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Barbosa, Maria Lúcia. Garantia de emprego sob a perspectiva sistêmica. 2010. 100 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação apresenta uma análise da garantia de emprego prevista no artigo 4º da 
Convenção 158 da OIT sob a perspectiva sistêmica. A convenção 158 da OIT, em seu artigo 
4º, estabelece a proibição de demissões imotivadas. Apenas por razões de ordem técnica e 
comportamental o empregador estaria autorizado a demitir o empregado. Procura-se destacar 
que a garantia de emprego decorre das irritações sistêmicas entre os sistemas político, jurídico 
e econômico. Para tanto, abordaremos a garantia de emprego sob a perspectiva teórica de 
Niklas Luhmann. Compreendemos que a sociedade moderna é composta por vários sistemas 
sociais funcionalmente diferenciados, porém, cognitivamente abertos às informações 
provenientes do meio, as quais serão filtradas de acordo com o código binário de cada 
sistema. A abertura cognitiva e o fechamento operacional caracterizam os sistemas 
autopoiéticos, aqueles que se reproduzem a partir de seus próprios elementos. Todavia, no 
caso da sociedade brasileira, país de modernidade periférica, o subsistema jurídico não possui 
autonomia operacional, sofrendo influência do sistema econômico e político. Há uma 
sobreposição do código econômico (ter/não ter) e do código político (poder/não poder) sobre 
o código lícito/ilícito. Considerando que o sistema econômico é contrário à restrição de 
direitos dos empregadores e impõe sua lógica sobre o sistema jurídico, a garantia prevista no 
artigo 4º da Convenção 158 da OIT pode ser compreendida como legislação álibi, pois é 
desprovida de eficácia, servindo de mecanismo de legitimação do poder político. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

Barbosa, Maria Lúcia. Employment guarantee under the perspective of the social systems 
theory. 2010. 100 f. Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2010. 
 
 

 

 

 

 

This dissertation presents an analysis of the employment guarantee as prescribed on the article 
4 of the ILO Convention 158 under the perspective of the Niklas Luhmann’s social systems 
theory. The mentioned article establishes the prohibition of unmotived resignation in any 
working relatioship. Accordingly to it´s prescription, only by reasons of missconduct of the 
worker or based on the operational requirements of the undertaking, establishments or service 
the employer would be authorized to dismiss the worker. We intend to highlight that the 
employment guarantee arrises from systemic irritations between the political, legal and 
economical systems. In order to do so we intend to develop an approach from the concept of 
employment guarantee, analyzing it under the luhmannian societal point of view. Following 
this theoretical background,   modern society is understood as composed by a wide range of 
complex social systems, which are necessarily functionally differentiated and operationally 
closed, but nevertheless, cognitively opened to the environmental impulses, that will be 
filtered accordingly to the binary code of each system. The cognitive openness and the 
operational closure are characteristics of the autopoietic systems, those which reproduce 
themselves by self-referential production of its elements. Although, taking the Brazilian 
society for instance, a country of peripheric modernity, where the legal subsystem has no 
operational autonomy, suffering with the influence from the economical and political systems. 
Both the economical and the political binary code overcome the code “justice/injustice”. 
Considering that the economical system is against the restriction of employer’s rights and that 
it imposes its logic over the legal system, the guarantee prescribed on the article 4 of the ILO 
Convention 158 could be understood as alibi legislation, working in order to legitimate the 
political power.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende analisar o direito fundamental ao trabalho sob uma 

perspectiva sistêmica. Para tanto, será analisada a garantia de emprego prevista no art. 4 da 

Convenção 158 da OIT a partir da perspectiva da teoria dos sistemas formulada por Niklas 

Luhmann. Buscaremos também analisar esse direito a partir da releitura proposta por Marcelo 

Neves da teoria dos sistemas, adequando-a à realidade brasileira. 

 

Para tanto, buscaremos analisar as “irritações” sistêmicas1 entre os subsistemas 

jurídico, político e econômico com vistas a aferir a eficácia do direito à proteção ao trabalho 

prevista no texto constitucional, no art. 7º, I, e no art. 4 da Convenção 158 da OIT. 

Analisaremos o dispositivo constitucional que versa sobre o direito ao trabalho e a proteção 

do trabalhador em face da dispensa arbitrária, de modo a verificar a eficácia desse dispositivo 

constitucional. 

 

A Constituição Federal de 1988 incluiu o direito ao trabalho e a sua consequente 

proteção no rol dos direitos fundamentais sociais. Assim, o art. 7º, I, da Constituição de 1988 

prevê que o trabalho é um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, e a proteção 

contra a dispensa arbitrária será regulamentada por Lei Complementar.  

 

Embora tenha incluído o direito ao trabalho no rol dos direitos sociais, o 

constituinte delegou a uma Lei Complementar o disciplinamento sobre as regras de proteção 

em face da dispensa arbitrária. 

 

Com vistas a dar o regramento pleno ao dispositivo que versa sobre a proteção em 

face da dispensa arbitrária, em 1995 o Brasil ratificou a Convenção 158 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, a qual, em seu art. 4º, prevê a negativa de validade à 

terminação do pacto laboral por tempo indeterminado, salvo se houver uma justa causa em 

face de ausência de qualidades técnicas e comportamentais do empregado ou quando tal 

medida for imprescindível do ponto de vista econômico. 

 

                                                 
1 De acordo com Luhmann o ambiente não atua perante o sistema. O ambiente apenas perturba/irrita os sistemas 
que extrai informações do meio e as processa de acordo com seus próprios critérios e código binário.  
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Tão logo ratificada, a Convenção 158 passou a ser alvo de críticas, as quais 

apontavam para a inconstitucionalidade da ratificação em razão de a Constituição impor a 

edição de Lei Complementar para versar sobre tal matéria, enquanto o Tratado Internacional 

seria recepcionado pela ordem jurídica com status de Lei Ordinária. 

 

A Emenda Constitucional n. 45/2004 trouxe significativa modificação nos efeitos 

da ratificação de Tratados e Convenções Internacionais sobre direitos humanos. Isso porque a 

referida Emenda Constitucional inseriu o § 3º no art. 5º da CF/88, nos seguintes termos: “os 

tratados e convenções internacionais sobre direito humanos que forem aprovados, em cada 

casa do congresso nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” 2 

 

Dessa maneira, os tratados ou convenções sobre direitos humanos aprovados com 

quórum qualificado de Emenda à Constituição ingressarão na ordem constitucional com status 

de Emenda Constitucional. 

 

Em virtude de tal inovação, o governo brasileiro, em fevereiro 2008, decidiu mais 

uma vez enviar para o Congresso a mensagem n. 59/083 solicitando a ratificação da 

convenção 158 da OIT. 

 

Dessa maneira, o Brasil poderá regulamentar a norma constitucional que prevê a 

proteção do emprego em face da dispensa sem justa causa. O intuito de tal regulamentação é o 

de proteger o direito fundamental social ao trabalho, buscando minimizar o desemprego e 

evitar a precarização do trabalho humano no sentido de inibir demissões por razão de salário 

ou discriminação em razão de crença, posicionamento político ou ideológico, sexo, idade, 

origem social ou ascendência. 

 

Entretanto, verificaremos que a concretização dos direitos sociais, e entre eles o 

direito ao trabalho, vai além da normatização. Os direitos sociais no Brasil, em que pesem sua 

regulamentação jurídica, em sua maioria, são carentes de concretização. 

                                                 
2 BRASIL. Constituição (1988). Artigo 5º, §3º com redação dada pela Emenda Constitucional n°45, de 8 de 
dezembro de 2004. Constituição da República Federativa do Brasil. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
3 Mensagem n. 59/08. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br>. Acesso em: 30/01/2010. 
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O direito social ao trabalho impõe ao Estado uma postura comissiva no sentido de 

exercer um dirigismo contratual sobre as relações privadas, mas também assegurar recursos 

mínimos para que os cidadãos tenham habilitação técnica para o mercado de trabalho.  

 

De nada adianta restringir as demissões se os trabalhadores sequer possuem 

condições técnicas de ocupar as vagas de emprego. Verificaremos que além do desemprego 

conjuntural, que decorre das oscilações financeiras no mercado, também convivemos com o 

desemprego estrutural, aquele que decorre da ausência de empregabilidade em razão da baixa 

escolaridade dos trabalhadores que não detêm requisitos de ordem técnica para o trabalho. 

 

O que nos propomos a demonstrar é que o problema do desemprego e da 

rotatividade de mão-de-obra é decorrência de fatores econômicos e da ausência de serviços 

públicos como educação. São as regras de mercado impostas pela globalização econômica e 

pelo capitalismo que determinam a redução de custos para aumento do lucro. O desemprego 

não decorre da ausência de legislação protetiva da relação de trabalho. É certo que a 

legislação poderá dificultar a rotatividade de mão-de-obra e as demissões, porém não será 

capaz de impedir o empregador de demitir. 

 

A própria Convenção 158 da OIT estabelece que as demissões possam ocorrer 

apenas por causas justificadas relacionadas com a capacidade ou o comportamento do 

empregado ou baseadas nas necessidades de funcionamento da empresa empregadora, ou seja, 

apenas por razões comportamentais ou financeiras o empregador está autorizado a demitir. 

