. 17 do CPC (= litigância de má-fé). Já a
boa-fé objetiva é tema especialmente desbastado no Direito Civil, in se ou atrelado a
outros, como o abuso de direito e a doutrina da confiança. No Brasil, ademais, a boa-fé sequer detém expressa positividade na legislação trabalhista, embora já tenha bom
curso na doutrina. O intérprete/aplicador, ao buscar fundamentos positivos para operar
o princípio da boa-fé objetiva, deve necessariamente acorrer ao Código Civil (art. 422),
pela via do art. 8º, parágrafo único, da CLT:
Ar
t. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como
Art.
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A partir desse dispositivo, consagraram-se duas cláusulas gerais (“probidade” e
“boa-fé”), na medida em que o legislador não estatuiu as consequências jurídicas para a
conduta civil ímproba ou desleal, deixando-as ao prudente critério do juiz. Com isso,
abriu-se ao operador um mundo de possibilidades, notadamente no que diz com a
figura da boa-fé objetiva. Várias foram já exploradas pela doutrina e jurisprudência
trabalhistas; outras tantas se passam a descobrir, mais recentemente, pelo diálogo com
o juscivilismo de vanguarda, a partir de uma série de paradigmas casuísticos. Vejamos
algumas dessas possibilidades, partindo dos modelos teóricos apresentados por Menezes
Cordeiro(6).
• Venire contra factum proprium. Não podem as partes, nas relações individuais
ou coletivas de trabalho, frustrar uma expectativa objetivamente criada por
um seu comportamento anterior. Assim, e. g., o empregador que por anos
tolera o não registro de ponto não pode depois, em juízo, pretender descontar
“faltas” naqueles dias em que não houve marcação pelo empregado, se o
mesmo alega presença (há, no mínimo, inversão do ônus da prova);
• Supressio (= Verwirkung alemã). O não exercício de direitos clausulados
conduz à sua “perda merecida”, por incutir no outro a legítima expectativa de
que a cláusula jamais será evocada. Assim, e. g., se o empregado foi contratado
(6) CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, passim.
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com cláusula expressa de transferibilidade, mas por décadas jamais foi transferido e ao revés foi estimulado a “criar raízes” no local da contratação, não
pode a seguir ser surpreendido com a pretensão patronal de exercitar o direito
clausular; o próprio perdão tácito da falta patronal ou obreira, que impede a
ruptura do contrato de trabalho por infração contratual alegada a destempo(7),
seria uma manifestação da supressio.(8)
• To quoque contratual.. Pelo paradigma do tu quoque (que vem da expressão
supostamente dita por Júlio César ao filho que o apunhalou: tu quoque, Brutus,
fili mi?), aquele que viola uma norma jurídica não pode, sem abuso, exercer
a situação jurídica que essa mesma norma lhe atribui. Assim, e. g., o
empregador que não vinha fornecendo EPIs há meses (desobediência ao art.
166 da CLT), quando volta a fornecê-los por uma ou duas semanas, não
pode desde logo suspender ou demitir o empregado que não o utilizou (sendo
certo que, no rigor da lei, trata-se de ato faltoso, ut art. 158, parágrafo único,
b, da CLT).
• Inalegabilidades formais.. A boa-fé objetiva minora o ius strictum das
nulidades formais, nas hipóteses em que as consequências da inobservância
de forma, que não pode ser atribuída ao sujeito prejudicado, são proporcionalmente insuportáveis. Assim, e. g., nos contratos de trabalho celebrados
e executados com nulidades de forma ou incapacidades formais, como, e. g.,
o atleta profissional contratado sem instrumento escrito (contrariando o art.
28 da Lei n. 12.395/2011 ou, antes, o art. 3º da Lei n. 6.354/1976), ou o
menor de dezesseis anos contratado como empregado comum (i. e., não
como aprendiz — art. 5º, XXXIII, CRFB), ou ainda, em nosso entender
(contrariando o disposto na Súmula n. 331 do TST), o empregado público
comum contratado sem prévio concurso público, desde que esteja de boa-fé
e preste efetivamente serviços. Em todos esses casos, a bem da boa-fé objetiva,
o empregador não pode, ao depois, alegar os vícios formais para o fim de
negar direitos salariais ou rescisórios: tendo — ou devendo ter —
conhecimento do requisito formal ou da solenidade exigível, deve arcar com
todas as responsabilidades trabalhistas do vínculo, como se estivesse atendido
o pressuposto formal, sem prejuízo de responsabilidades civis ou penais a
latere.
• Desequilíbrio no exercício jurídico. Fere a boa-fé objetiva todo exercício de
posição jurídica que revele despropósito objetivo entre o exercício do direito
e os efeitos dele derivados (porque será a antípoda daquilo designado por
Godinho Delgado como “efeito lícito do exercício regular do próprio direito”
— que se insere, dessarte, na órbita deste paradigma). Uma de suas hipóteses
é a desproporcionalidade entre a vantagem auferida pelo titular e o sacrifício
(7) GIGLIO, Wagner D. Justa causa. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 23.
(8) MEIRELES, Edilton. Abuso de direito na relação de emprego. São Paulo: LTr, 2005. p. 74.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

142

02/07/2013, 17:24

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

143

imposto à contraparte pelo exercício da posição jurídica; e, entre as respectivas
sub-hipóteses, as punições disciplinares por faltas insignificantes (imagine-se,
p. ex., a suspensão contratual por um único atraso de quinze minutos), ou
ainda o exercício de direito com lesão intolerável para terceiros (suponha-se
um empregador que, no afã de controlar a conduta dos empregados nas
dependências do estabelecimento, instala um excessivo número de câmeras,
transformando o ambiente de trabalho em um simulacro de big brother
laboral).
• Elasticidade normativa no marco do exercício do direito de greve (art. 9º da
CRFB). Não se pode esperar colaboracionismo ou compromisso com a
produção em movimentos paredistas; logo, o princípio da boa-fé tem de ser
ali contextualizado, partindo-se da ideia de que “todo meio de luta, por sua
própria natureza, tende a prejudicar a outra parte. Caso contrário, não serve
como meio de luta”.(9) Nada obstante, a boa-fé objetiva também atua nas
relações coletivas de trabalho, inclusive as conflitivas (fere-a, p. ex., a sabotagem
ou a greve-surpresa que, desatendendo os prazos dos arts. 3º, parágrafo único,
e 13 da Lei n. 7.783/1989, prejudica irreversivelmente as finanças do
empregador).
Enfim, uma derradeira palavra sobre o “pertencimento” do princípio da boa-fé;
ou, o que é o mesmo, sobre a sua “particularidade” trabalhista. Muitos autores de língua
castelhana sugeriram particularizar o princípio da boa-fé no Direito do Trabalho, quiçá
com configurações próprias, porque nos contratos de trabalho ele teria uma diversa e
maior relevância. Afinal, a relação de emprego não se resume a um negócio circunstancial
ou a uma fugaz transação mercantil (mais comuns no direito privado), contendo, ao
revés, vínculos sociológicos pessoais e tendencialmente permanentes, de ordem “moral
e espiritual”.(10) Ou, como obtemperou Plá Rodriguez,
a justificação e a aplicação deste princípio têm um significado, uma duração
e uma necessidade muito superiores às que podem ter em contratos que se
esgotam em um intercâmbio único de prestações ou em uma simples
correspondência de prestações materiais.(11)
Pois bem. Se é verdadeiro que o princípio da boa-fé ganha especial dimensão nos
lindes do direito laboral (especialmente em face do caráter ontológico do objeto da
prestação contratual, que é uma própria emanação da personalidade da pessoa humana),
também é certo que um aterramento artificial do princípio nos lindes do Direito do
Trabalho não se justifica. A bona fides nasce do Direito Romano (fides — sacra, fides —
fato, fides — ética; fides — poder e fides — promessa); é no Direito Civil, portanto,
onde deita raízes, espraiando-se por toda a enciclopédia jurídica. Melhor será, por sua
(9) RODRIGUEZ, Op. cit., p. 278.
(10) BOTIJA, Eugenio Pérez. Curso de derecho del trabajo. Madrid: Tecnos, 1948. p. 176.
(11) RODRIGUEZ. Op. cit., p. 272.
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universalidade e plasticidade, que a boa-fé inspire estudos de corte epistemológico
transversal, que a desenvolvam em todas as suas manifestações disciplinares (inclusive
nas searas do direito público), sem diversionismos teoréticos e com visão de conjunto,
sob bases dogmáticas comuns.
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INTERPRETAÇÃO DA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL N. 315 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO

Adilson Rinaldo Boaretto(*)

1. A OJ n. 315 e suas justificativas
Em 11 de agosto de 2003, a Seção Especializada em Dissídios Individuais n. 1 do
Colendo Tribunal Superior do Trabalho editou a Orientação Jurisprudencial n. 315,
cuja existência da palavra “enquadramento” em sua chamada, inadequada, diga-se de
passagem, vem induzindo vários julgadores a alterarem o enquadramento sindical dos
motoristas que exercem suas funções em empresas rurais, em detrimento dos interesses
de milhares de trabalhadores e em desprestígio a todo o arcabouço jurídico e histórico
que confere aos Sindicatos dos Trabalhadores em Transportes Terrestres a representação
desses profissionais, além dos tratoristas e operadores de máquinas automotivas, em
razão do enquadramento legal como categoria diferenciada.
A referida OJ recebeu a seguinte redação, verbis:
“OJ-SDI1 N. 315. MOTORISTA. EMPRESA. ATIVIDADE PREDOMINANTEMENTE RURAL.
ENQUADRAMENTO COMO TRABALHADOR RURAL. DJ 11.81003
É considerado trabalhador rural o motorista que trabalha no âmbito de empresa cuja atividade
é preponderantemente rural, considerando que, de modo geral, não enfrenta o trânsito das
estradas e cidades.”

Para a instituição da nova Orientação Jurisprudencial, utilizou-se como paradigma
acórdãos que, em suma, tinham como objeto principal a questão prescricional, ou seja,
onde se questionava qual o prazo deveria ser aplicado para empregados que exerciam
funções de motorista em empresas rurais, em sua maioria de reflorestamento do Estado
(*) Advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Inesp.
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do Rio Grande do Sul, sendo as decisões oriundas dos seguintes processos: 1) ERR n.
579.906/1999, Rel. Min. Rider de Brito, DJ 7.12.2000, Decisão por maioria; 2) ERR n.
582.999/1999, Min. Rider de Brito, DJ 26.10.2001, Decisão unânime; 3) ERR 583.301/
1999, Min. Rider de Brito, DJ 26.10.2001, Decisão unânime; 4) ERR n. 520.086/
1998, Min. Brito Pereira, DJ 19.4.2002, Decisão unânime; 5) RR n. 582.999/1999, 3ª
T., Min. Francisco Fausto, DJ 16.6.2000, Decisão unânime; 6) RR 215.040/1995, Min.
Thaumaturgo Cortizo, Ac. 5ª T. 234/1997, Decisão unânime, DJ 21.3.1997; 7) RR n.
547.057/1999, 5ª T., Juiz Conv. Levi Ceregato, DJ 24.9.1999, Decisão unânime; 8)
RR n. 667.541/2000, 5ª T., Juiz Conv. Aloysio Santos, DJ 23.2.2001, Decisão unânime
(DJU 11.8.2003).
Das decisões paradigmas se extrai que, por meio da referida OJ, o que efetivamente
se buscava era consolidar o entendimento de que a norma prescricional a ser aplicada
para os motoristas que se ativavam em empresas rurais era a própria dos trabalhadores
rurais. Contudo, sua redação final acabou por induzir vários intérpretes ao entendimento
de que houve mudança no enquadramento sindical desses trabalhadores.
Com isso, embora fosse perfeita a intenção Colendo TST, a inserção da expressão
“enquadramento” na chamada da referida OJ n. 315 acabou por criar uma grande confusão
no tocante à representação sindical desses profissionais, levando alguns julgadores a
suprimirem conquistas expressivas e históricas de vários motoristas de empresas rurais,
enquanto representados pelas entidades sindicais dos trabalhadores em transportes
terrestres, vinculando-os às representações dos trabalhadores rurais, que nenhuma
identidade possuem com os motoristas.
Verifica-se que, de acordo com o entendimento da maioria dos Ministros do TST
com os quais tive a oportunidade de conversar, é perfeitamente possível a aplicação de
regras dos rurais (prescrição) para os motoristas, mesmo que eles pertençam à categoria
diferenciada, ou seja, sem alterar seu enquadramento sindical, a exemplo das
considerações do Min. João Batista Brito Pereira em decisão prolatada no Processo ERR n. 520.086, de 1998, verbis:
“(...) Assim, na hipótese sub examine, por ser o reclamante motorista de empresa rural, a ele
são aplicáveis as regras previstas para os trabalhadores rurais, pouco importando o fato de
pertencer a categoria profissional diferenciada (...).”