Desse modo, a Convenção não proíbe as demissões, mas exige que o ato demissional seja 

fundamentado, de modo que só serão aceitas justificativas financeiras ou comportamentais. 

 

Como marco teórico de nossa pesquisa adotamos a perspectiva da Teoria dos 

Sistemas de Niklas Luhmann4. Tal teoria se propõe a descrever a sociedade moderna como 

aquela composta por subsistemas funcionalmente diferenciados.  

 

Para Luhmann, a sociedade moderna é complexa e contingente. Por complexidade 

entende-se que há muito mais possibilidades do que o senso comum pode perceber, e por 

contingência compreende-se as necessárias escolhas e o risco de adotar escolhas infelizes. A 

                                                 
4 LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Ciudad de México: Herder, 2006. 
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sociedade é descrita em Luhmann como um conjunto de subsistemas, como o político, o 

econômico, o jurídico, o religioso, o moral e outros. Cada sistema possui sua autonomia, seu 

código próprio, estando, porém, sujeito às influências do meio, pois cada um possui 

autonomia em relação ao outro mas, está aberto cognitivamente às irritações provenientes dos 

demais sistemas. 

 

Verificaremos que o sistema jurídico também sofre “irritações” do sistema 

econômico e do sistema político, e que nos contratos de trabalho essa abertura do sistema 

jurídico ao sistema econômico é ainda maior. Dessa maneira, constataremos que a análise da 

garantia de emprego prevista na Convenção 158 da OIT estará condicionada a fatores 

econômicos. 

 

Assim, o objeto desta pesquisa é a análise da eficácia do direito fundamental social 

ao trabalho. Tal direito social, previsto na Constituição, é um produto das irritações sistêmicas 

entre os subsistemas jurídico, político e econômico. 

 

Também sentimos a necessidade de analisar o problema da concretização do 

direito fundamental social ao trabalho trazendo para o debate um autor que tenha feito a 

ligação entre a teoria dos sistemas e a realidade brasileira. 

 

Ao longo de toda a pós-graduação em Direito, percebemos que há um sentimento 

constante na Universidade Federal de Pernambuco em buscar relacionar as teorias estudadas 

com a realidade brasileira. Também constatamos que os modelos teóricos não foram 

elaborados com base na nossa realidade, que é muito diversificada e peculiar. 

 

Assim, buscamos, além de um aporte teórico estrangeiro, um jurista brasileiro que 

tenha se dedicado a estudar a nossa realidade a partir da teoria dos sistemas. Nesse sentido, é 

de fundamental importância trazer ao debate as contribuições de Marcelo Neves. 

 

Portanto, temos como objeto o estudo do direito fundamental ao trabalho. A 

problemática que pretendemos apontar é se a regulamentação da dispensa sem justa causa 

garantirá eficácia ao direito fundamental ao emprego. Numa perspectiva sistêmica 

pretendemos demonstrar que os subsistemas jurídico, político e econômico irritam-se 

constantemente. 
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No primeiro capítulo procuramos discorrer sobre o trabalho desde o advento do 

Estado Liberal até a atualidade, de modo a demonstrar em que contextos políticos, 

econômicos e ideológicos as normas de proteção ao trabalho foram incluídas nos textos 

constitucionais. Assim, buscamos delimitar nosso tema, qual seja: o direito ao trabalho. 

 

No segundo capítulo introduziremos a perspectiva teórica de Niklas Luhmann, de 

modo a familiarizar o leitor com os conceitos e a linguagem próprios da teoria dos sistemas. 

Demonstraremos que os sistemas sociais possuem abertura cognitiva com o meio, mas devem 

se reproduzir de acordo com sua própria estrutura, filtrando do meio as informações que lhes 

são relevantes. Isso é o que Luhmann denomina de abertura cognitiva e fechamento 

operacional. 

 

No terceiro capítulo lançaremos a problemática da inclusão do direito fundamental 

ao trabalho nos textos constitucionais e abordaremos a ratificação da Convenção 158 da OIT 

no ordenamento jurídico brasileiro. Analisaremos as modalidades de desemprego presentes na 

sociedade brasileira e questionaremos em que medida a regulamentação do direito ao trabalho 

e a proteção contra a dispensa arbitrária garantirão eficácia ao direito fundamental ao 

trabalho. 

 

No quarto capítulo traremos a abordagem Marcelo Neves no sentido de demonstrar 

que o direito fundamental ao trabalho é fruto das irritações sistêmicas entre os subsistemas 

político, jurídico e econômico. Esse direito corresponde ao acoplamento estrutural entre os 

subsistemas jurídico e econômico. Entretanto, de acordo com Marcelo Neves, em países de 

modernidade periférica5, como é o caso do Brasil, os sistemas sociais não possuem 

autonomia, de modo que o subsistema jurídico se fragiliza em face dos subsistemas 

econômico e/ou político. 

 

Assim, de acordo com Neves, nos países de modernidade periférica não haveria 

autonomia operacional dos subsistemas. Por tal razão os subsistemas não podem ser 

considerados autopoiéticos ou auto-referentes, eis que não produzem seus elementos a partir 

de si mesmos, estando sujeitos à interferência dos demais sistemas que compõem a sociedade. 

                                                 
5 Adotamos o conceito de modernidade periférica proposto por Neves, o qual se refere à ausência de autonomia 
funcional entre os sistemas que compõem a sociedade.  
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Nesse contexto a edição de normas constitucionais relativas a direitos sociais 

teriam a finalidade de legitimação política, estando desprovidas de efetividade material. O 

referido autor esclarece que quando existe uma norma constitucional desprovida de eficácia 

material estaremos diante da constitucionalização simbólica. Neves, apoiado em Harald 

Kindermann, denomina a legislação que regulamenta dispositivos da “constitucionalização 

simbólica” de legislação álibi, eis que visa tão somente a fortalecer a confiança do cidadão no 

Estado, não sendo capaz, entretanto, de assegurar a efetividade dos direitos. 

 

No nosso entender a legislação que versa sobre a proteção ao trabalho e que dispõe 

sobre a proibição de dispensa sem justa causa pode ser compreendida como 

constitucionalização simbólica na modalidade de legislação álibi. Isso porque o direito 

fundamental ao trabalho, para sua concretização, depende de ações políticas, jurídicas e de 

intervenções econômicas. A simples regulação legislativa não confere eficácia a um direito 

social prestacional. Portanto, estamos diante de legislação álibi que visa legitimar 

politicamente o Estado. É o que se pretende demonstrar adiante. 
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CAPÍTULO 1 - O DIREITO AO TRABALHO DO ESTADO LIBERA L AO ESTADO 

PÓS-SOCIAL – AS TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS E ECONÔMIC AS E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS NO DIREITO AO TRABALHO 

 

1.1 O PARADIGMA DO ESTADO LIBERAL 

 

O Estado Liberal lançou as bases do constitucionalismo na medida em que 

produziu um regramento dos direitos dos cidadãos em face do Estado. Esse modelo de Estado 

tinha suas bases na defesa da propriedade privada e da liberdade individual. Todavia, não 

havia qualquer preocupação do Estado em regulamentar os direitos dos trabalhadores, que 

vendiam sua força de trabalho para o capitalista, sem que lhes fossem assegurados quaisquer 

direitos advindos dessa relação, tais como: salário, jornada, saúde, previdência ou proteção à 

intimidade. A partir dessa omissão do Estado Liberal e do acirramento das tensões entre 

trabalhadores e detentores do capital começaram a surgir as bases do direto ao trabalho, o qual 

pretendemos abordar ao longo deste estudo. 

 

A centralização do Poder Político, que esteve fragmentado ao longo da Idade 

Média, e se fortaleceu a partir do século XV, fez surgir os Estados Absolutistas. O Estado 

Absolutista tinha como base a concepção da monarquia divina, respaldada no direito natural. 

Para os teóricos desse sistema, a soberania do monarca era decorrência de um direito divino. 

 

Todavia, o poder absoluto e ilimitado do monarca não mais convivia de forma 

pacífica com os ideais de liberdade individual defendidos principalmente pela burguesia, que 

era a classe econômica em ascensão. 

 

O Estado absolutista não mais conseguia se manter, em razão das 

incompatibilidades entre a liberdade individual e o poder absoluto do monarca, como 

esclarece Bonavides: 

 
Foi assim – da oposição histórica e secular, na Idade Moderna, entre a liberdade do 
indivíduo e o absolutismo do monarca – que nasceu a primeira noção do Estado de 
Direito, mediante um ciclo de evolução teórica e decantação conceitual, que se 
completa com a filosofia política de Kant. 6 

 

                                                 
6 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 41. 
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Com o fortalecimento da burguesia, classe sem privilégios de nascimento, mas 

dotada de crescente poder econômico, não era mais possível continuar o cenário de 

discriminação e a manutenção dos privilégios da monarquia, única detentora de poder 

político. 

 

Assim, o cenário político era marcado pela luta da burguesia em face da nobreza 

em busca de poder político. O iluminismo, aporte teórico do Estado Liberal, defendia a 

legitimidade do poder estatal por meio da teoria do contrato social. 

 

Dessa maneira, podemos dizer que o Estado Liberal esteve fundado nas seguintes 

bases: do ponto de vista econômico, no capitalismo; do ponto de vista político, na luta da 

burguesia, classe econômica crescente, em face dos monarcas na busca por poder político; e 

do ponto de vista intelectual, no Iluminismo com todos os arcabouços teóricos que 

fundamentaram o pensamento liberal, tais como propriedade privada, separação dos poderes e 

democracia. 

 

É a partir desse contexto de omissão estatal quanto às condições de trabalho e de 

vida dos cidadãos que começam a brotar as tensões entre empregados e empregadores. A 

regulamentação das condições de trabalho dos cidadãos foram fruto dessas tensões. Assim, a 

gênese do direito ao trabalho foi a omissão do Estado Liberal, que mobilizou os trabalhadores 

a lutarem por seus direitos em face do Estado e do capitalista.  

 

Manuel Garcia-Pelayo enumera os valores defendidos pelo Estado liberal como 

sendo: a liberdade, propriedade, igualdade formal, a segurança jurídica e a participação 

através do sufrágio. 

 
Los valores básicos Del Estado democrático-liberal eran la liberdad, la propiedad 
individual, la igualdad, la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos 
en la formación de la voluntad estatal e través del sufragio. El Estado social 
democrático y libre no sólo no niega estos valores, sino que pretende hacerlos más 
efectivos dándoles una base y un contenido material y partiendo del supuesto de 
que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos 
términos en implicación recíproca de tal modo que no puede realizarse el uno sin 
el otro.7 

 

                                                 
7 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del estado contemporáneo. Madrid: Alianza 
Universidad, 1996. p. 26. 
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Paulo Bonavides, em seu livro “Do Estado Liberal ao Estado Social” esclarece, de 

forma bastante elucidativa, todas as nuances que permeavam as modificações políticas e 

econômicas desse período histórico. 

 
Na doutrina do liberalismo, o Estado foi sempre o fantasma que atemorizou o 
indivíduo. O poder, de que não pode prescindir o ordenamento estatal, aparece, de 
início, na moderna teoria constitucional como o maior inimigo da liberdade. 8 

 

Essas idéias iluministas fundamentaram os dois grandes movimentos no final do 

século XVIII: a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos.  

 

A difusão dos ideais iluministas também foi relevante para a consolidação da 

judicialização dos Direitos do Homem. A primeira noção de Estado de Direito surgiu a partir 

da luta entre a liberdade individual e o absolutismo do monarca, que teve como marco a 

Revolução Francesa, em julho de 1789.  

 

A Revolução Francesa, em que pese sua importância histórica com a difusão dos 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, não pode ser compreendida como uma revolução 

que visasse a assegurar a todos os indivíduos a plena condição de igualdade. Ao revés, ela 

contemplou a luta da burguesia em busca de poder político e na defesa da propriedade 

privada. 

 

Isso porque, embora trouxesse os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, a 

revolução burguesa privilegiou os interesses políticos e econômicos de apenas uma classe 

social: a burguesia. 

 

O Estado de Direito, decorrente da revolução burguesa, correspondeu ao Estado 

liberal e tinha como premissas as idéias de direitos individuais, da separação de poderes, e do 

império das leis. Esse modelo de Estado garantiu à burguesia a ampliação do poder 

econômico e o poder político. 

 

De acordo com Paulo Bonavides,9 

 
A origem da expressão Direito Constitucional, consagrada há cerca de um século, 
prende-se ao triunfo político e doutrinário de alguns princípios ideológicos na 

                                                 
8 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 40. 
9 Idem. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 36-37. 
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organização do Estado moderno. Impuseram-se tais princípios desde a Revolução 
Francesa, entrando a inspirar as formas políticas do chamado Estado Liberal, 
Estado de Direito ou Estado Constitucional. 
Consubstanciava-se numa idéia fundamental: a limitação da autoridade 
governativa. Tal limitação se lograria tecnicamente mediante a separação de 
poderes (as funções legislativas, executivas e judiciárias atribuídas a órgãos 
distintos) e a declaração de direitos. 
O poder, segundo o constitucionalismo liberal, deveria mover-se, por conseguinte, 
em órbita específica, a ser traçada pela Constituição. Com o emprego do 
instrumento constitucional, aquela concepção restritiva da competência dos órgãos 
estatais se fez dominante. Ingressou, assim, o termo Constituição na linguagem 
jurídica para exprimir uma técnica de organização de poder aparentemente neutra. 
No entanto, encobria ela, em profundidades invisíveis, desde o início, a idéia-força 
de sua legitimidade, que eram os valores ideológicos, políticos, doutrinários ou 
filosóficos do pensamento liberal. 
 

Como já ressaltado, as bases teóricas do modelo de Estado Liberal foram lançadas 

pelos contratualistas, como Locke10, Montesquieu11 e Rousseau. De acordo com a teoria 

proposta por eles, o Estado teria sua origem a partir de um contrato social. 

 

Para Locke o Estado civil nasce a partir do estado de natureza, baseado no 

consenso geral, a fim de proteger a propriedade privada e a pacificidade da convivência 

social. No Estado civil o Poder Legislativo assume relevo, pois representa a vontade da 

maioria. 

 

Vejamos trecho do Livro II do “Dois Tratados sobre o Governo”, de John Locke, 

nos seguintes termos: 

 
CAPITULO VIII 
Do começo das sociedades políticas 
95. Sendo todos os homens, como já foi dito, livres por natureza, iguais e 
independentes, ninguém pode ser privado dessa condição e submetido ao poder 
político de outrem, sem seu próprio consentimento, o que é feito de acordo com 
outros homens para juntarem-se e unirem-se numa comunidade, para viverem 
confortável, segura e pacificamente uns com os outros, no gozo seguro de suas 
propriedades e com maior segurança contra qualquer um que não pertença a ela. 
Qualquer número de homens pode fazer isso, pois não prejudica a liberdade dos 
demais; estes são deixados como estavam, na liberdade do estado de natureza. 
Quando qualquer número de homes concorda em formar uma comunidade ou 
governo, tornam-se, imediatamente, incorporados, e constituem um corpo político 
no qual a maioria tem o direito de agir e decidir pelos demais [...]12 
 

Eduardo Bittar resume a teoria política de John Locke nos seguintes termos: 

 
O estado civil forma-se como estado posterior ao estado de natureza, com base no 
consentimento geral, como forma de preservação das propriedades, bem como 

                                                 
10 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo civil. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
11 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, baron de. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
12 LOCKE, op. cit. 
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garantir a pacificidade do convívio e da conveniência da instauração de uma 
autoridade comum, julgadora de toda e qualquer pendência entre os indivíduos. 
Nesse estado, o Poder Legislativo é soberano e constitui as regras pelas quais se 
vive em sociedade, com base na vontade da maioria, que faz cumprir e executar 
suas regras. Nesse estado, ninguém se submete a outra autoridade senão àquela por 
todos instituída que, uma vez corrompida, torna-se ilegítima, para ser destituída e 
novamente instituída conforme decisão do povo.13 

 

Montesquieu contribuiu teoricamente para as bases do Estado Liberal a partir da 

idéia de tripartição dos poderes, bem como com reflexões sobre a legalidade. 

 

Vejamos as reflexões de Montesquieu: 

 
Livro XXVI 
DAS LEIS EM RELAÇÃO À ORDEM DAS COISAS SOBRE AS QUAIS 
DISPÕEM 
CAPÍTULO I 
Idéia deste livro 
Os homens são governados por vários tipos de leis: pelas leis da natureza, pela lei 
divina, que é a da religião; pela lei eclesiástica, também chamada de lei canônica, 
que é aquela da política religiosa; pela lei das nações; que pode ser considerada o 
Direito Civil de todo o globo, no sentido de que cada nação é um cidadão; pela lei 
política geral, que diz respeito à sabedoria humana, da qual se originam todas as 
sociedades; pela lei política particular, cujo objeto é cada sociedade; pela lei da 
conquista, que se baseia na disposição e capacidade, ou no direito, de uma nação 
usar violência contra outra; pelo Direito Civil de cada sociedade, pelo qual um 
cidadão pode defender suas posses e sua vida contra os ataques de outro cidadão; 
enfim, pela lei domestica, que provém da divisão da sociedade em varias famílias, 
todas com necessidade de um governo particular.14 

 

As reflexões de Montesquieu também foram sintetizadas por Eduardo Bittar da 

seguinte maneira: 

 
A reflexão acerca das origens, dos fins e das formas das leis retrata com todas as 
letras o princípio filosófico do Iluminismo, uma vez que nada há de mais 
importante e definitivo para um Estado que suas regras normativas. A proposta de 
Montesquieu surge e é fruto, portanto, de um contexto sociopolítico muito 
peculiar, uma vez que a sociedade se instrumenta para o golpe contra o 
congelamento das ideologias pela igreja e para o assalto à estrutura estamental do 
modelo feudal-medieval. 
As inovações e contribuições do seu trabalho residem propriamente no que 
acrescentou a seu tempo e no que coube criticar em seus antecessores, criando 
idéias peculiares e singulares a seu tempo: a separação das leis civis das leis 
religiosas; a tripartição dos poderes, com a proibição da confusão das mesmas 
pessoas no exercício das funções executiva, legislativa e judicante; a liberdade 
definida como possibilidade de fazer tudo o que a lei não proíbe.15 

 

                                                 
13 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de filosofia política. São Paulo: Atlas, 2007. p. 190. 
14 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, baron de. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
15 BITTAR, op. cit., p. 198. 
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Já a idéia de democracia defendida por Rousseau, o que levaria necessariamente à 

noção de sufrágio universal, foi postergada, eis que os direitos políticos foram conferidos à 

burguesia - a qual também não possuía interesse em democratizar o poder político - através do 

voto censitário.  