Conforme já mencionado, os acórdãos utilizados como paradigmas para a instituição
da OJ n. 315 tinham como objeto principal a prescrição a ser adotada para os motoristas
que exerciam suas funções em empresas consideradas rurais, e não o enquadramento
sindical desses profissionais. A rigor, tal abordagem se deu de forma incidental em
apenas três decisões, desconsiderando, como dito, todo o arcabouço jurídico e histórico
do enquadramento sindical específico dos motoristas, inclusive os rurais.
Nesse diapasão, merece destaque o teor do Acórdão prolatado nos autos do Proc.
TST-RR n. 667.541/00.2, à fl. 6, cujo Relator foi o insigne Juiz convocado, Aloysio
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Santos, que destaca o entendimento manifestado pelo E. TST em outros processos, do
qual se extrai os seguintes apontamentos:
(...)
“A questão federal em tela foi analisada e decidida diversas vezes nesta Corte, podendo ser
destacado os seguintes precedentes: TST-RR n. 215.040/95.0 (5ª T., Rel. Min. A. M. Thaumaturgo Cortizo, DJ de 21.3.1997, p. 8911), TST-RR n. 547.057/99.1 (5ª T., Rel. Juiz Convocado Levi Ceregato, DJ de 24.9.1999, p. 304), TST-RR n. 579.906/99.9 (3ª T. Rel. Juiz
Convocado Lucas Kontoyanis, DJ de 11.2.2000, p. 239) e TST-RR n. 582.999/99.3 (3ª T., Rel.
Min. Francisco Fausto, DJ de 16.6.2000, p. 481). Nestes VV. Acórdãos restou predominante
o entendimento de que o motorista de empresa rural, ainda que pertencente a categoria
profissional diferenciada, é considerado trabalhador rural quando empregado de empresa
rurícola, que, conforme o v. acórdão regional explora a silvicultura e a agropecuária.” (no
original não há destaque).
(...)

1.1. Emenda Constitucional n. 28/2000
Oportuno é lembrar que todos os processos que motivaram a referida OJ foram
propostos antes de maio de 2000, pois o art. 233 da Constituição Federal de 1988 que
suscitava esses conflitos (aplicação da prescrição) foi revogado pela Emenda Constitucional n. 28/2000, resultando na igualdade quanto à prescrição de trabalhadores
urbanos e rurais, conforme se verifica da nova redação dada ao inciso XXIX do art. 7º
da CF, verbis:
“Art. 1º O inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
XXIX — ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho.”

2. Legalidade da existência de categoria difer
enciada no setor rrural
ural
diferenciada
Desde a edição da Lei n. 5.589/1973 e, posteriormente, do seu Decreto
Regulamentador n. 73.626/1974, especialmente em razão do que dispõe o seu art. 4º,
que referendou a aplicação dos arts. 511 a 535 da CLT, já se previa a coexistência da
categoria diferenciada no setor rural, verbis:
“DECRETO N. 73.626, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1974
REGULAMENTO DAS RELAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE TRABALHO RURAL
Art. 1º Este Regulamento disciplina a aplicação das normas concernentes às relações individuais
e coletivas de trabalho rural estatuídas pela Lei n. 5.889, de 8 de junho de 1973.
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(...)
Art. 4º Nas relações de trabalho rural aplicam-se os arts. 4º a 6º; 8º a 10; 13 a 19; 21; 25 a
29; 31 a 34; 36 a 44; 48 a 50; 62, alínea b; 67 a 70; 74; 76; 78 e 79; 83; 84; 86; 116 a 118;
124; 126; 129 a 133; 134 alíneas a, c, d, e e f; 135 a 142; parágrafo único dos arts. 143; 144;
147; 359; 366; 372; 377; 379; 387 a 396; 399; 402; 403; 405 caput e § 5º; 407 a 410; 414
a 427; 437; 439; 441 a 457; 458 caput e § 2º; 459 a 479; 480 caput e § 1º; 481 a 487; 489
a 504; 511 a 535
535; 537 a 552; 553 caput e alíneas b, c, d e e, e §§ 1º e 2º; 554 a 562; 564 a
566; 570 caput; 601 a 603; 605 a 629; 630 caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º; 631 a 685;
687 a 690; 693; 694; 696; 697; 699 a 702; 707 a 721; 722 caput, alíneas b e c e §§ 1º, 2º e
3º; 723 a 725; 727 a 733; 735 a 754; 763 a 914, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943; com suas alterações” (no original
não há destaque)

Nota-se que o art. 4º do referido Decreto traz expressamente referendada a aplicação
do disposto no art. 511 da CLT com relação ao trabalho rural, sem qualquer exceção.
Logo, a lição que se extrai de tal referência é que a previsão insculpida no § 3º do art.
511, que trata da categoria profissional diferenciada, também foi recepcionada, estando
em perfeita harmonia com a regulamentação do trabalho rural.
Diante disso, resta perfeitamente demonstrado que o entendimento de alguns
intérpretes de que a OJ n. 315 do TST impede o reconhecimento de categoria profissional
diferenciada no meio rural está totalmente divorciado do que efetivamente prevê o texto
legal acima, pois mesmo considerando que tais motoristas de empresas agrícolas, pouco
enfrentam o trânsito de rodovias, o texto legal contempla expressamente a existência da
categoria profissional diferenciada no meio rural.

3. Categoria difer
enciada dos motoristas e similar
es
diferenciada
similares
A CLT, no § 3º, do aludido art. 511, estatui a definição legal de categoria
diferenciada nos seguintes termos: “(...) Categoria diferenciada é a que se forma dos
empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto
profissional especial ou em consequência de condições de vida singular (...)”.
A partir dessa excepcionalidade legal, as chamadas categorias diferenciadas, se
caracterizam em sua individualidade por força de estatuto profissional ou em consequência
de condições de vida singular, independentemente da atividade econômica em que se
exerça o trabalho.
Portanto, a teor do art. 511, § 3º, da CLT, as categorias diferenciadas não seguem
o enquadramento pela atividade preponderante, posto que estas possuem peculiaridades
inerentes à própria profissão, sendo assim regulamentadas por lei, por meio de estatutos
profissionais, ou ainda em face das condições de vida singulares, não guardando nenhuma
identidade com os demais trabalhadores da empresa.
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O quadro originário da CLT de 1943 contemplou como categoria diferenciada,
entre outros, os profissionais que exercem as funções de Condutores de veículos
rodoviários (motorista) e Tratoristas.
É fato que alguns juristas entendem que, quando muito, pode o quadro de
atividades e profissões da CLT, que atualmente não mais ostenta força obrigatória e
vinculante, ser utilizado, pelos empregadores e empregados interessados, como simples
modelo para a criação de categorias profissionais, econômicas ou diferenciadas. Contudo,
o Plenário do STF, ao apreciar o RMS n. 21.305/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, j.
17.10.1991, DJ 29.11.1991, p. 17.326), considerou recepcionados os dispositivos da
CLT que cuidam do enquadramento sindical.
Importante destacar do voto as seguintes considerações, verbis:
“Destarte, já aqui concluo que as normas da Consolidação das Leis do Trabalho envolvidas
neste caso — arts. 511 e 570 — estão em pleno vigor, especialmente no que definem o que
se entende como categoria diferenciada e a possibilidade de agrupamento de categorias que,
pelo pequeno número de integrantes, não possam se sindicalizar eficientemente pelo critério
da especificidade, sendo-lhes assegurada a constituição de sindicato específico tão logo fique
viabilizado.
Art. 577. O quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano básico do
enquadramento sindical.”

4. Decisões da Comissão de Enquadramento Sindical
Como era da competência da Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério
do Trabalho esclarecer dúvidas e definir o enquadramento de novas profissões e
atividades econômicas, quando provocado a se manifestar sobre a categoria em estudo
(MOTORISTAS, TRATORISTAS E OPERADORES DE CARREGADEIRAS, INCLUSIVE
RURAIS) assim decidiu:
“Proc. MTb n. 419/84, Rel. Carlos Francisco Pinto da Silva, DOU 23.10.1984, p. 15.494
Os motoristas, tratoristas, ajudantes e carregadores de veículos são considerados como
diferenciados, mesmo quando prestam serviços à empresa rural, devem, pois, suas
contribuições ser recolhidas para o sindicato específico da categoria.”

Dessa decisão, merecem destaque as considerações do relator:
“(...) CONSIDERANDO que os motoristas, tratoristas, ajudantes e carregadores de veículos
são considerados como diferenciados; CONSIDERANDO que, não obstante a empresa para
a qual prestam serviços, ser empresa rural, os diferenciados devem recolher aquele tributo
para o sindicato próprio não acompanhando o enquadramento da empresa (...).”

Portanto, desde 1984, mais nenhuma dúvida teve lugar em relação ao enquadramento sindical dos profissionais que exercem as funções de motoristas, tratoristas,
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operadores de máquinas (carregadeiras), independente do local da prestação de serviços
(rural ou urbano).
5. Da exigência de habilitação especial como fonte subsidiária para definição do
enquadramento
Sem prejuízo das especificações retrocitadas, encontramos no atual Código de
Trânsito Brasileiro a exigência de Carteira de Habilitação específica para todos esses
profissionais, o que também reforça a ideia de similaridade de vida profissional, corroborando na concepção de que também possuem o mesmo enquadramento sindical.
“Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor
destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem,
de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor
habilitado nas categorias C, D ou E.”

Nesta linha de intelecção, considerando ser imprescindível que os tratoristas e
operadores de máquina possuam habilitação nas categorias C, D ou E, verifica-se a
similitude de condições para exercício das funções laborais, reforçando o argumento
a respeito do imperioso reconhecimento do enquadramento sindical dos empregados
de empresas consideradas agrícolas junto à categoria profissional dos trabalhadores em
transportes terrestres, até mesmo considerando a similitude de condições de trabalho e
nível específico de conhecimentos exigidos.
6. Confir
mação da rrepr
epr
esentação pelo Ministério do T
rabalho e Empr
ego pela Nota
Confirmação
epresentação
Trabalho
Emprego
Técnica n. 3/2009 da CGRS/SR
T/MTE
CGRS/SRT/MTE
Em razão dos conflitos gerados pela OJ n. 315 do TST, foi realizada recente consulta
ao Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente à Secretaria de Relações do
Trabalho, que pela Nota Técnica n. 3/2009 da CGRS/SRT/TEM, assim se manifestou,
verbis:
“Nessa conformidade, não se vislumbra óbice quanto à representação dos motoristas,
tratoristas, operadores de máquinas agrícolas (carregadores de veículos) e operadores de
empilhadeiras, em conjunto com os trabalhadores rodoviários, independente da área
de atuação (urbana ou rural). Prevalecendo dessa forma, a avaliação e decisão dos próprios
trabalhadores interessados.”