 
CAPÍTULO IV 
Se tomarmos o termo no sentido estrito, nunca houve uma verdadeira democracia, 
e jamais haverá. É contra a ordem natural a maioria governar e a minoria ser 
governada. É inimaginável que o povo deva permanecer sempre em assembléia 
para dedicar seu tempo aos assuntos públicos, e está claro que não se poderiam 
estabelecer comissões com esse propósito sem mudar a forma de administração... 
[...] Não há governo algum tão sujeito às guerras civis e às agitações internas como 
o governo democrático ou popular, pois não há outro que tenha uma tendência tão 
forte e contínua para mudar de uma forma à outra, ou que exija mais vigilância e 
coragem para ser mantido tal como está [...] 
Se houvesse um povo de deuses, seu governo seria democrático. Governo tão 
perfeito assim não é para homens.16  

 
 

Portanto, o Estado liberal consagrou a liberdade individual, a propriedade privada 

e a igualdade meramente formal. 

 

O Estado Liberal era ausente da economia, que era regulada pelas leis de mercado. 

Adotava-se a política do “laissez faire” baseada no poder invisível do mercado. Cabia ao 

Estado o papel de segurança interna e externa e da defesa da propriedade de seus cidadãos. O 

Estado Liberal legitimava a exploração econômica capitalista, na medida em que se furtava a 

intervir nas relações produtivas. 

 

Com base nos fundamentos teóricos acima descritos, como já ressaltado, o Estado 

Liberal assumiu uma postura de não intervenção na esfera das liberdades individuais e 

consequentemente de não intervenção nas relações trabalhistas. 

 

Na égide do paradigma liberal, compete ao Estado, com base na lei, “garantir a 

certeza nas relações sociais, através da compatibilização dos interesses privados de cada um 

com o interesse de todos, mas deixar a felicidade ou a busca da felicidade nas mãos de cada 

indivíduo”17. Nasce a idéia do exercício das liberdades individuais, de que é permitido fazer 

tudo aquilo que não for proibido em lei. 

                                                 
16 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
17 CATTONI, Marcelo. Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 55. 



 

 

20 

O princípio da igualdade, meramente formal, de todos diante da lei é consagrado, 

no sentido de que todos são proprietários ao menos do seu próprio corpo, pois havia o 

interesse em proteger os valores tipicamente burgueses como a propriedade privada e a 

liberdade. Nesse contexto, são consagrados os direitos fundamentais de primeira geração. 

Consagra-se a vida, a liberdade e a propriedade como valores máximos. 

 

Já na esfera pública, “convencionam-se direitos perante o Estado e direitos à 

comunidade estatal: status de membro (nacionalidade), igualdade perante a lei, certeza e 

segurança jurídicas, tutela jurisdicional, segurança pública, direitos políticos etc”.18 

 

Portanto, o Estado constitucional surge com a função de legitimação do poder 

político e de constitucionalização das liberdades. A idéia, na Idade Moderna, é impor limites 

ao Estado e garantir os direitos individuais. 

 

Com a ascensão da burguesia ao poder político, foi construída a idéia de liberdade 

do homem perante o Estado, com base na concepção burguesa de ordem política. Eram os 

ideais da liberdade burguesa contra os ideais do absolutismo, o indivíduo contra o Estado. 

 

O Estado burguês de direito eleva os direitos da liberdade ao cume da ordem 

política, liberdade essa indispensável à manutenção do poder político e que só nominalmente 

se estendia às demais classes, eis que somente a burguesia o exercitava de fato. 

 

De acordo com Bonavides: 

 
Disso não advinha para a burguesia dano algum, senão muita vantagem 
demagógica, dada a completa ausência de condições materiais que permitissem às 
massas transpor as restrições do sufrágio e, assim, concorrer ostensivamente, por 
via democrática, à formação da vontade estatal. Ademais, permitia aos burgueses 
falar ilusoriamente em nome de toda a sociedade, com os direitos da liberdade 
(fundamentais de primeira geração) que ela mesma proclamara, os quais se 
apresentavam, em seu conjunto, do ponto de vista teórico, “válidos para toda a 
comunidade humana, embora, na realidade, tivesse bom número deles vigência 
tão-somente parcial, e em proveito da classe que efetivamente os podia fruir.19 

 
A separação de poderes ganhou importância como garantia contra o abuso do 

poder estatal, em razão do exercício das funções administrativas, legislativas e judiciais. A 

Constituição escrita é um pacto político que representa o Estado burguês de direito. 

                                                 
18 CATTONI, Marcelo. Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 55. 
19 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 36-37. 
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Assim, a Constituição deve ser compreendida como instrumento de governo 

“como estatuto jurídico-político fundamental da organização da sociedade política, do 

Estado” 20, no qual o poder político encontra limites e o Estado se juridifica, legitimado pelo 

Direito e pela representação popular.  O Estado de Direito erige-se à condição de Estado 

Constitucional.21 

 

Em síntese, o paradigma do Estado Liberal de Direito corresponde à liberdade de 

todos. Nesse sentido, todos devem ser livres, proprietários e iguais tão somente do ponto de 

vista formal. 

 

É um sistema calcado no império das leis, na separação de poderes e no enunciado 

dos direitos e garantias individuais. O direito passa a ser concebido como um sistema 

normativo no qual as regras, gerais e abstratas, são válidas universalmente para todos os 

membros da sociedade. 

 

As relações de trabalho não possuíam nenhuma proteção do Estado. Prevaleciam 

as leis de mercado, sem qualquer restrição estatal. Não havia qualquer regulamentação no 

tocante às condições de trabalho dos indivíduos, como jornada, salário mínimo ou proteção à 

saúde. Não era função do Estado regular essas relações entre particulares. Os trabalhadores se 

encontravam na sujeição completa das leis de mercado.  

 

 

1.2 O DIREITO AO TRABALHO NO PARADIGMA DO ESTADO SOCIAL 

 

Embora o Estado Liberal tenha consagrado os ideais de liberdade, propriedade e 

igualdade meramente formal, a realidade mostrava que os indivíduos necessitavam ter 

assegurados os ideais de dignidade humana. 

 

A vivência da ideologia do Estado Liberal com o exercício das liberdades e 

igualdades formais e da propriedade privada culminou por fundamentar idéias e práticas 

sociais. 

 

                                                 
20 CATTONI, Marcelo. Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 55. 
21 CATTONI, loc. cit. 
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De acordo com a análise de Manuel García-Pelayo 

 
El Estado social, por El contrario, parte de la experiencia de que la sociedad dejada 
total o parcialmente a sus mecanismos autorreguladores conduce a la pura 
irracionalidade y que sólo la acción del Estado hecha posible por el desarrollo de 
las técnica administrativas, económicas, de programación de decisiones, etc., 
puede neutralizar los efectos disfuncionales de un desarrollo económico e social no 
controlado. 22 

 

Com a revolução industrial e a exploração do homem pelo homem, a ordem liberal 

foi questionada a partir das idéias socialistas, marxistas, anarquistas, da doutrina social da 

igreja católica, dentre outros movimentos, que a um só tempo, “animam os movimentos 

coletivos de massa cada vez mais significativos e neles reforçam a luta pelos direitos coletivos 

e sociais”.23 

 

A partir da revolução industrial, o mercado de trabalho, que era eminentemente 

dominado pelos homens, passou a priorizar o trabalho das mulheres e também das crianças. 

Elas eram consideradas meias-forças, por isso recebiam menores salários e os capitalistas 

preferiam fazer uso dessa força de trabalho a fim de obter maior margem de lucro.  

 

A competição por uma vaga de trabalho cresceu de forma considerável, pois, se 

antes apenas os homens ocupavam os postos de trabalho, agora tinham que competir com 

mulheres e crianças. Esse quadro se agravou com a crescente automação que reduzia as vagas 

de trabalho existentes. 

 

Os cidadãos/trabalhadores não possuíam qualquer proteção do Estado, não havia 

uma legislação que garantisse um mínimo remuneratório, nem uma jornada, nem muito 

menos normas de proteção contra acidentes de trabalho ou doenças. 

 

Esse quadro de completa omissão do Estado Liberal que não interveio nas práticas 

econômicas, nem impôs aos empregadores condições de trabalho dignas aos empregados e, 

consequentemente, fez florescerem as idéias socialistas. 

                                                 
22 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Las transformaciones del estado contemporáneo. Madrid: Alianza 
Universidad, 1996. p. 22-23. 
23 CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos paradigmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma do 
estado democrático de direito. Revista de Direito Comparado. Belo Horizonte, n. 3, p. 478, maio, 1999. 
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Assim, o cenário antes do surgimento do Estado social era de condições de 

trabalho desumanas para os empregados, os quais não possuíam qualquer regulamentação de 

salário, jornada, segurança no trabalho, previdência ou assistência social.  