Portanto, os empregados que exerçam função de motorista nas empresas que
possuam atividade preponderantemente rural também devem ser vinculados à categoria
dos trabalhadores em transportes terrestres, por se tratar de categoria diferenciada.
Tal Nota Técnica foi expedida em conformidade com o entendimento consolidado
em nosso Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 677, verbis:
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“677 — Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder
ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

Conclusão
Do que foi exposto, à luz da legislação vigente, da evolução histórica, da boa
doutrina e da jurisprudência, pode se afirmar que:
a) o art. 4º do Decreto n. 73.626, de 12 de fevereiro de 1974, que regulamentou
as relações individuais e coletivas do trabalho rural contemplou expressamente a
possibilidade de existência nesse setor da categoria diferenciada, obviamente com vistas
aos trabalhadores do setor de mecanização das lavouras que já existiam;
b) a representação sindical dos motoristas, tratoristas, ajudantes e carregadores de
veículos, mesmo quando prestam serviços à empresa rural, são considerados como
diferenciados, de acordo com a decisão da CES, pelo Proc. MTb n. 419/1984, Rel.
Carlos Francisco Pinto da Silva, DOU 23.10.1984, p. 15.494, sendo as representações
sindicais dos trabalhadores em transporte as únicas legitimadas para a efetiva representação
desses profissionais;
c) as decisões do Ministério do Trabalho que vincularam a representação sindical
dos empregados que exercem as funções de motoristas, tratoristas, operadores de
máquinas, entre outras, como categoria diferenciada, as Organizações dos Trabalhadores
em Transporte Terrestre têm amparo legal e eficácia jurídica plena, somente alterável por
lei ou decisão judicial específica;
d) o alcance da representação dos motoristas, tratoristas e operadores de máquinas
agrícolas, enquanto categoria profissional diferenciada, também já foi interpretada e
reconhecida pela Secretaria das Relações de Trabalho do MTE, nos termos da recente
Nota Técnica n. 3/2009, expedida em consonância com a Súmula n. 677 do STF;
e) a Orientação Jurisprudencial n. 315 do TST tem por objetivo estabelecer a
prescrição aplicável ao motorista de empresas rurais, em processos propostos antes da
EC n. 28/2000, excluindo-os das limitações impostas pela prescrição aplicada aos
trabalhadores urbanos. Esta OJ jamais teve o propósito de alterar o enquadramento
sindical desses profissionais.
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EQUIPARAÇÃO ESTRUTURAL

Vicente de Paula Maciel Júnior(*)

É preciso terceirizar a prosperidade e não a miséria. É
fundamental equiparar a partir da prosperidade. A miséria iguala,
ofende, avilta, revolta. Destrói ideologias e promove revoluções. A
miséria não tem religião, difunde o desespero, enfraquece o corpo e
aniquila a alma. Ela retira o que resta de dignidade. Impede
qualquer compreensão racional porque ela é o moto contínuo do
caos... Aqueles que lhe são indiferentes e lhe manifestam aversão e
repugnância, conhecerão um dia sua face descarnada e seu
profundo olhar inquietante. Aqueles que se preocupam com ela,
talvez lhes restem culpa ou compaixão. Aqueles que fazem algo
contra ela ao menos são capazes de compreender sua dimensão.
Vicente Maciel Jr.

EMENTA: Este trabalho pretende examinar o tema da equiparação salarial na perspectiva da
estruturação moderna da organização do trabalho pelo empregador. O tema da equiparação
merece ser revisto à luz do novo modelo constitucional brasileiro e adaptado às novas
condições e exigências impostas pelo modelo de produção, para que permaneça como eficaz
instrumento jurídico contra as políticas discriminatórias de remuneração. A proposta abrange
a identificação dos requisitos legais da equiparação salarial na nova sistemática de produção,
que muitas vezes fragmenta as funções antes exercidas por um único empregado no intuito
de descaracterizar e enfraquecer as conquistas alcançadas pelas categorias profissionais. O
ponto central é a proposta de equiparação estrutural, que significa a possibilidade de a análise
do fenômeno da equiparação ser identificado a partir da estruturação das atividades segundo
(*) Doutor em Direito pela UFMG. Pós-Doutor em Direito Processual pela Università di Roma — La Sapienza.
Professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, nos cursos de graduação e pós-graduação.
Juiz do Trabalho Presidente da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.
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as exigências do empregador, como forma de tipificar as situações fáticas no enquadramento
legal do art. 461 da CLT .

1. Introdução
Os homens são iguais? Eles merecem igual remuneração desde que se comportem
de modo padronizado considerando as expectativas de condições de trabalho vigentes
em determinado tempo? Quem tem mais tempo no trabalho tem mais direitos de quem
nele entrou agora? A partir de quando eu posso pedir o direito de ser tratado igualmente,
sem diferença de remuneração? O mundo globalizado comporta tratamentos diferenciados
entre brasileiros e estrangeiros?
Essas questões não são novas e surgiram desde quando o Direito do Trabalho
começou a ser reconhecido e universalizado como uma forma de reprimir a exploração
do homem pelo homem (em razão da relação CAPITAL X TRABALHO), principalmente
em função das péssimas condições de trabalho que surgiram após o fim da escravidão.
A mão de obra gratuita passa a ser remunerada, mas a preferência foi pelo trabalho
da mulher e do menor, pelo fato de que ganhavam salários menores que os dos homens.
Esses fatos mereceram coibição pelo Direito do Trabalho. Paralelamente a esse problema,
a difusão das empresas de capital estrangeiro, em atuação em diversos países, chamou a
atenção para a prática discriminatória segundo a qual a empresa estrangeira pagava salários
maiores aos empregados oriundos de seu país sede, do que aqueles que pagava aos
empregados do país onde a empresa atuava. (SÜSSEKIND, 2005, p. 429)
Diante da relevância do tema, surgiram tentativas de regulamentação da matéria,
no intuito de criar parâmetros gerais de uniformização, destacando-se, por sua
importância, o Tratado de Versailles, que em seu art. 427, 7, dispôs sobre o “salário
igual, sem distinção de sexo, para trabalho de igual valor”. Em seu art. 427, 8, o Tratado
de Versailles sugeriu “que as regras que em cada país se ditem, a respeito das condições de
trabalho, deverão assegurar um tratamento econômico equitativo a todos os operários
que residem legalmente no país”.
Essa norma foi fonte de inspiração para as legislações de diversos países e em
1951 foi firmada a Convenção n. 100 a respeito da igualdade de remuneração para
trabalho de igual valor entre homens e mulheres. Em 1958, foi aprovada a Convenção
n. 111 referente à discriminação em matéria de emprego e profissão. Ambas as convenções
foram ratificadas pelo Brasil.
No direito positivo brasileiro, a equiparação salarial por trabalho de igual valor foi
concebida a partir do Decreto n. 20.261, de 29.7.1931, sendo uma decorrência dos
objetivos perseguidos pela Revolução de 1930, no sentido de vedar o pagamento de
salários maiores aos estrangeiros, quando eles trabalhassem em condições análogas à
de um trabalhador brasileiro. Posteriormente, o Decreto-lei n. 1.843, de 7.12.1939
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manteve o princípio da equiparação, mas ainda com pertinência apenas à tutela do
trabalhador nacional. (SUSSEKIND, 205, p. 429/430)
Em um quadro comparativo do tratamento da matéria da equiparação salarial em
sede constitucional, poderíamos destacar a seguinte situação:
Constituição: 1934, art. 121, § 1º.
— adotou a isonomia salarial para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo,
nacionalidade ou estado civil.
Constituição de 1937
— omissa quanto ao tema da equiparação.
Constituição de 1946
— repetiu o dispositivo da Constituição de 1934.
Constituição de 1967
— em seu art. 165, III mencionou a proibição de diferenças de salários e de critério de
admissões por motivo de sexo, cor e estado civil.
Constituição de 1988
— em seu art. 7º, XXX e XXXI, proíbe a diferença de salário, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; bem como qualquer
discriminação salarial em relação ao trabalhador portador de deficiência.

Na legislação infraconstitucional, a CLT reconhece a equiparação salarial entre o
homem e a mulher por trabalho de igual valor, no art. 5º. No art. 461, estabelece um
sistema geral para análise da equiparação, exigindo identidade de funções, independentemente do trabalho de igual valor. E, no art. 358 da CLT a equiparação tem como
motivo a igualdade salarial entre o brasileiro e estrangeiro quando aquele exercer função
análoga à deste.
É a partir desse quadro evolutivo da tutela ao trabalhador, desde a norma convencional internacional, passando pelas legislações constitucional e infraconstitucional que
construiremos nosso raciocínio sobre o novo momento em que vivemos, tudo sem
desprezar o sentido que vem sendo dado aos textos normativos pela jurisprudência
pátria.
2. Os rrequisitos
equisitos legais da equiparação salarial
2.1. T
rabalho de igual valor
Trabalho
A palavra valor foi usada desde a Antiguidade para indicar a utilidade ou o preço
dos bens materiais e a dignidade ou o mérito das pessoas, apresentando uma questão
de conteúdo econômico. O seu sentido varia conforme sua utilização em outros campos
de indagação, como na filosofia. (ABBAGNANO, 1982, p. 952-956)
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Para Fernando Américo Veiga Damasceno(1), analisando a expressão na perspectiva
do Direito do Trabalho, a produtividade aliada ao zelo do empregado no desempenho
de suas atividades conduz à atribuição de maior ou menor valor para seu trabalho e
repercute na fixação dos parâmetros salariais. Para o autor, é regra de equidade que o
empregado mais produtivo qualitativa e quantitativamente seja melhor remunerado.
Conclui que seria injusto pagar o mesmo salário ao empregado que se esforça e colabora
com o empregador em comparação com outro que se limita a cumprir as obrigações
contratuais.
A questão da atribuição de valor ao trabalho envolve sempre uma dificuldade por
ser tema com implicações de ordem cultural, social,(2) política, econômica, ética, etc. E
questão de especial importância nessas cogitações abrange a evolução histórica do trabalho
e suas modificações, especialmente em face da tecnologia da informação e o desenvolvimento tecnológico, que alteraram profundamente o perfil do modus operandi das
atividades e relações de trabalho.
Exemplificando: uma empresa americana pode contratar um trabalhador indiano
para o desenvolvimento de software relativo à sua atividade bem como pelo suporte até
a efetiva operacionalização da ferramenta. Essa contratação pode dar-se on-line. O trabalho
pode ser enviado on-line. O suporte pode durar alguns meses, ou anos, e ser feito on-line. O pagamento pode ser enviado diretamente para a conta do trabalhador indiano
por transferência bancária on-line. E a dispensa pode dar-se também por uma simples
comunicação via e-mail de que o serviço não é mais necessário.
Talvez para todos em seu país, que vissem esse trabalhador indiano sentado à
frente de um computador, digitando freneticamente, sem sair de casa, sem “trabalhar”,
ele fosse considerado um excêntrico, um alienado, um desocupado, um “viciado
cibernético”. Entretanto, aquele rapaz estava trabalhando, e muito, e ganhando dinheiro,
talvez muito mais do que qualquer outro membro da família que saía de casa às cinco
horas da manhã para retornar ao final do dia (mesmo que ele não tivesse tempo para
gastar seu dinheiro porque estava “trabalhando”). A sua atividade afetou a vida de milhares
de pessoas em outro país e teve um “valor” inestimável...
A legislação seguramente não evoluiu no sentido de estabelecer garantias ao trabalho
realizado nessas condições, que hoje se desenvolve à margem do Direito, inclusive
desconsiderando a proteção do trabalhador nacional em face do estrangeiro prevista
nos tratados internacionais acima citados na introdução.
Há hoje uma “ordem” apesar e além da “ordem jurídica”. Esse conjunto de
linguagens digitais estabelece conexões que os ordenamentos jurídicos estatais não
conseguem “controlar”.
(1) DAMASCENO, 1995, p. 101-103.
(2) São obras essenciais para a compreensão das transformações tecnológicas que afetaram as relações entre Capital
x Trabalho (CASTELLS, 2010; MARTIN; SHUMANN. 1998; PAROLA, 2004; PUNZI, 2003).