 

Do ponto de vista econômico, o capitalismo não possuía nenhuma restrição por 

parte do Estado, o qual adotava uma postura não intervencionista. Essa postura não 

intervencionista do Estado associada ao modelo de produção capitalista, que visava 

unicamente a acumulação de riqueza, sem qualquer preocupação com a dignidade humana, 

fez florescerem as idéias socialistas. Isso porque os trabalhadores resolveram se organizar em 

sindicatos, partidos políticos ou associações na defesa de seus interesses. 

 

Na ausência do Estado, as doutrinas sociais do século XIX tomaram força. O 

marxismo apontava os vícios do capitalismo como exploração do homem pelo homem e 

pregava a necessidade de reforma pela via da revolução, o que foi largamente difundido por 

Marx no Manifesto Comunista.  

 
[...] Os trabalhadores não têm pátria. Não podemos tomar deles aquilo que não 
possuem. Como o proletariado pretende adquirir a supremacia política, tornar-se a 
classe dirigente da nação, tornar-se a própria nação, é nesse sentido, ele mesmo 
nacional, embora não no sentido burguês da palavra. 
As diferenciações e os antagonismos entre os povos desaparecem dia a dia, devido 
ao desenvolvimento da burguesia, à liberdade de comércio, ao mercado mundial, à 
uniformidade na forma de produção e às condições de existência correspondente. 
A supremacia do proletariado os fará desaparecer ainda mais rápido. A ação 
comum nos países civilizados é uma das principais condições de emancipação do 
proletariado. 
À medida que se suprime a exploração do homem pelo homem, suprime-se 
também a exploração de uma nação pela outra. A utilidade entre as nações 
desaparecerá à proporção que desaparecer o antagonismo entre as classes no 
interior dessas nações. 
 [...] “Além disso, há verdades eternas, como a liberdade, a justiça etc., que são 
comuns a todos os regimes sociais. O comunismo, porém, abole as verdades 
eternas, abole a religião e a moral, ao invés de constituí-las sobre uma nova base, o 
que contradiz toda a experiência histórica anterior.” 
A que se reduz essa acusação? A história da sociedade constituiu no 
desenvolvimento de antagonismos de classe que assumiram formas diferentes nas 
diversas épocas. 
Mas, fosse qual fosse a forma que esses antagonismos tomaram, um fato é comum 
a todas as épocas, isto é, a exploração de uma parte da sociedade por outra. 
Portanto, não é espantoso que a consciência social de todos os séculos, a despeito 
de sua multiplicidade e variedade, se tenha movido sempre dentro de certas formas 
comuns, ou idéias gerais, que só podem desaparecer com o desaparecimento dos 
antagonismos de classes. 
A revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais; não é 
de se estranhar, portanto, que seu desenvolvimento acarrete o rompimento mais 
radical com as idéias tradicionais. 
Mas deixemos de lado as objeções burguesas ao comunismo. 
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Já vimos que a primeira etapa da revolução operária é alçar o proletariado à 
posição de classe dominante, à conquista da democracia. 
O proletariado utilizará sua supremacia para arrancar, pouco a pouco, todo o 
capital à burguesia, centralizando os instrumentos de produção nas mãos do 
Estado, ou seja, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar 
o mais rápido possível o total das forças produtivas. 
É claro que no princípio isso só poderá realizar-se por uma violação despótica dos 
direitos de propriedade e das relações burguesas de produção, isto é, por medidas 
que, do ponto de vista econômico, parecerão insuficientes e insustentáveis, mas 
que no desenrolar do movimento, ultrapassarão a si mesmas, acarretarão novas 
modificações na antiga ordem social e serão indispensáveis para transformar 
radicalmente o modo de produção. 24 

 

A situação de exploração e de descaso do Estado para com os operários fez surgir 

nas massas de trabalhadores a idéia de revolução para a implantação de um novo modelo de 

Estado. 

 

Na lição de Bonavides: 

 
O marxismo se constrói em meio à aguda crise que separa o trabalho do capital, 
quando o capitalismo acreditava cegamente no liberalismo, que o favorecia, 
legitimava-lhe as pretensões iníquas e acalmava a consciência de seus agentes, do 
mesmo passo que a classe operária dispunha da violência como sua única arma de 
defesa. 
Marx conclama, pois, os trabalhadores a uma solução de força. O Manifesto faz 
apologia da tomada violenta do poder. É, na convicção plena de seu autor, libelo à 
hipocrisia burguesa, espada que o general entrega aos seus soldados para a 
resistência armada. 
Com a burguesia – mesma tese posterior de Sorel e Lênin - , nada de conversações 
negociações, apaziguamento, diplomacia. Ela tinha que ser destruída a ferro e 
fogo. Não havia outro remédio. Eis aquilo que Marx, exprimindo a desilusão de 
todos os métodos anteriormente adotados, preconizava. As consequências do 
conflito social mais trágico que a Humanidade já conheceu não podiam ser 
removidas por outro caminho, segurando a conclusão admitida pelo profundo 
teórico naquele panfleto revolucionário25 

 
 

Assim, o Estado Social nasceu a partir da luta entre os detentores dos meios de 

produção (capitalistas) e os trabalhadores (proletariado), os quais reivindicavam que lhes 

fosse assegurado o mínimo de direitos. 

 

Jorge Luiz Souto Maior, em seu artigo denominado Direito Social, Direito do 

Trabalho e Direitos Humanos, apresenta interessante abordagem sobre a origem e alcance dos 

direitos sociais. 

                                                 
24 BAYLE, David. O manifesto comunista de Marx e Engels. Trad. de Débora Landsberg. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2006. 
25 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 36-37. 
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De forma imediata, o Direito Social se materializa, como dito, pelas normas 
trabalhistas e previdenciárias, já que se ligam ao conflito social de tensão 
fundamental no modelo de produção capitalista: a relação capital x trabalho. Mas o 
direito social não se limita a esta regulação. O Direito Social, por via reflexa atinge 
outras esferas da vida em sociedade: o meio ambiente; a infância; a educação; a 
habitação; a alimentação; a saúde; a assistência aos necessitados; o lazer (art. 6º, 
da Constituição Federal brasileira), tudo como forma de fazer valer o direito à vida 
na sua concepção mais ampla. Neste sentido, até mesmo valores que são 
normalmente, indicados como direitos liberais por excelência, a liberdade, a 
igualdade, a propriedade, são atingidos pela formação de um Direito Social e o seu 
consequente Estado Social.26 

 

Enquanto no Estado Liberal o Estado manteve uma postura inerte de completa 

ausência de intervenção no cenário econômico, com o acirramento das tensões entre 

capitalistas e trabalhadores, a partir da pressão que os movimentos operários passaram a 

exercer, o Estado foi chamado a atuar de maneira a garantir um mínimo de direitos sociais. 

 

O Constitucionalismo nasceu com o Estado Liberal, pois a burguesia assegurou ao 

homem o ideal de liberdade em face do Estado, a partir de um documento formal 

(constituição). Todavia, a partir do acirramento das lutas de classes (burguesa versus 

proletária) e a difusão das idéias socialistas, o Estado passa a intervir nas relações de trabalho, 

fazendo incluir direitos sociais nos textos constitucionais. 

 

Paradoxalmente, o capitalismo também necessitava garantir direitos sociais aos 

trabalhadores, pois somente com a garantia de salários estes poderiam consumir os produtos 

industrializados. Dessa maneira, garantir um mínimo de direitos tornou-se necessário para a 

própria manutenção do capitalismo, que necessitava de consumidores. 

 

O paradigma do Estado Social constitui-se na materialização dos direitos 

anteriormente formais. Assim, a liberdade do Estado Liberal não pode mais ser considerada 

como desdobramento da legalidade estrita, “mas agora pressupõe precisamente toda uma 

plêiade de leis sociais e coletivas que possibilitem, no mínimo, o reconhecimento das 

diferenças materiais e o tratamento privilegiado do lado social ou economicamente mais fraco 

da relação” 27, de modo a satisfazer um mínimo material de igualdade. 

 
Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a 
impaciência do quarto estado faz ao poder político, confere, no Estado 

                                                 
26 SILVA, Alessandro (Coord.). Direitos humanos: essência do direito do trabalho. In: SOUTO MAIOR, Jorge 
Luiz. Direito social, direito do trabalho e direitos humanos. São Paulo: LTr, 2007. 
27 CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos paradigmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma do 
estado democrático de direito. Revista de Direito Comparado. Belo Horizonte, n. 3, p. 480, maio, 1999. 
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constitucional ou fora deste, os direitos do trabalho, da previdência, da educação, 
intervém na economia como distribuidor, dita salário, manipula a moeda, regula os 
preços, combate o desemprego, protege enfermos, dá ao trabalhador e ao burocrata 
a casa própria, controla as profissões, compra a produção, financia as exportações, 
concede crédito, institui comissões de abastecimento, provê necessidades 
individuais, enfrenta crises econômicas, coloca na sociedade todas as classes na 
mais estreita dependência do seu poderio econômico, político e social, em suma, 
estende sua influência a quase todos os domínios que dantes pertenciam, em 
grande parte, à área de iniciativa individual, nesse instante o Estado pode, com 
justiça, receber a denominação de Estado social.28 

 

Assim, no Estado Social busca-se não apenas uma igualdade formal, mas, 

sobretudo, uma igualdade material dos cidadãos. Nas palavras de Paulo Bonavides “O Estado 

social seria, por conseguinte, meio caminho andado, importando, pelo menos da parte da 

burguesia, o reconhecimento de direitos do proletariado” 29. 