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

156

02/07/2013, 17:24

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

157

Qual é o valor de um trabalho hoje em dia pressupondo esse panorama?!! Quem
se arrisca a valorizar o trabalho de outrem sem possibilidade de errar?!
Por essas razões que falseiam e obscurecem o problema do valor do trabalho, na
maioria das vezes, estabelecendo critérios subjetivos e que acabam por desvalorizar o
trabalho alheio, é que entendo que a lei deve ser clara na fixação de critérios objetivos,
que são critérios mínimos de remuneração para uma categoria.
A legislação brasileira estabeleceu no antigo art. 461 da CLT o que entende ser
trabalho de igual valor:
“Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com
igual produtividade e com a mesma perfeição técnica...”
A Constituição brasileira de 1988 é enigmática por trazer uma série de normas de
tutela contra a proibição de discriminação em função de gênero, raça, idade, opção
sexual, deficiência física e estado civil.(3) Entretanto, a norma que causa maiores indagações
em face de sua repercussão quanto ao valor do trabalho é, sem dúvida, o inciso XXXII,
do art. 7º da CF/1988, que assim diz:
“proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais
respectivos.”

Ora, isso quer dizer que tanto os “trabalhos” manual, técnico e intelectual devem
ter o mesmo “valor”, como os respectivos profissionais merecem o mesmo “valor”,
enquanto trabalhadores?!!
Tomando por base essas premissas teríamos um quadro legal em que um pedreiro,
um analista de sistemas, e um cientista PHD pesquisador do CNPQ deveriam ganhar
exatamente a mesma coisa!!!
Mas por que não ganham?!
Não ganham porque este inciso XXXII do art. 7º da CF está inserido em uma
Constituição que adota um modelo capitalista de organização econômica, que pressupõe
a livre-iniciativa.
A lei pode estabelecer e pressupor a igualdade, mas ela não paga salários, tributos,
não contrata, não concorre no mercado, não traça estratégias de ou sofre as consequências
de suas escolhas...
Ao inserir o inciso XXXII no art. 7º, que tem nítido viés ideológico socialista, em
uma Constituição que tem entre seus princípios fundamentais, que a República Federativa
do Brasil se assenta nos valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa; que prevê dentre
os direitos e garantias fundamentais a tutela da propriedade, está claro que essa igualdade
será uma miragem jurídica permitida dentro da perspectiva do estado capitalista.
(3) AULETE, p. 2951.
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É uma ambiguidade jurídica fruto da retórica política, mas que gera para a prática
jurídica uma dificuldade a ser interpretada e superada.
Entendo que as distinções de valores dos diversos tipos de trabalho devem ser
amenizadas e deve haver um encaminhamento rumo a uma diminuição das diferenças
entre o valor atribuído ao trabalho técnico, manual, e intelectual, mas a importância do
trabalho é dada pela repercussão que ele tem em face do “mercado”, que atribui o valor
a cada uma das atividades. Portanto, as empresas é que devem sofrer essa limitação,
com a fixação de regras claras para que não se utilizem subterfúgios no sentido de
minimizar ou aniquilar as conquistas atingidas por uma categoria, bem como alterar e
subdividir, fragmentar as tarefas antes todas feitas em atribuição a um cargo que tinha
um patamar salarial, para criar uma infinidade de cargos com nomes diferenciados, mas
que fazem a mesma coisa do que aquele cargo originário.
A mesma produtividade e perfeição técnica, que veremos nos tópicos seguintes,
são alguns dos importantes indícios objetivos para identificação de trabalhos de igual
valor.
Devemos ainda esclarecer que a diminuição de diferenças entre o valor dado ao
trabalho técnico, científico ou manual não deve representar a redução salarial, um
nivelamento “por baixo, o que, sem dúvida alguma, se ficar ao sabor da escolha do
empregador, seja ele público ou privado, é o que acabaria acontecendo na prática...”.
A diminuição entre remunerações deve desencadear um processo que parta da
elevação salarial do menor nível para o maior e não o contrário, sob pena de incorrer
em redução salarial ilegal.
2.2. Mesma produtividade
Segundo Caudas Aulete(4), produto é o resultado de produção, a coisa produzida.
Produção é a ação ou efeito de produzir. Produtivo é o que produz ou pode produzir e
produtividade é o caráter ou qualidade de produtivo.
A produtividade em sentido econômico e legal diz respeito a medidas de qualidade
e quantidade daquele que produz.
A quantidade de produtos produzidos, bem como a qualidade com que foram
elaborados, definem critérios que servem para a remuneração de determinada categoria,
assim como ao escalonamento dos empregados segundo as aptidões diferenciadas que
possuam para produzir.
Existem cargos e funções para as quais não se faz distinção entre a produtividade,
pagando-se um salário mensal sem que sejam exigidas competências técnicas para
realização de determinadas tarefas, como os domésticos, serviços de limpeza e similares.
(4) Op. cit., p. 114.
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Outros serviços já são estruturados pelas empresas em relação à quantidade e qualidade
de produtos ou serviços realizados em determinado tempo, o que é muito comum na
indústria, ou no comércio, com os vendedores comissionistas.
Quanto mais especializada a função em razão da produção, maior é a possibilidade
de enquadramento das atividades em um certo cargo.
Há bem pouco tempo, o bancário, por exemplo, fazia uma série de atividades
referentes às atividades necessárias para o atendimento em um banco: trabalhos de caixa,
abertura de contas, serviços de recepção de clientes e triagem, serviços de arquivamento,
cadastro, etc. O gerente era a figura central da agência ao qual todos deveriam recorrer
para a solução de problemas de toda ordem. Inegavelmente o gerente detinha poderes
de mando e representação. O gerente também era um bancário, só que em razão de sua
experiência, do tempo de serviço, de suas qualidades e preparo para atendimento, ele
galgava postos maiores dentro do banco e recebia poderes de mando e representação,
tendo também maior remuneração em função do cargo de confiança ocupado.
Hoje o serviço bancário foi completamente reestruturado, ou melhor, desestruturado, de modo que há agências em que não se encontram pessoas, mas somente
máquinas. Outras só possuem gerentes, que nada gerenciam... Esses “gerentes” foram
fragmentados em diversas “gerências”, segmentadas pelo perfil do cliente ($$) e não da
atividade. Existem gerentes para ricos e outros para pobres e produtos para cada um
desses segmentos. E o mais enigmático é que vários serviços antes pertencentes ao rol
de atividades do bancário são hoje feitos pelo “consumidor”, que comparece à agência,
preenche uma série de papéis, paga diretamente em máquinas e ainda é tarifado (e
muito!!!) por isso...!
Há bancos que sequer existem fisicamente, e hoje transferiram sua atividade para
empresas terceirizadas, transformando os antigos bancários em operadores de
telemarketing, com evidentes danos à categoria dos bancários.
Esses são apenas exemplos de atividades, mas existem várias outras. O que nos
interessa é exatamente perceber que essa desestruturação inteligentemente arquitetada por diversas empresas provocou o desmanche de direitos arduamente conquistados
por categorias, esvaziando o movimento sindical e jogando as pessoas em funções
pouco delineadas e claras, em que as atividades são delimitadas pela pretensa necessidade
do mercado.
Como definir então a produtividade ou atualizar a leitura do texto da CLT em face
desse panorama?
Quando a empresa possui um quadro de carreiras, com definição das funções
atribuídas a cada cargo, o problema se simplifica.
Mas quando isso não ocorre, o que é a grande maioria das situações de trabalho,
o primeiro passo é verificar se, para um grupo ou conjunto de trabalhadores, a empresa
definiu situações idênticas de produtividade, fixando metas que se aplicam ou são
exigidas de todos eles.
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A meta é um critério complexo, em que o empregador estabelece, em função de
expectativas de produtividade, um objetivo, considerando o tempo gasto no trabalho, a
quantidade de pessoas que podem ser atendidas, ou a quantidade de produtos ou serviços
que podem ser produzidos. Para a fixação da meta, o empregador considera ainda o
custo da produção, que envolve o valor pago pelo salário, a infraestrutura e materiais
gastos para a produção, impostos, a expectativa de lucro e tudo que contribua para a
formação do preço final do produto ou serviço e a confirmação do lucro. Normalmente,
a meta pressupõe a avaliação de produção decorrente da atividade possível de ser realizada
por um “homem médio”, que é o que qualquer homem treinado para a produção é
capaz de produzir considerando uma dada unidade de tempo.
Evidentemente que a meta tende a ser reavaliada periodicamente, quando há a
percepção de que pode existir o aumento da produtividade, ou mesmo a ocorrência de
fatores externos que afetem a produção em dado espaço de tempo e que justifiquem a
redução dessas metas. É o caso dos períodos de crescimento ou de crise na economia
mundial, ou mesmo fatores sazonais, como safra, entressafra, período de fim de ano,
dentre outros fatores.
A meta estabelece, portanto, para um número determinado de empregados que
exercem a mesma função, um critério objetivo de produtividade, considerando o trabalho
prestado individualmente ou em grupo.
A finalidade da meta é estabelecer uma unidade de medida da produtividade do
empregado. Se o empregado X, que trabalha em um cargo e cumpre funções pertinentes
a esse cargo cumpriu a meta estabelecida para o mês, ele foi produtivo. Se todos os
outros empregados ocupantes do mesmo cargo e que cumprem as mesmas funções,
batem suas metas, eles também foram produtivos. Não deve haver entre eles qualquer
diferença de remuneração.
Quando o empregado passa a trabalhar de modo contínuo em funções de outro
cargo e cumpre metas deste, ocorre o desvio de função e surge um dos requisitos legais
do direito à equiparação salarial.
Entretanto, cada vez mais, as empresas vêm promovendo a fragmentação das funções
atribuídas aos cargos e alterando até mesmo o perfil dos cargos em relação às empresas.
Para melhor explicar as ideias que se seguem, tomaremos de exemplo a situação
ocorrida com os bancos.
Os chamados “gerentes” são, muita vez, uma espécie de “faz-tudo”, são coringas
que se encaixam em um sem-número de atividades fragmentadas e subdivididas da
rotina bancária. Normalmente, na estrutura hierárquica do banco, partindo do menor
para o maior cargo encontramos: os gerentes de contas (que podem ser de pessoas jurídicas ou físicas), gerentes administrativos, comerciais, gerentes gerais, superintendentes.
Não há uma padronização, de modo que essa estrutura pode mudar de banco para
banco, bem como a relação de subordinação não é a mesma de uma gerência a outra.
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Há instituições em que os gerentes de contas não possuem qualquer subordinação aos
gerentes administrativos ou comerciais e em outras sim. Há instituições em que os
gerentes administrativos e comerciais respondem diretamente ao superintendente e, em
outras, ao gerente geral. Isso faz com que em cada processo judicial deva ser, primeiro,
compreendida a estrutura dos cargos e as respectivas funções atribuídas a cada um
deles, o que é matéria de prova de suma importância. Diga-se, de passagem, que o
ônus dessa prova é do empregador, porque é ele que estrutura o serviço e atribui as
funções a cada cargo, de modo que milita presunção de prova favorável ao empregado
nos processos judiciais, quando eles relatam a estrutura dos cargos e das funções nas
petições iniciais. Se o empregador não apresenta seu organograma estrutural de funcionamento e não produz outro tipo de prova que relate os cargos e suas respectivas funções,
presumem-se verídicas aquelas descritas pelo empregado.
Muita vez, não há clareza nas funções atribuídas aos cargos. Em outras, conforme
inspiradora expressão de José Martins Catharino, ocorre “promiscuidade” nas funções
exercidas, de modo que se prova que todos os empregados trabalham indistintamente,
ora em uma, ora em outra atividade, sem que haja uma hierarquia nítida, ou mesmo
uma diferença fundamental entre as atividades exercidas.
Quando ocorre essa situação, a meta torna-se ainda mais importante como critério
unificador, porque se todos possuem as mesmas metas para um segmento do atendimento
ou se elas são de toda a agência, todos aqueles empregados que exerceram as mesmas