 

Assim, o Estado passa a possuir uma postura ativa, no sentido de chamar para si 

novas tarefas vinculadas aos novos fins econômicos e sociais. O Estado atua positivamente, 

estabelecendo o chamado “dirigismo contratual”, de modo que o capitalista terá que atuar de 

acordo com os limites impostos por ele, limitando a autonomia privada dos meios de 

produção. 

 

Com o Estado Social, o Poder Executivo assume também mecanismos jurídicos e 

legislativos “de intervenção direta e imediata na economia e na sociedade civil, em nome do 

interesse coletivo, público, social ou nacional.” 30 Ao Poder Legislativo também são 

acrescidas competências e este, além da função de controle, assume também a “fiscalização e 

apreciação da atividade da Administração Pública e da atuação econômica do Estado”.31 

Diferente do paradigma do Estado Liberal, no Estado Social o Poder Judiciário não se limita à 

aplicação da lei subsumida automaticamente ao fato. 

 

No paradigma do Estado Social, a hermenêutica jurídica estabelece métodos mais 

complexos como a análise teleológica, a sistêmica e a histórica, 

 

[...] capazes de emancipar o sentido da lei da vontade subjetiva do legislador na 
direção da vontade objetiva da própria lei, profundamente inserida nas diretrizes 

                                                 
28 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 186. 
29 BONAVIDES, loc. cit 
30 CATTONI, Marcelo. Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 60. 
31 Ibidem. p. 60. 
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de materialização do direito que mesma prefigura, mergulhada na dinâmica das 
necessidades dos programas e tarefas sociais.32 
 

Assim, do Poder Judiciário é exigida uma postura construtiva do direito material 

vigente, de forma que se possa alcançar os objetivos do ordenamento jurídico positivo, no 

sentido de assegurar a efetividade dos direitos sociais. O cerne do Estado Social é a inclusão 

dos direitos sociais nos textos constitucionais. 

 

 

1.3 A CRISE DO ESTADO SOCIAL: O DIREITO DO TRABALHO EM FACE DA 

GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA  

 

Com o advento do Estado Social, o Estado assume um papel interventor tanto no 

sentido de fiscalizar a atuação dos particulares impondo restrições, como no sentido de prover 

serviços básicos. 

 

Dessa maneira, o Estado passou a atuar diretamente na economia, de modo que 

limitava a vontade privada (criando direitos sociais, como direito do trabalho e previdência 

social), e ainda assumiu uma postura provedora, passando a gerir empresas estatais, 

dominando alguns setores da economia. 

 

Todavia, essa ampliação das funções estatais fez o Estado se expandir de modo 

desordenando, transformando-se num Estado burocrata. Tal problema se agravou com a 

inclusão dos mais diversos direitos sociais nas constituições, o que fez com que o Estado 

Social se obrigasse a cumprir deveres sem ter, entretanto, as efetivas condições econômicas de 

fazê-lo. 

 

Como o Estado Social era o grande tutor da economia, as oscilações econômicas 

nele se refletiam de modo muito significativo. Some-se a essa problemática o fato de que os 

estados provedores eram os responsáveis pela previdência, saúde e assistência social, o que 

demandava a aplicação de uma larga parcela de recursos públicos, sobretudo com o aumento 

da expectativa de vida e envelhecimento da população. 

                                                 
32 CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos paradigmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma do 
estado democrático de direito. Revista de Direito Comparado. Belo Horizonte, n. 3, p. 481, maio, 1999. 
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A partir da década de 70, com as grandes crises do petróleo, o estado social passa 

sofrer os efeitos dessa crise, o que abala as bases do dirigismo contratual.33 

Independentemente da postura política adotada pelos Estados, havia uma tendência mundial 

do controle estatal da economia que se refletia em maior ou menor escala em todos os países. 

Mesmo aqueles mais liberais adotavam uma postura intervencionista em áreas consideradas 

estratégicas. 

 

No Brasil isso também ocorreu, tendo o estado brasileiro gerenciado grandes 

estatais, como a Petrobrás, com o monopólio das telecomunicações e o monopólio dos 

correios e telégrafos. Nas palavras de Bonavides: “Quando o Brasil criou monopólio estatal 

do petróleo e fundou a Petrobrás, não tomou essa iniciativa doutrinariamente em nome de um 

Estado Social, mas de um Estado socialista, embora não confessasse”34. 

 

Com as crises do petróleo da década de 70, os Estados que tinham o controle 

estatal desse setor da economia sofreram consideravelmente. Some-se a isso as demandas de 

prestação de serviços públicos a que estava obrigado o Estado Social e ainda o aumento de 

despesas públicas decorrente dos gastos com a previdência, assistência social e saúde. O 

resultado disso foi a impossibilidade dos Estados de darem cumprimento aos direitos sociais 

previstos nas constituições, gerando uma situação de descrédito.  

 

Além da crise econômica acima apontada, alguns outros fatores foram 

determinantes para essa crise do Estado Social. Dentre eles, a globalização da economia, que 

se acentuou no século XX, fenômeno de mercado que fez aumentar a concorrência entre as 

grandes empresas transnacionais, e o declínio das idéias socialistas, após a queda do muro de 

Berlim, foram fatores determinantes para a propagação de ideais neoliberais no sentido de 

restringir as áreas de atuação dos estados pós-sociais. 

 

Em síntese, esse fenômeno chamado globalização trouxe imensas repercussões na 

política, na economia e no direito. Na economia, a globalização elevou ao plano transnacional 

a concorrência comercial entre as grandes empresas e trouxe o predomínio do mercado sobre 

os Estados. A concorrência comercial entre grandes empresas se estendeu além das fronteiras 

                                                 
33 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008. p. 26. 
34 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 186. 
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nacionais, sobretudo graças à ampliação dos meios de comunicações e os avanços da internet. 

Com a internet qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, tem acesso direto a qualquer 

tipo de informação. Os impactos econômicos de tal avanço resultam principalmente na busca, 

por parte das grandes empresas transnacionais, de reduzir custos e aumentar cada vez mais o 

lucro.  

 
A economia informacional é globo. A economia global é uma nova realidade 
histórica, diferente de uma economia mundial. Segundo Fernand Braudel e 
Immanuel Wallerstein, economia mundial, ou seja, uma economia em que a 
acumulação de capital avança por todo o mundo, existe no Ocidente, no mínimo, 
desde o século XVI. Uma economia global é algo diferente: é uma economia com 
capacidade de funcional como uma unidade em tempo real, em escala planetária. 
Embora o modo capitalista de produção seja caracterizado por sua expansão 
contínua, sempre tentando superar limites temporais e espaciais, foi apenas no 
final do século XX que a economia mundial conseguiu tornar-se verdadeiramente 
global com base na nova infra-estrutura, propiciada pelas tecnologias da 
informação e da comunicação, e com a ajuda decisiva das políticas de 
desregulamentação e da liberalização postas em prática pelos governos e pelas 
instituições internacionais.35 

 

Os modelos de produção sofreram alterações em função da busca pela redução de 

custos e aumento de lucro. O modelo fordista de produção, até então adotado, foi substituído 

pelo modelo toyotista, de modo que a produção de bens de consumo passa a se dispersar por 

vários Estados diferentes. Enquanto no modelo fordista as empresas concentravam todas as 

fases do processo produtivo num mesmo local, no modelo toyotista o processo produtivo de 

bens pode ser descentralizado ou dividido para vários Estados, de modo a obter destes a maior 

vantagem econômica possível. Assim, um mesmo bem pode ser produzido parte no Brasil, 

parte na China, parte na França e ser montado em outro país. Aqueles que oferecerem 

melhores condições econômicas poderão sediar grandes empresas. Assim, o Estado fica refém 

do capital. 

 

Ricardo Antunes aponta em traços gerais as principais características de ambos os 

modelos produtivos. 

 
Em seus traços mais gerais, o toyotismo (via particular de consolidação do 
capitalismo monopolista do Japão do pós-45) pode ser entendido como uma forma 
de organização do trabalho que nasce a partir da fábrica Toyota, no Japão, e que 
vem se expandindo pelo Ocidente capitalista, tanto nos países avançados quanto 
naqueles que se encontram subordinados. Suas características básicas (em 
contraposição ao Tayorismo/fordismo) são: 
1) Sua produção muito vinculada à demanda. 
2) Ela é variada e bastante heterogênea. 