atividades e bateram as metas da agência ou de setor dela têm direito à mesma remuneração.
Portanto, o cumprimento de metas comuns no exercício das mesmas funções,
independentemente do cargo, sinaliza um critério objetivo importante para assegurar
igualdade de remuneração em face da mesma produtividade.
Saber se o empregado cumpriu as metas fixadas, que foram as mesmas fixadas
para o cargo equiparando é um passo fundamental para a identificação da equiparação.
Se ambos os empregados bateram as metas fixadas para um determinado cargo,
não importa a qualificação maior ou menor na formação individual de cada um. Isso
ocorre porque a meta é uma expectativa objetiva em relação à atividade do empregado
(homem médio) em relação ao cargo. Se um bancário é engenheiro de formação, mas
ocupa cargo de caixa e outro empregado não tem curso superior e é também caixa, a
meta fixada para o cargo de caixa, uma vez cumprida, gerará direito ao pagamento
igualitário entre os empregados. A qualificação de engenheiro pode ser um diferencial
para a ascensão funcional do empregado na empresa, mas não justifica a diferença de
remuneração para as exigências do exercício do cargo de caixa.
2.3. Qualidade, perfeição técnica
A qualidade ou perfeição técnica é a aptidão do empregado para o exercício das
funções inerentes a seu cargo.
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O que deve ser objeto de prova em um processo judicial quanto ao tema da
perfeição técnica é se, diante do cargo e das atribuições a ele pertencentes, os empregados
possuem as mesmas condições técnicas de realização dos serviços e o fazem efetivamente.
Se um auxiliar de gerente bancário pleiteia equiparação salarial com o seu superior
gerente, afirmando que fazia todas as atividades do gerente, o que deve ser objetivamente
buscado na prova é a constatação das funções atribuídas naquele banco ao cargo de
gerente, mesmo porque, como vimos, hoje em dia, as funções de gerente foram
fragmentadas. A partir daí se perquiri a função desempenhada pelo equiparando. Se as
aptidões de um e outro para o exercício das funções forem as mesmas então não há
diferença na perfeição técnica.
Muitos fatores são levantados contra a perfeição técnica, como os poderes do cargo,
as responsabilidades diferentes em face dele. Entretanto, o que vem ocorrendo diante
do acúmulo de serviço e que não é raro, é que os gerentes franqueiem senhas de acesso
para que seus auxiliares façam as operações necessárias ao fechamento das operações.
Além disso, muitos bancos transformaram os auxiliares de gerência em gerentes,
mantendo, no entanto, as mesmas atribuições do cargo de auxiliar, sem qualquer poder
de mando ou representação. Isso se deu muito em função do objetivo de inclusão
desses empregados em cargos de confiança, para que não tivessem o direito às horas
extras, ante a exceção prevista no art. 62 da CLT.
Ora, tomando-se ainda de exemplo o trabalho bancário, se dois empregados
trabalham em um banco e possuem qualificação técnica para proceder ao atendimento
de todas as espécies de clientes, sejam pessoas físicas e jurídicas; se possuem
conhecimento técnico dos produtos ofertados pelo banco; se possuem condições técnicas
de proceder às mesmas operações bancárias; se efetivamente eles trabalham no
desempenho dessas funções, então eles possuem as mesmas qualidades técnicas e fazem
jus à equiparação neste quesito.
A prova da aptidão técnica e o efetivo exercício das funções do cargo equiparando
são os fatores determinantes para o reconhecimento da equiparação nos termos da lei.
Se na estrutura da empresa, eles cumprem objetivamente as mesmas funções e estão
aptos a fazê-lo, é inegável a equiparação sob esse aspecto.
2.4. Identidade de empregador
Como bem esclarece Damasceno, temos três situações distintas quanto à fixação
do salário, que são as seguintes:
1) igualdade salarial decorrente de salário mínimo nacional ou aquele fixado
por convenção ou sentença normativa;
2) igualdade salarial por isonomia salarial decorrente de mesma situação
funcional;
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3) liberdade absoluta para aqueles que não se encontram limitados às duas
situações anteriores.
Ressalta ainda que a segunda dessas hipóteses é que encontra embasamento no
art. 461 da CLT e, somado ao conceito de empregador previsto no art. 2º da CLT,
conduziria à conclusão de que a equiparação se dá na mesma empresa, ou seja, no
mesmo organismo econômico.(5)
Por consequência, não haveria, em princípio, equiparação salarial entre empregados
de empresas diferentes, mesmo que estas fossem pertencentes ao mesmo dono. O autor
faz ressalva, no entanto, a possível fraude decorrente de criação de outra empresa com
fins idênticos e apenas com o expediente para evitar a igualdade salarial, o que atrairia a
aplicação do art. 9º da CLT.(6)
Entretanto, descortinar qual o real empregador hoje em dia pode não ser uma
tarefa fácil e o tema ganhou nova dimensão em face da proliferação da terceirização. As
empresas vêm alterando suas composições societárias, subdividindo, segmentando as
atividades, de modo a fragmentar o foco de suas atividades dentro do processo produtivo.
Com isso, uma empresa que fazia todo o processo produtivo, passou a terceirizar várias
de suas etapas de produção, gerando a ideia de que as diversas atividades, consideradas
parcialmente, não se enquadram dentro de sua atividade-fim. Elas seriam um meio e
não um fim em si mesmas e, por isso, poderiam ser terceirizadas.
O argumento, embora engenhoso, é falacioso...
Qualquer terceirização não será ilícita se a atividade terceirizada remunerar valor
idêntico ao que era ou é pago no mercado pelo serviço terceirizado.
O ganho com a terceirização lícita não é sobre o trabalho e sim sobre o produto
e a produtividade
produtividade. É um problema de gerenciamento da atividade produtiva e não uma
política de redução de custos com a eliminação ou redução dos salários.
Pelo contrário, quando eu mesmo faço algo em meu benefício, como montar um
móvel comprado em uma loja, o custo é menor porque eu somente pago o produto. O
(5) Op. cit., p. 115.
(6) EQUIPARAÇÃO SALARIAL — TEMPO DE SERVIÇO — No passado, muito se discutiu, na doutrina e na
jurisprudência, sobre o significado da expressão tempo de serviço contida o art. 461, § 1º, da CLT. Entendiam uns
que se tratava de tempo na empresa, justificando-se a diferença de remuneração pela maior colaboração que o
empregado mais antigo havia prestado ao empregador. Para outros, o tempo de serviço dever-se-ia ater à função,
pois ela traz, como corolário, maior prática e maior domínio de suas atividades e, em consequência, maior
experiência, o que autoriza um rendimento superior capaz de justificar os salários discrepantes. Já a antiguidade na
empresa seria recompensada mediante a concessão de adicionais e outras vantagens, sem relação direta com a
qualidade do serviço prestado. Os adeptos da primeira corrente, ou seja, do tempo na empresa, refutavam esses
fundamentos, alegando que a presunção de rendimento superior não era confirmada pela experiência quotidiana,
que mostra, muitas vezes, ser o novato mais diligente e operoso que o veterano. A interpretação que prevaleceu foi
a de que o tempo de serviço deve ser aferido na função, como se infere da Súmula n. 202 do e. Supremo Tribunal
Federal e Enunciado n. 135 do Tribunal Superior do Trabalho. (TRT 3ª R. — RO 163/02 — 2ª T. — Relª Juíza Alice
Monteiro de Barros — DJMG 9.2.2002 — p. 9)
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serviço eu mesmo faço. Se eu pagar alguém para montar o móvel, o custo será maior,
porque pagarei pelo produto e ainda pelo serviço de montagem.
Ora, se uma empresa tem uma atividade produtiva e terceiriza parte da produção,
porque entende que assim poderá ter mais agilidade, permitindo-lhe concentrar-se mais
na produção de outras atividades, ela sabe que a atividade terceirizada será mais cara do
que a produção feita por ela própria. Entretanto, a empresa sabe que, segmentando a
atividade, poderá multiplicar sua capacidade de produção, desde que o faça com um
bom sistema de gerenciamento de produção e serviço.
O custo que terá pagando outra empresa para fazer o componente do produto
final será superado pela lucratividade decorrente da maior capacidade produtiva.
O lucro, portanto, é “produzido” pela empresa em função da otimização do processo
produtivo. Ele tem fundamento nos custos da produção e no ganho em função da
produtividade. Ele nunca será lícito se decorrer da apropriação de parte dos salários
como forma multiplicar empregados e reduzir os salários.
Quando a empresa muda sua estrutura produtiva e terceiriza parte de sua atividade
e sub-remunera a atividade terceirizada ela está se locupletando indevidamente,
porque está pagando pela força de trabalho menos do que ela própria economizaria
se fizesse o trabalho diretamente.
Essa terceirização que produz uma mais-valia é fraudulenta e autoriza que a
equiparação seja pleiteada e deferida com reconhecimento da igualdade da remuneração condizente com o nível salarial pago pela empresa que promoveu a terceirização. Embora se trate de empresas diferentes, elas estruturalmente pertencem ao mesmo
processo produtivo e devem ter o enquadramento funcional segundo a atividade da
empresa contratante e segundo seus níveis de remuneração.
A identificação do empregador a ser objeto de equiparação em função de terceirização ilícita é revelada pela sua condição de contratante beneficiário de serviço ou
produto da empresa terceirizada. Deve ser demonstrado que esse trabalho terceirizado
se enquadra estruturalmente no processo produtivo e sem ele o produto ou serviço não
existiria integralmente.
A jurisprudência trabalhista frequentemente reconhece a solidariedade entre ambas
as empresas envolvidas no processo de equiparação em virtude do reconhecimento de
fraude ao contrato. A situação, entretanto, não é bem conduzida, uma vez que existe
conhecida diferença entre as expressões débito (shuld) e responsabilidade (haftung).
Devedor é aquele que assumiu a condição passiva da obrigação mediante um vínculo
jurídico contratual ou não. Normalmente, o devedor é o responsável pela dívida, mas
nem sempre isso pode ocorrer. Se “A” assume o débito para o cumprimento de uma
obrigação em face de “B” e “C” fica como garantidor da dívida, afiançando-a, o devedor
é “A”, sendo ele também o responsável pela dívida. Mas se ele não pagá-la, “C”, que
assumiu a condição de garantidor, poderá ser acionado para pagar o débito de “A”. “C”
é subsidiariamente responsável pela dívida de “A”. O mesmo ocorre quando a relação
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entre “A” e “C” provoca um fato ilícito extracontratual e prejudica terceiros. O devedor
será acionado e o responsável poderá também ser acionado, de modo subsidiário, para
responder pelos efeitos pecuniários de eventual condenação. Isso não é novidade e é
regulamentado pelo CPC no capítulo da “responsabilidade patrimonial” (arts. 591 a
597 do CPC), embora venha sendo aplicado no âmbito da jurisprudência trabalhista
com pouca técnica.
A solidariedade decorre sempre do contrato ou da lei. Se os empregadores não
firmaram contrato com responsabilidade solidária ou não existe lei que a estabeleça
para a situação das partes, não é possível reconhecer a solidariedade.
Existe ainda a possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, que não é igual à solidariedade. Essa teoria pressupõe o
reconhecimento de uma fraude pela utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica
e impõe como sanção que se retire o véu que recobre a pessoa jurídica, para que ela e
seus sócios respondam diretamente pelos atos irregularmente praticados em nome da
sociedade. Embora as consequências práticas sejam parecidas, essas situações jurídicas
decorrem de origens diversas e pressupõem fundamentos jurídicos que merecem
contraditório próprio para a comprovação de suas ocorrências.
Embora sejam necessárias essas ressalvas, é digno de nota que a jurisprudência
vem conduzindo, em sua maioria, para o reconhecimento da responsabilidade solidária
para o caso da terceirização ilícita, com consequente deferimento de paridade de direitos
trabalhistas aos empregados da empresa que promoveu a terceirização e a terceirizada.
2.5. Mesma localidade
O art. 461 da CLT exige que para fins de equiparação a prestação de serviços se dê
na mesma localidade.
O conceito de localidade não se confunde com estabelecimento e não se limitou a
ele. Para Messias Pereira Donato, a mesma localidade significa identidade de condições
socioeconômicas.
Essa exigência é interessante, ainda mais se consideramos as dimensões de nosso
país e até mesmo de nossos estados, muitos deles maiores que muitos países. Temos
diferenças de condições socioeconômicas que justificam vantagens concedidas pelo
empregador que desenvolve atividades em locais cujo custo de vida seja mais elevado,
ou outras diversas situações semelhantes.
Essas diferenças normalmente não se afiguram como contraprestações ao trabalho
e sim como meios para permitir que o valor do salário não se dissipe integralmente ou
seja corroído pelo custo de vida local.
Essas vantagens pecuniárias, em princípio, não são objeto de equiparação salarial.
Entretanto, existem hoje cada vez mais empresas que desenvolvem suas atividades em
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todo o território nacional e o fazem de modo padronizado e com remuneração também
padronizada. Nessas circunstâncias, deve-se perceber se o empregador não estipulou
um preço médio a ser pago em qualquer parte do território nacional àquela determinada
atividade. Se as condições estruturais da organização do serviço pelo empregador
obedeceram um padrão para toda a empresa, nada há que justifique a condição
diferenciada de remuneração entre os empregados que se encontrem ocupando os
mesmos cargos ou que efetivamente comprovem que cumprem as mesmas funções.
Embora não trabalhem na mesma localidade, esse fator não será empecilho para a
equiparação, porque o empregador criou um standard para vigorar em relação a todos
os empregados, independente dos fatores locais que possam criar variantes na
remuneração.
Todos os empregados ocupantes do mesmo cargo e que desempenhem as mesmas
funções, com o cumprimento das metas previstas, deverão ganhar a mesma remuneração,
ressalvados e excluídos eventuais benefícios ou ajudas de custo dados em função da
situação de fato local, como por exemplo, a ajuda aluguel, passagens para visita à família.
2.6. T
empo de ser
viço
Tempo
serviço
A questão do tempo de serviço previsto no art. 461 da CLT estabeleceu um critério
que se pretendeu objetivo, mas logo suscitou polêmica entre os juristas e também na
jurisprudência. O problema suscitado pelos doutrinadores era se a contagem do tempo
de serviço deveria ser feita na empresa ou na função. Como podemos extrair de preciosa
e sempre clara lição da Professora Desembargadora Dra. Alice Monteiro de Barros, em
voto em que atuou como relatora, a interpretação prevalente na orientação jurisprudencial
foi que a expressão tempo de serviço contida na lei deveria ser aferida na função e não
na empresa.
Nesse sentido, foram recrudescendo os entendimentos das mais altas cortes do
país e culminaram na Súmula n. 202 do STF, no Enunciado n. 135 do TST, sendo que
este foi substituído pela Súmula n. 6 do TST, que manteve a orientação de que o
significado jurídico de tempo de serviço representa o tempo na função.
A meu ver o problema ainda não foi satisfatoriamente resolvido. Isso se deve ao
fato de que o fator tempo está sempre aliado a outras variáveis que podem ou não
justificar uma diferença de remuneração.
Um empregado pode ocupar o mesmo cargo que outro, exercer a mesma função,
para o mesmo empregador e receber remuneração diferenciada, porque há critérios como
a produtividade, qualidade do serviço, que podem afetar a remuneração. Isso pode ser
facilmente percebido nos empregados do comércio. Dois vendedores comissionistas
puros podem receber salários totalmente diferentes, dependendo da produtividade que
cada qual tiver nas vendas que efetuarem. Pode ser que aquele vendedor que recebe
mais tenha entrado recentemente para o serviço e o outro já tenha dez anos de casa e
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mesmo assim não consegue boa remuneração. O tempo de serviço em nada influenciará
a situação deles.
Portanto, o critério do tempo de serviço é relativo e é muito mais relacionado com
a atividade empresarial, com as categorias existentes que atendem a essa atividade.
Quando a empresa tem quadro de carreira organizado, os cargos, as funções, e os
acessos são previamente fixados por critérios pretensamente mais claros. Se a empresa
atua no setor elétrico e possui eletricistas nível I, II, III, com diferenças de remuneração,
elas se justificam em razão de situações que a própria empresa define, como a
qualificação, experiência, tempo na função e na empresa, etc.
Mas quando a empresa não se organiza em quadro de carreira, essa estrutura fluida
cria dificuldades para a análise das situações fáticas. Muita vez, essas empresas se
organizam em cargos de diretorias, gerências e cargos subordinados para a execução da
massa de serviços, considerando uma estrutura simplista.
Quando isso ocorre, é preciso identificar precisamente o que é atribuição específica
de cada cargo, o que efetivamente foi desempenhado pelo paradigma e o equiparando,
para se saber se a qualificação para as funções, independentemente da nominação do
cargo, é a mesma. Então, o critério de tempo no exercício na mesma função e o momento
a partir do qual ela se iniciou será de suma importância para o processo.
Nesses modelos de empresas sem quadro de carreiras, tomemos de exemplo uma
empresa que atua no setor elétrico e quer contratar um eletricista: comprovada a
qualificação técnica para o cargo e a aptidão de ambos para o desempenho das mesmas
funções, nada há que justifique a divergência de remuneração entre eles. Até mesmo o
tempo de serviço pode ser critério vazio, porque o empregado recém-contratado pela
empresa “X” pode ser um empregado que atua há 20 anos no mercado, estando
qualificado e tendo trabalhado anteriormente em outras empresas em todas as funções
que são realizadas na atual empresa. A empresa “X” possui outros 3 eletricistas, cada
qual com 3 anos de trabalho na empresa e já possuindo experiência anterior de dois
anos como eletricistas.
Somados os tempos totais no exercício da função de eletricista (5 anos) de cada
um desses empregados da empresa “X”, o resultado da operação ainda será menor do
que o tempo de serviço como eletricista do empregado recém-contratado. Ou seja, nada
há que justifique eventual remuneração diferenciada entre eles, embora os eletricistas da
empresa já tenham 3 anos de exercício da função na empresa.
O critério do tempo de serviço na hipótese dos casos não poderá ser óbice a que
o empregado recém-contratado pleiteie igualdade de remuneração com os demais
eletricistas da empresa “X”, porque eles estão igualmente qualificados para o exercício
da função para a qual foram contratados e o empregado recém-admitido tem tempo de
serviço como eletricista há mais tempo que os outros, o que comprova sua larga
experiência.
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Conclusão
O tema da equiparação merece ser revisto à luz do novo modelo constitucional
brasileiro e adaptado às novas condições e exigências impostas pelo modelo de produção,
para que permaneça como eficaz instrumento jurídico contra as políticas discriminatórias
de remuneração.
Nossa proposta abrange a identificação dos requisitos legais da equiparação salarial
considerando as alterações no sistema de produção que, muitas vezes, fragmenta as
funções antes exercidas por um único empregado no intuito de descaracterizar e
enfraquecer as conquistas alcançadas pelas categorias profissionais. O ponto central é a
proposta de equiparação estrutural, que significa a possibilidade de a análise do fenômeno
da equiparação ser identificado a partir da estruturação das atividades e as exigências do
empregador, como forma de tipificar as situações fáticas no enquadramento legal do art.
461 da CLT. Assim, as metas, o cargo de confiança, as funções de confiança, o local das
atividades, a proporção do número de empregados para o atendimento dos clientes,
seriam situações relevantes a serem avaliadas e compreendidas. Esses fatores devem ser
avaliados, tomando-se por base a estrutura organizacional de cada empresa, bem como
dos critérios que ela impõe para a conformação das funções de cada cargo e que culminam
com a prestação de serviços em condições de trabalho equiparáveis. Inexistindo o plano
de carreira na empresa, os parâmetros para a identificação legal da equiparação salarial
dependeriam da compreensão da organização estrutural da atividade empresarial, bem
como da identificação das habilidades e exigências de função atribuídas a cada um dos
cargos existentes, independentemente da nomenclatura que eles possuam. A checagem
desses elementos objetivos pode conduzir ao reconhecimento da equiparação estrutural
entre grupos de empregados que trabalham nas mesmas funções, uma vez que se
eliminem os pontos de distinção entre as atividades desenvolvidas e se comprovem, a
partir desse enfoque, os requisitos legais do art. 461 da CLT.
Como as empresas, principalmente as grandes, organizam-se de modo padronizado,
em princípio, não deve haver diferenças de remuneração entre os cargos existentes,
mesmo se os empregados trabalharem em diferentes unidades ou lojas. O que deve ser
ponto de partida em cada processo judicial é a compreensão e a prova dessas condições
que foram impostas para o exercício da atividade daquela empresa, ou seja, como a
empresa se estruturou hierarquicamente, quais os conjuntos de atribuições de cada cargo,
se são exigidos requisitos próprios de qualificação do empregado ou se a atividade
pode ser realizada por qualquer empregado. Uma vez compreendido isso, parte-se para
a verificação dos pressupostos objetivos do art. 461 da CLT.
Se a empresa tem várias lojas na cidade, cada uma com um porte, isso não elimina
a possibilidade da equiparação. O porte da loja é uma relação de proporção, que considera
o número de clientes, o poder aquisitivo local, o ponto, o número de funcionários
necessários para desenvolver o serviço naquele local. Em face disso, são estipuladas
metas, que são exigências de produtividade que o empreendedor entende que são viáveis
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tanto para a manutenção como para o crescimento do negócio. A meta é importante
inclusive para se saber o número de funcionários que serão necessários em cada unidade
para atendimento do público. Embora as lojas possam ter portes diferentes, isso não
afasta a equiparação, porque o porte de cada uma leva em consideração uma relação de
proporção. A proporção é uma condição de igualdade, porque o empreendedor define
que, em função do ponto, tamanho do estabelecimento, público-alvo, deve fixar metas
diferenciadas para cada unidade de suas lojas. As metas diferenciadas não representam
uma desigualdade de condições que afastem a equiparação. Pelo contrário, quando o
empreendedor fixa metas para cada loja que possui, estabelece uma condição de igualdade
“proporcional”, uma igualdade que leva em consideração as diferenças que o levam a
classificar cada unidade com um porte diferenciado. Para que essa igualdade seja mantida,
é que o porte é classificado pelo empregador de modo diferenciado. Se ele tivesse critério
único e metas iguais para todas as suas unidades, algumas lojas cumpririam as metas e
outras não porque as condições não seriam proporcionalmente iguais.
Por isso, entendemos que a equiparação vem sofrendo alterações em função das
novas técnicas gerenciais e, em face do panorama atual, é fundamental que se observe
que a equiparação não está dissociada do modus operandi definido pelo empreendedor.
É fundamental compreender a complexidade da organização empresarial e a partir dela
identificar se essencialmente há razões que justifiquem as diversidades de remuneração,
ou se o emaranhado de cargos, funções, nomes, não passam de uma fachada, uma
forma moderna de sepultar conquistas do trabalhador que tiveram o objetivo de
estabelecer um critério que eliminasse a exploração e a desigualdade entre iguais.
Bibliografia
AULETE, Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Delta.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz & Terra, 2010.
CATHARINO, José Martins. Compêndio de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1982. v. I e II.
DAMASCENO, Fernando Américo Veiga. Equiparação salarial. 2. ed. São Paulo: LTr, 1995.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2010.
DONATO, Messias Pereira. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1982.
LIMA, Taísa Maria Macena de. Terceirização: responsabilidade subsidiária e solidária. In: AMATRA
III (coord.). Temas de direito e processo do trabalho. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.
MARANHÃO, Délio. Direito do trabalho. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1987.
MARTIN, Hans Peter; SHUMANN, Harald. A armadilha da globalização: o assalto à democracia e ao
bem-estar social. Lisboa: Terramar, 1998.
NABUCO, Maria Regina; NEVES, Magda de Almeida; CARVALHO NETO, Antônio Moreira de (orgs.).
Indústria automotiva: a nova geografia do setor produtivo. Rio de Janeiro: DP & A, 2002.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