                                                 
35 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 142. 
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3) Fundamentam-se no trabalho operário em equipe, com multivariedade de 
funções. 
4) Tem como princípio o just in time, o melhor aproveitamento possível do tempo 
de produção e funciona segundo o sistema de kanban, placas ou senhas de 
comando para reposição de peças e de estoque que, no toyotismo, devem ser 
mínimos. Enquanto na fábrica fordista cerca de 75% era produzido no seu interior, 
na fábrica toyotista somente cerca de 25% é produzido no seu interior. Ela 
horizontaliza o processo produtivo e transfere a “terceiros” grande parte do que 
anteriormente era produzido dentro dela. 36 

 
 

O capital financeiro também não possui mais uma nacionalidade. Fala-se num 

capital volátil que percorre as bolsas de valores do mundo todo. O dinheiro não circula nos 

moldes tradicionais de transferência física, mas através de meio eletrônico. Dessa maneira, os 

Estados “tornam-se reféns dos interesses do capital internacional, pois precisam dos seus 

investimentos”37. 

 

Nas palavras de Anthony Giddens”[...] A globalização pode ser definida como a 

intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes que tal 

maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo em muitas milhas 

de distância e vice-versa”38. 

 

O mesmo autor também relata os desdobramentos econômicos desse processo 

demonstrando o imenso poder econômico das grandes empresas. De acordo com Guiddens,  

 
As firmas de negócios, especialmente as corporações multinacionais, podem 
controlar o imenso poder econômico, e ter a capacidade de influenciar sistemas 
políticos em seus países-base e em outros lugares. As maiores companhias 
multinacionais da atualidade têm orçamentos maiores do que todas as nações com 
poucas exceções39. 

 
A globalização econômica tem consequências severas no mundo do trabalho, pois 

as empresas transnacionais pressionam os Estados a reduzirem os custos de mão-de-obra e 

direitos trabalhistas de modo que ampliem sua margem de lucro. O mercado globalizado 

impõe as regras aos Estados. Interessante abordagem sobre o tema nos traz Daniel Sarmento:  

 

                                                 
36 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. São Paulo: Cortez, 2008. p. 196. 
37 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008. p. 26. 
38 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Trad. de Raul Fiker. São Paulo: Ed. UNESP, 2001. 
p. 60. 
39 Ibidem. p. 66. 
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[...] Por um lado a globalização econômica, ao elevar ao plano transnacional a 
concorrência comercial, força os agentes econômicos a buscarem a redução a 
qualquer preço, os seus custos, sob pena de perda da capacidade competitiva. Essa 
busca tem se traduzido em diminuição da oferta de trabalho, com a crescente 
automação, e em pressões, muitas vezes vitoriosas, no sentido da flexibilização e 
da desregulamentação das relações laborais. O quadro se agrava diante da 
constatação de que, em um contexto de amplo desemprego, o poder de barganha 
dos trabalhadores e dos seus sindicatos praticamente desaparece, o que torna ainda 
mais desigual a relação entre patrão e empregado”40. 

 

Assim, no Estado globalizado neoliberal, os direitos trabalhistas sofrem uma 

retração pela imposição das empresas transnacionais. Tal problema é agravado pelo fato de 

que a mão-de-obra humana vem sendo substituída em larga escala pela máquina. 

Diferentemente do Estado Liberal, no qual a mão-de-obra humana era fundamental, hoje, em 

alguns setores, ela foi dispensada. Em outros setores, como o de serviços, onde ainda é 

fundamental a mão-de-obra humana, é exigido cada vez mais qualificação dos trabalhadores 

em troca de menores salários.  

 

Nos países periféricos, onde não há índices de desenvolvimento humano 

satisfatório, esse processo de globalização gera um exército de desempregados e não 

empregáveis.  

 

Nesse cenário, os Estados não possuem condições de garantir a eficácia dos 

direitos sociais, como o direito ao trabalho, pois até eles estão na dependência das regras do 

mercado e das grandes empresas. 

 
[...] a exclusão, no contexto do neoliberalismo globalizante, é ainda mais cruel do 
que no Estado Liberal, pois naquele as forças produtivas necessitavam de mão-de-
obra para produção de mais-valia. Hoje com os avanço na automação, o 
trabalhador desqualificado não tem mais nenhuma utilidade para o capital, e torna-
se simplesmente descartável. Enfim, a globalização vem alimentando o processo 
de esfacelamento do Estado-Providência, na medida em que vai corroendo o seu 
poder de efetivamente subordinar, de modo soberano, os fatores econômicos e 
sociais que condicionam a vida de cada comunidade política. Cada vez mais avulta 
a importância de variáveis exógenas sobre a economia nacional, sobre as quais o 
Estado-Nação não exerce nenhum poder.41 

 
Como visto, os Estados encontram-se sob a dependência do capital transnacional. 

Embora tentem se proteger criando grupos econômicos, a exemplo do Mercosul e da 

Comunidade Européia, ainda se encontram fragilizados frente ao poder econômico.  

 
                                                 
40 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008. p. 28-29. 
41 Ibidem. p. 29. 
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O direito também sofre fortes influências desse processo de enfraquecimento e 

retração do Estado. O Estado atual não poderá manter uma postura garantidora de direitos 

sociais, tendo que adequar sua legislação às exigências impostas pela globalização econômica. 

 

Assim, o Estado que havia incluído nos textos constitucionais um rol exaustivo de 

direitos sociais passa a promover reformas no sentido de restringir direitos. No campo da 

previdência social, com o aumento da expectativa de vida, é necessário rever os parâmetros e 

limites para concessão de aposentadorias, pensões e benefícios. No campo do Direito do 

Trabalho, é necessário reformular a legislação trabalhista de modo a estimular as empresas 

transnacionais a investirem e se fixarem no país. Assim, fala-se em flexibilização dos direitos 

trabalhistas, sob pena de as grandes empresas se sentirem desestimuladas a investir seus 

recursos. No campo do Direito Constitucional, as reformas se seguem em busca de modelos 

sintéticos e procedimentais, que sejam cada vez mais enxutos no rol de direitos sociais. 

 

O Brasil também fez modificações em sua legislação para se adequar a esse novo 

modelo. Houve uma crescente privatização das empresas estatais. Como exemplo, citamos as 

privatizações das empresas de telecomunicações e da Vale do Rio Doce. Além disso, a 

Emenda Constitucional n°19 instituiu a reforma administrativa do Estado e a Emendas 

Constitucionais nº 20 e nº 41 estabeleceram a reforma da previdência social. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal também é um exemplo dessa postura restritiva do Estado brasileiro, 

impondo limites à contratação de pessoal e gastos públicos. As propostas de reformas à CLT 

que tramitam no Congresso, propondo a flexibilização dos direitos trabalhistas e a criação das 

agências executivas e reguladoras são exemplo da adaptação do Estado brasileiro a uma nova 

dinâmica voltada para os interesses do mundo globalizado.42. 

 

Apesar de demonstrar a busca do Estado brasileiro em se adequar à nova 

sistemática do mundo globalizado, no sentido de buscar restringir a atuação estatal na garantia 

dos direitos sociais, não se pode afirmar que o Estado brasileiro adota uma postura liberal. Na 

nossa constituição é exaustivo o rol de direitos sociais, embora alguns não passem de 

legislação álibi43,ou seja, tais direitos foram incluídos no texto constitucional para fortalecer a 

confiança do cidadão no Estado, porém são desprovidos de eficácia. 

                                                 
42 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008. p. 33. 
43 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 23. 
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Assim, o Estado brasileiro nem poderia ser compreendido como neoliberal nem 

como Estado Social, sendo denominado por alguns autores de pós-social. 

 
[...] Sem embargo, não só o Brasil, mas em vários outros países, já se desenha um 
modelo de Estado, que não pode ser rotulado de neoliberal, porque não se ausenta 
da esfera econômico-social, já recepciona os traços desse moderno paradigma, em 
construção a partir da crise do Welfare State, que, à falta de nome melhor, 
poderíamos chamar de pós-social. 44 

 

Esse Estado pós-social, denominado também de estado subsidiário45, é um modelo 

híbrido, pois adota institutos e condutas do estado liberal, mas não subtrai de seus 

ordenamentos jurídicos os direitos sociais. 

 

O direito do trabalho, no estado pós-social, como vimos, sofre uma retração. As 

regras de mercado, que visam o lucro e a diminuição dos custos, impõem aos Estados a 

flexibilização, leia-se redução, de direitos trabalhistas.  

 

A automação e a exigência cada vez maior de qualificação técnica e formação 

educacional excluem do mercado de trabalho um número cada vez maior de cidadãos, de 

modo que cresce a cada dia o número de desempregados. A situação é agravada nos países 

periféricos46, nos quais os indivíduos não possuem acesso aos direitos mínimos de cidadania, 

como habitação, saúde, educação, alimentação. Assim, nesses países podemos dizer que há 

uma massa de desempregados e de não empregáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008. p. 23. 
45 Ibidem. p. 33. 
46 Os países de modernidade periférica, de acordo com denominação proposta por Marcelo Neves e adotada 
neste trabalho, são aqueles nos quais não existe autonomia sistêmica entre os sistemas sociais, de modo que um 
interfere de forma negativa no outro, delimitando seu conteúdo.   
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CAPÍTULO 2 - DIREITO E SOCIEDADE NA MODERNIDADE  

 

Antes da modernidade possuíamos uma cultura teocentrista. A crença numa 

verdade superior, divina, que tirava sua substância de um argumento divino. A modernidade 

colocou o homem no centro do universo, passamos a uma cultura antropocentrista que credita 

ao homem a busca pela verdade pautada na ciência.  