169

02/07/2013, 17:24

170

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

PAROLA, Vittorio. Globalizzazione e no global. Roma: Newton & Compto, 2004.
PUNZI, Antonio. L’ordine giuridico delle macchine. Torino: G. Giappichelli, 2003.
PRUNES, José Luiz Ferreira. Princípios gerais de equiparação salarial. São Paulo: LTr, 1997.
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico do trabalho. Belo Horizonte: Fundação
Brasileira de Direito Econômico. 1985.
SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito
do trabalho. São Paulo: LTr, 2000.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

170

02/07/2013, 17:24

LEGITIMIDADE SINDICAL E DEMOCRACIA
INTERNA: UM NOVO OLHAR

Marcelo Renato Fiório(*)

A CUT, desde sua fundação, em agosto de 1983, tem atuação fundamental na
disputa da hegemonia e nas transformações ocorridas no cenário político, econômico e
social ao longo da história brasileira, latino-americana e mundial. A CUT como
organização sindical brasileira representa um instrumento de luta e representação real da
classe trabalhadora, com o desafio de dar um caráter permanente à presença organizada
de trabalhadores e trabalhadoras na política nacional.
Desde sua origem, luta pelas liberdades democráticas. Não há sociedade democrática
sem que os trabalhadores possam livremente escolher sua forma de organização, de
acordo com seus interesses de classe, ideologia, concepção e prática sindical.
Para a CUT, entre as principais tarefas do sindicalismo combativo estão a defesa
da liberdade e da autonomia sindical e seus desdobramentos em iniciativas concretas
para consolidar sindicatos livres, independentes, autônomos e democráticos, organizados
desde o local de trabalho até o nível nacional. Só assim conseguiremos reconstruir as
entidades sindicais rumo a uma nova estrutura e cultura sindical.
Na década de 1990, formulamos um projeto denominado SDRT — Sistema
Democrático de Relações de Trabalho, cuja base é a instituição de um regime de plena
liberdade de organização sindical, princípios consagrados nas convenções da Organização
Internacional do Trabalho — OIT. O SDRT detalha, na visão da nossa Central, como
deve ser um regime de plena liberdade de organização sindical, com a instituição da
negociação coletiva e do contrato coletivo de trabalho e o fim da unicidade e da cobrança
do imposto sindical.
Entendemos que, para isso, é preciso conscientizar os(as) trabalhadores(as) de
que esta luta é de todos, deixar claro para todos que a falta de liberdade e autonomia
(*) Secretário de Organização da CUT/SP.
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sindical contribui fortemente para a criação de sindicatos fantasmas, criados única e
exclusivamente para abocanhar os recursos do imposto sindical descontado uma vez
por ano de todos(as) os(as) trabalhadores(as) com carteira assinada, independentemente
de serem associados aos sindicatos de suas categorias.
A Democracia, princípio fundante da CUT, deve se dar nas relações sociais e de
trabalho. Fortalecer a democracia significa, sobretudo, garantir que o Estado e as políticas
públicas estejam a serviço do bem comum da população. Por isso, lutamos pela Reforma
Política. A CUT entende que o debate sobre a reforma política não pode se restringir ao
debate de uma reforma político-eleitoral; é necessária uma reforma política mais geral,
democrática e participativa, que vá além do sistema eleitoral e consolide, efetivamente,
as bases para uma nação de plena democracia. Isso somente poderá ser alcançado se
esse debate for efetuado na e com a sociedade. Por isso mesmo, também, não pode ser
restrito ao Congresso e aos partidos. Ela tem que apontar para a construção do
protagonismo popular nas decisões políticas, a partir da participação direta da sociedade.
A luta pela liberdade e contra a unicidade sindical não é uma tarefa fácil. A própria
legislação brasileira contribui para confundir os trabalhadores. Afinal, o primeiro item
do art. 8º da Constituição Federal já prevê a livre associação sindical. Ou seja, segundo
a Carta Magna do Brasil, temos liberdade. Porém, logo em seguida, o segundo item diz
que é vedada a constituição de mais de um sindicato por categoria ou base territorial,
no mínimo um município. O fato é que o conceito de unicidade da Constituição permite
a fundação de mais de dois sindicatos por dia no Brasil. A grande maioria não tem
representatividade e a única e exclusiva função é dividir os atuais sindicatos existentes
para receber os recursos do imposto sindical.
Já a organização por local de trabalho, um antídoto contra a burocratização das
entidades sindicais e, especialmente, contra a concentração de poder nas cúpulas, ainda
é um tabu na grande maioria das empresas, apesar de experiências exitosas como a da
APEOESP — Sindicatos dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo e
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, dentre outros. A soberania das assembleias de
base é um princípio fundante do sindicalismo combativo. A CUT desenvolverá uma
campanha nacional pela aprovação de legislação que garanta a organização por local de
trabalho no sistema de organização sindical brasileiro.
A regulamentação da terceirização no país é outro ponto importante da pauta da
CUT em 2012. Vamos lutar por um novo padrão de relação entre empresas, entre as
empresas e trabalhadores/as e entre os/as próprios/as trabalhadores/as. Não é possível
ignorar o fato de que a terceirização instaurou uma nova dinâmica nas relações de
trabalho, que afetou os direitos, aumentou a ocorrência de acidentes e doenças, degradou
o trabalho; e, ainda, interferiu de forma importante na organização sindical, nas relações
de cooperação e de solidariedade entre os/as trabalhadores/as e na própria identidade de
classe. A divisão dos/as trabalhadores/as de uma mesma atividade econômica, numa
mesma empresa, num mesmo local de trabalho como sendo trabalhadores/as “de
primeira”, de “terceira”, de “quarta”, de “quinta” só interessa aos empresários, que vêm
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aumentando exponencialmente seus lucros rebaixando direitos, pulverizando a
organização sindical e reduzindo o poder de pressão dos/as trabalhadores(as). Nossa
luta é pela democratização e pela valorização do trabalho de homens e mulheres, do
campo e da cidade, rumo ao desenvolvimento sustentável.
Para a CUT, o trabalho decente deve ser uma prioridade do desenvolvimento.
Nossa luta é pela reversão da precarização e da deterioração dos instrumentos de proteção
e inclusão social. O trabalho decente se articula com a nossa concepção de desenvolvimento e com a centralidade do trabalho nesse projeto; em especial, com a liberdade
de organização sindical; emprego seguro e de qualidade; saúde e segurança dos/as trabalhadores/as, igualdade de oportunidades e de tratamento; erradicação do trabalho infantil
e forçoso; proteção social e diálogo social. O trabalho decente é aquele que respeita a
aplicação das Convenções da OIT, principalmente as: 87, 98, 151, 156, 158 e 189.
A luta da CUT é para garantir o valor social do trabalho na promoção de condições
de vida dignas dentro e fora dos locais de trabalho. Entendemos que isso só será possível
quando conseguirmos fortalecer o papel regulador do Estado, a representação sindical
livre e independente e os instrumentos de negociação coletiva, de forma a garantir todas
as estratégias de construção dos direitos historicamente conquistados pelos/as trabalhadores/as.
Estes são os princípios de fundação da CUT que vimos debatendo com toda a
sociedade brasileira, levando a todas as casas e locais de trabalho do país os fundamentos
da nossa luta por liberdade e autonomia sindical; discutindo alternativas democráticas
de organização; dialogando com os/as trabalhadores/as sobre os vícios da atual estrutura
sindical, que permite a criação de sindicatos de gaveta, mostrando que movimento
sindical combativo significa representatividade e não número de sindicato; explicando
porque defendemos a substituição do imposto sindical por uma taxa negocial que deve
ser definida em assembleias das categorias.
A prioridade da CUT, este ano, é fortalecer a luta por liberdade e autonomia sindical.
A nossa luta será por um sistema de relações de trabalho democrático, sem imposto e
sem unicidade sindical. Para nós, em uma sociedade realmente democrática, os
trabalhadores devem ter o direito de escolher livremente sua forma de organização de
acordo com seus interesses de classe, ideologia, concepção e prática sindical.
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CONTOS, CRÔNICAS E POESIAS:
A ARTE E A VERVE DO ASSOCIADO
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TOGA VAZIA

Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla(*)

Agora tudo era silêncio. Já concluíra todos os afazeres do dia, todos os despachos,
todas as audiências e o tumulto daquela Vara de Família movimentada se aplacara.
Todos já tinham ido embora para suas casas, só ela ficara ali, com suas casas, só
ela ficara ali, com suas fortes lembranças.
Tinha um antes, e um depois...
Ela que sempre aconselhava as mulheres em processo de divórcio, “olhe para frente”,
“refaça sua vida”, só queria olhar para trás, pelo menos naquele momento, e olhou.
Fez um flashback.
Dia 10 de maio de 1995. O dia do sonho, mais que isso — o dia do êxtase, seu
casamento com Luca — um músico inteligente, esotérico, diferente dos homens comuns
racionais — Luca era passional, romântico e inebriado com a vida, sentimentos que
impregnava quando sentava-se ao piano e arrancava suspiros da alma da plateia...
Ela encantou-se até o profundo de seu coração, de seu ser. Via-o tocar Bach,
Beethoven, Chopin com a mais pura admiração, não cabia em si de contentamento,
transbordava de alegria, e isso não era nenhum sofisma...
Quando Luca lhe disse solenemente — vamos nos casar, apressou-se em realizar a
mais bela cerimônia e quis que o pôr do sol presenciasse a união de dois seres em uma
radiosa tarde, quando nuvens púrpuras estampavam o céu.
Acreditava que sua metade da alma que estava vagando pelo cosmo tinha chegado
“para sempre” e esse “para sempre” compreendia o eterno e o imortal.

(*) Desembargadora Federal do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
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Fez questão em sua memória de “colorir” aquele dia...
Contra todas as previsões meteorológicas o dia foi de sol (até porque se não
houvesse sol, não poderia haver o “pôr” do sol...) tudo estava perfeito. Tudo propício
para a festa e a festa não era só no exterior; a maior e mais linda festa era dentro de seu
ser, que não resistia de tanto contentamento, da mais pura e genuína alegria que um ser
humano poderia vivenciar...
No final da cerimônia do casamento, para coroar a festa, Luca sentara-se ao piano
e tocara “Clair de Lune” de Chopin. Arrepios que percorriam o corpo e lágrimas de
mais pura emoção escorriam fluídas pela sua face...
Bem, o tempo implacável passou e o cotidiano se instalou — todo em preto e
branco, todo sem as cores da emoção. Os afazeres diários consumiam o elo romântico
e etéreo que os unia.
Eram só tarefas. Vieram os filhos. Ela feliz com a chegada do primeiro filho que
lhe trouxe a sensação confortável de completude, e ele — nem tão encantado assim...
Descobriu então com tristeza sua faceta egocêntrica e seu lado “holofotes sobre
mim”. Desiludiu-se um pouco, mas relevou pensando... “artista”.
A chegada do segundo filho veio em meio a uma união arrefecida pelas discussões
pontuais, pelas cobranças, pelo descaso...
Ela, com sua carreira de juíza, tinha sido designada para uma Vara da Família —
aliás, seu sonho e objetivo profissional. Era considerada uma juíza forte, segura e
impassível. Homologava divórcios, decidia sobre guarda de filhos com tamanha frieza,
como se não tratasse de seres humanos com tantos sentimentos envolvidos — era vazia
deles. O coração árido e infértil.
As mulheres a temiam e os homens a admiravam tamanha era sua severidade e
rigorismo.
Mas tudo aquilo — só ela sabia, era tão somente uma capa; aquele era um
personagem, era a “toga vazia”; um escudo para camuflar seus reais sentimentos, suas
amarguras internas, sua desilusão terminal...
E o tempo seguia incólume. Luca — seu marido artista — brilhava sem sua carreia
de pianista. Convites, concertos, viagens constantes por todas as partes do mundo,
notadamente para a Europa, que valoriza tanto músicos clássicos.
Ela — sozinha com seus filhos, com sua toga vazia...
Descobriu surpresa que estava novamente grávida em meio a um casamento agora
em ruínas, com os elos tão tênues, já praticamente inexistentes...
Mas ela era forte o suficiente e enfrentaria mais esse desafio que a vida lhe entregara.
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Nasceu então uma linda menina — e ela mais uma vez encantou-se com a
maternidade que lhe trazia à tona tantos sentimentos doces, emanados de sua alma que
parecia vivenciado nos anos de um casamento arruinado...
Estéril, também, porque em sua vida profissional só transmitia dureza, afinco,
determinação e nada que lembrasse aquela jovem romântica que um dia tinha se casado
em um agora nostálgico pôr do sol de um maio perdido no tempo...
Realidade — Finalmente, um dia e esse dia embora fosse cogitado em seus
devaneios, ele — Luca disse em tom solene: — “Vou embora. Recebi uma proposta
irrecusável de morar na Suíça, fazendo parte de uma orquestra; tenho o olhar voltado
para mim — como você sempre soube e para minha música. Aliás — este é o meu
grande amor — A música”.
O mundo desmoronou... Lágrimas escorreram fortes, abundantes e torrenciais,
não só por sua face, mas por toda sua alma...
Não tirou férias para se recompor. Ao contrário, trabalhou como nunca, no afã de
se aturdir com o drama alheio, com os problemas das pessoas que se socorrerem da
Justiça, quando outra alternativa não lhes resta...
Socorrem todos os que esperavam dela um despacho, uma decisão, com rapidez e
presteza.
Era incansável.
Os filhos — procurava suprir todas as necessidades — Colégios excelentes,
bilíngues em tempo integral.
Revestiu-se de supermulher — parecia que dotada de um “chip” especial que a
fazia verdadeira heroína de histórias fictícias.
O tempo escorreu...
Hoje — 10 de maio de 2010 — seria aniversário de seu casamento e por isso o
flashback foi tão forte...
Ela estava no fórum e havia terminado uma audiência de tentativa de conciliação,
na qual foi bem-sucedida.
Uma sensação boa, de vitória, lhe aplacara o vazio interior.
Suspirou longamente.
Sentiu um arrepio lhe tomar o corpo inteiro. Descobriu dentro de si que algo
muito fortemente havia mudado!
Tinha transcendido o vazio!
Tinha transcendido o ego.
Como...? Indagava-se.
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Internalizou-se!
Sentiu que ao resolver satisfatoriamente as questões “dos outros” era como se
resolvesse um a um os seus próprios problemas; ao solucionar os dramas alheios era
como se solucionasse seus conflitos internos e aí teve um despertar maravilhoso!
Sim! Era isso!
Aprendera que o princípio “Eu e o outro somos um” era verdadeiro, real e factível!
QUE FELICIDADE!
Surpreendeu-se novamente inebriada, apaixonada, não por um ser, mas pelos seres,
pela vida, pelo Amor, no seu mais amplo sentido, na sua mais irrestrita acepção!
Viu-se então em meio a uma grande onda de luz, com belos matizes. Desta onda
emanava uma profusão de luzes, uma verdadeira “sinfonia de luzes”, inundante.
Viu, com os olhos da alma navegando feliz em meio a um mar de pétalas douradas,
azuis e cintilantes!
Que sensação abrangente, de pura Harmonia Universal... Abriu os olhos. Olhou
então a toga que acabara de tirar.
Antes a olhava e inevitavelmente pensava — “Toga Vazia”.
Agora era diferente. Viu nitidamente sobre a toga pensamentos e sentimentos, como
os tinha vivenciado em sua “retrospectiva” e concluiu, com muita serenidade e genuína
alegria:
— “A Toga nunca mais estará ou será — Vazia”!
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O SEGREDO DOS SEUS OLHOS

Tereza Aparecida Asta Gemignani(*)

A chuva fina e gelada olhava pela janela.
Intrusa e invejosa, tentava participar do aconchego da mesa posta, do café fumegante
e do bolo de milho recém-saído do forno, que perfumava todo o ambiente.
— Pai, me passe a manteiga, pediu Cecília.
Roberto nem desgrudou os olhos do jornal e, num gesto automático, atendeu ao
pedido da filha.
Mariana, que observava a cena, tentou atrair os olhares do marido: Então, é hoje
que o São Paulo joga? perguntou, convidativa...
Sim, sim, respondeu Roberto, abaixando o jornal e dirigindo-lhe o olhar impaciente,
para pedir: me corta um pedaço deste bolo!
Embora cansados e meio camuflados pelas lentes dos óculos, aqueles olhos verdes
ainda guardavam resquícios que a seduziram no passado. Lembravam-na das águas
verdes do Rio Tapajós, limpas, serenas, cristalinas, envolventes como os olhos de
Roberto.
O prazer inicial da amizade e da cumplicidade logo levou ao turbilhão da paixão,
incandescente, avassaladora... olhos verdes que provocavam fogo no interior da floresta,
que traziam conforto e companheirismo depois do desejo satisfeito.
No esplendor da juventude, me deixei levar pelo verde de suas águas tépidas,
lembrou, com saudade.
(*) Desembargadora Federal do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

4646.2. revista anamatra 2012.pmd

181

02/07/2013, 17:24

182

REVISTA AMATRA XV — 15ª REGIÃO — N. 5/2012

Mas a vida seguiu e a calmaria imperou.
E os olhos verdes de Roberto foram aquietando, aquietando... e se tornaram cada
vez mais leves, diáfanos, quase angelicais.
Deitada naquela calmaria e languidez, Mariana se surpreendeu com o turbilhão
provocado pelo encontro com as águas barrentas do Amazonas, trazidas pelo vigor dos
olhos castanhos de Renato.
Na placidez da maturidade, me deixei acender pela volúpia das águas vigorosas de
seus olhos castanhos, pensou, com um brilho novo no olhar.
Desafiadores, impetuosos, voluntariosos, densos, insolentes, atrevidos, quebravam
barreiras e ultrapassavam limites, trazendo de volta o encanto, a sedução, o riso, a dor,
o pranto, o prazer de viver... nos movimentos exuberantes que levavam ao Atlântico.
Ah! O Atlântico...
— Mãe, hoje à tarde vou estudar na casa da Juliana. Você pode me buscar?
— Ah, hoje não dá, tenho compromisso.
— Pai, você percebeu como a mamãe anda entusiasmada com esse novo trabalho?
Parece até que remoçou!!!
— Que nada filha, são seus olhos!
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CAROS COLEGAS

Firmino Alves Lima(*)

Aproveitei a data de 1º.9.2000, há bons anos, para lembrar os 90 anos da equipe
alvinegra, e parabenizar seus torcedores.
Podem perguntar, estaria eu doente ao enaltecer este time? Não, não estou, porque
apesar de, assumidamente, detestar sua camisa, como amante do esporte bretão que seu
hino fala, não posso deixar de reconhecer as virtudes deste time que é inegável sinônimo
de paixão.
É uma história de sofriguidão mesclada com alegrias inimagináveis, onde o seu
time oscila como um frenético pêndulo nestes noventa anos, do topo do céu ao mais
infame fundo do poço, porque tudo que é feito no time é feito com paixão, e esta,
irracional na maioria das vezes, nem sempre leva a grandes decisões, mas nunca se viu
um time cujo casamento com sua fanática torcida demonstra tudo que um
relacionamento pode ter, entre tapas e beijos, o coração de cada Corinthiano ferve por
cada singular minuto de jogo. E isto nos apavora.
Faço esta consideração, porque além das cores do meu time, e do meu país, o
Corinthians foi a única equipe que arrancou torrenciais lágrimas de alegria e emoção na
explosão do dia 5.12.76, no gol do Ruço, lembram-se, em pleno Maracanã, desculpem-me os tricolores cariocas, em especial o André, mas um dos mais lindos momentos
que o esporte já me mostrou nesta vida. No meu ver, o mais belo momento que o
clube já viveu nesta sua longa caminhada.
A esperança e o fervor de sua torcida explicam uma indescritível apologia da fé
nos piores momentos, inesgotável, como em dezembro de 1990 em jogo Corinthians
x Bahia no Pacaembu, debaixo de uma chuva típica desta época, o time ao levar um gol,
(*) Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP.
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precisando da vitória, e ao zagueiro buscar a bola no fundo das redes, nunca seu nome
foi tão “esgoelado” por muitas gargantas úmidas, sofridas, desesperadas mas crentes na
reação que viria, e veio, e naquele ano, o time foi campeão brasileiro pela primeira vez.
Não custa lembrar os grandes que passaram pelo clube, como Gilmar, Luisinho,
Baltazar, Rivelino (injustamente execrado), Zé Maria, Sócrates, Zenon, Casagrande, Neto
e Marcelinho. Não custa lembrar os menos famosos que não menos deixaram seu nome
na história, sendo que, para ter sucesso neste time, exige-se que o atleta tenha uma
entrega de corpo e alma aos esforços, para que haja reconhecimento de sua torcida. Não
haveria outro clube no mundo em que um espanhol que aportou neste país em 1917
pudesse presidir, com notória falta de cultura um dos mais inteligentes dirigentes que a
história do futebol brasileiro produziu, mostrando a todos que a sua vontade o fez
eterno líder.
Talvez o que leva mais gosto ao temperamento do Corinthiano, que não é somente
um torcedor mas um ser, muitas vezes irracional quando não aceita a derrota por mais
acachapante que tenha sido, alegando os mais estapafúrdios fatores como desculpa,
posto que não torce, mas vive um estado de espírito incomum, é saber que os rivais
sentem uma gana muito grande para jogar contra sua camisa, certamente em plena
manifestação do inconsciente por um grande respeito, já que o time cujo nome veio de
uma alusão a um grupo de guerreiros da península grega de Corinto, sempre tem um
jogador a mais, que é a paixão de quem joga e de quem torce ao mesmo tempo.
Felicitando aos Corinthianos pela data, parabenizei sua existência como especial
adversário que é.
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OPOÉTICA

Guilherme Guimarães Feliciano(*)

Manhãs ofegantes e cálidas
Após tardes de tempestades.
Sexo terno e matreiro,
O ruim feito bom à metade.
Futura analista com ex-marinheiro
Achando o Nirvana no chão de Gorañde...
Quem, afinal, pode ter matrimônio
Que resista sem alguns demônios?

Luz e orvalho com trevas e fogo,
Água com óleo, sal com resina.
Por que resistir ao pendor
De atirar o abismo à colina?

Qual, afinal, o casamento
Que, padecendo e curando,
Não encontra o próprio alimento
No rio acima, remando?

(*) Juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté/SP.
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Os teus cabelos perdidos,
O meu masoquismo em cutículas...
As tuas visões pessimistas,
O meu otimismo suicida...
Se não fôssemos tão diferentes
Terias meu toque de Midas?

Vê o relógio da sala,
Dezenove com dezenove...
A noite embriaga e me cala
Quando o vento sibila onde chove.
Tudo me torna mais teu,
Tudo o que é “mas...?” se remove.
— E o meu Eu taciturno te ama
Como amei desde os meus vinte e nove...

***
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