 

Os séculos XV e XVI trouxeram um significativo progresso da ciência, com os 

avanços tecnológicos objeto das pesquisas de Copérnico, Galileu, Newton. Os avanços na 

difusão do conhecimento, a reforma protestante, a descoberta e colonização de outros 

continentes e o iluminismo foram fatores determinantes para o advento da modernidade e a 

crença no Homem como centro do universo. 

 

A modernidade racionalista e antropocêntrica fez o homem perder as referências 

externas e transcendentais, passando a ser o protagonista da história, apoiado na filosofia 

racionalista de René Descartes, o qual relaciona a evolução científica ao método analítico e à 

sistemática de separação entre sujeito e objeto. 

 
O espetáculo da modernidade erige à Razão ao centro do universo. A realidade 
será idealizada a partir dos indicadores da razão reinante. A busca da verdade 
absoluta torna-se a mais clara tradução do que seja a racionalidade moderna. 
A modernidade provoca um superdimensionamento da lógica formal de fundo 
analítico em detrimento da racionalidade argumentativa. Em certa medida deve-se 
esta concepção a Descartes para quem a idéia de verossimilhança não se 
compadece com os propósitos da ciência.47 

 

O Estado moderno se fundava nos valores de liberdade, igualdade, solidariedade e 

democracia. O liberalismo e o socialismo, as duas correntes políticas dominantes, faziam 

leituras diversas desses valores, porém ambos tiravam seu fundamento dos mesmos valores. 

 

Todavia, a modernidade faliu em seu projeto de garantir a felicidade humana em 

bases racionalistas; a “técnica não foi capaz de distribuir bem-estar a toda a humanidade. Isso 

é bem claro se verificarmos o processo de industrialização em massa proporcionado pela 

revolução industrial, anunciando a tensão entre capital e trabalho que iria marcar os nossos 

dias”48. 

                                                 
47 TEIXEIRA, João Paulo Allain. Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 
13-14. 
48 Ibidem. p. 18. 
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O Estado moderno, com base nos ideais iluministas, afirmou a separação de 

poderes, a limitação do poder absoluto por meio das constituições, a legitimação dos governos 

por meio do sufrágio e principalmente os direitos humanos. Tudo isso são exemplos da 

conquistas do direito moderno. 

 

Hoje, vive-se a crise da modernidade. Apesar de defender a crença na razão como 

mecanismo de busca da verdade e busca da felicidade, o Estado moderno não atingiu esse 

propósito, de modo que vivemos um momento de descrédito no racionalismo. 

 
No entanto, discute-se hoje a crise da modernidade, e há quem fale no advento de 
uma era Pós-Moderna. Afirma-se que a Modernidade falhou nos seus objetivos, 
pois não conseguiu resolver ou minimizar os problemas da Humanidade, nem dar 
respostas para questões que são verdadeiramente importantes para as pessoas. 
Segundo alguns, o ideário da Modernidade teria se exaurido no século XX, com a 
constatação da importância do seu discurso e das suas propostas grandiloquentes 
para enfrentar os problemas emergentes em uma sociedade hipercomplexa, 
globalizada, fragmentada e descentrada.49 

 
Vive-se uma crise da razão moderna. Na fase atual da modernidade temos mais 

incertezas do que certezas, estamos descrentes das soluções racionais e temos medo do futuro, 

pois entendemos que ele não depende apenas da atuação humana. 

 

Atualmente vivemos um período de superdimensionamento das informações, que 

nem sempre se confunde com conhecimento. Essa informação provém dos avanços 

tecnológicos. Os fatos que ocorrem em qualquer parte do globo terrestre são noticiados com 

uma velocidade muito grande e se refletem diretamente na vida das pessoas, mesmo aquelas 

que vivem em outros continentes. O capital volátil circula entre as bolsas de valores do 

mundo todo em uma velocidade enorme, fazendo com que os países se submetam aos ditames 

das empresas transnacionais. 

 

Não acreditamos mais na razão humana como mecanismo para encontrar a 

verdade. Também não acreditamos na verdade. Autores modernos, como Michael Foucault, 

entendem que “a ‘verdade’ está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e 

apoiam, e a efeitos de poder que a ela induz e que a reproduzem”50, de modo que a verdade é 

contingente. 

                                                 
49 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed., 2. tir. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2008. p. 33. 
50 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2009. p. 14. 
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Assim, na atual fase da modernidade conceitos como verdade, razão, certeza são 

relativizados. Foucault, mais uma vez, elucida a crise da “verdade” no pensamento pós-

moderno 

 
O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem o poder (não 
é – não obstante um mito, de que seria necessário esclarecer a história e as funções 
– a recompensa dos espíritos livres, o filho das longas solidões, o privilégio 
daqueles que souberam se libertar). A verdade é deste mundo; ela é produzida nele 
graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada 
sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os 
tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos 
e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 
maneira como se sanciona uns e outros; a técnica e os procedimentos que são 
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de 
dizer o que funciona como verdadeiro. 51 

 

O mundo moderno é um mundo contingente, é um mundo complexo, onde somos 

bombardeados de informações a cada momento e ainda somos chamados a fazer escolhas e 

constantemente nos deparamos com os riscos, pois não possuímos mais certeza alguma52. 

 
A crise da superacumulação iniciada no final dos anos 60, e que chegou ao auge 
em 1973, gerou exatamente esse resultado. A experiência do tempo e do espaço se 
transformou, a confiança na associação entre juízos científicos e morais ruiu, a 
estética triunfou sobre a ética como foco primário de preocupação intelectual e 
social, as imagens dominaram as narrativas, a efemeridade e a fragmentação 
assumiram precedência sobre verdades eternas e sobre a política unificada e as 
explicações deixaram o âmbito dos fundamentos materiais e político-econômicos e 
passaram para consideração de práticas políticas e culturais autônomas.53 

 

A crise da racionalidade moderna influencia o direito, de modo que se questiona a 

sua cientificidade. Parece haver um retorno aos ideais de prudência e justiça, com uma 

retomada da tópica e da retórica. Os modelos universalistas são rejeitados. Nesse contexto 

entra também em crise o modelo de Constituição dirigente proposta por Canotilho, tendo o 

próprio autor decretado a morte da constituição dirigente.54  

 

Dentre os autores que versaram sobre as questões e problemas do mundo moderno 

chamamos especial atenção para Niklas Luhmann. A teoria dos sistemas proposta por 

Luhmann demonstra que a sociedade contemporânea é complexa, por complexidade 

entendendo-se que o mundo apresenta mais possibilidades que a nossa capacidade de 

                                                 
51 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2009. p. 12. 
52 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 
p. 45. (Biblioteca Tempo Universitário; 75. Estudos alemães).  
53 HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2008. p. 293. 
54 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra 
Ed., 2001. p. 5. 
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percepção. Todavia, somos chamados a escolher entre as diversas alternativas, o que denota a 

possibilidade de escolhas erradas e o imperioso risco. A essa obrigatoriedade de escolhas e o 

inexorável risco denomina-se contingência.  

 

Assim, o risco e a contingência característico da sociedade moderna foram muito 

bem demonstrados por Luhmann. Para ele, a sociedade é formada por múltiplos subsistemas 

sociais com autonomia operacional e abertura cognitiva. Isso significa que se comunicam 

entre si, porém somente absorvem dos demais subsistemas as informações que passam pelo 

crivo de seu código binário.  

 

O direito possui o código lícito/ilícito, a política possui o código poder/não poder, 

a economia possui o código ter/não ter. Assim, os subsistemas possuem abertura cognitiva, 

pois estão abertos às informações do meio, porém só processam as informações de acordo 

com a sua autonomia operacional, ou seja, de acordo com o seu código binário. 

 

No caso do subsistema jurídico, ele se comunica com os demais subsistemas, 

porém somente reconhece as influências que são mediatizadas pelo próprio direito através de 

seu código binário lícito/ilícito. 

 

Para Luhmann o direito reduz a complexidade, quando impõe um comportamento 

admitido pelo subsistema jurídico. O direito seria uma congruente generalização de 

expectativas normativas. Isso porque as expectativas com as quais nos deparamos podem ser 

cognitivas, típicas do mundo natural, ou normativas, sendo as normas expectativas de 

comportamento estabilizadas em termos contrafáticos, pois devem ser obedecidas 

independentemente da concordância do sujeito. 

 

Luhmann faz uso do método sistêmico para estudar a sociedade, pois parte da 

análise do todo e da comunicação nos subsistemas sociais. Diferentemente do método 

analítico, inaugurado por Descartes, que estudava o objeto a partir da análise das partes que o 

compunham. Assim, a funcionalidade dos sistemas se sobrepõe à racionalidade analítica e à 

ordem de certezas. 
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A teoria proposta por Luhmann é um aporte teórico importante para 

compreendermos a sociedade atual. Neste sentido, optamos por analisar o direito fundamental 

ao trabalho sob essa perspectiva. 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO SOCIAL A PARTIR DE NIKLAS LUHMANN  

 

Niklas Luhmann buscou formular uma teoria geral da sociedade abrangente e 

universal. Para atender a tal propósito, seu trabalho é complexo, abstrato e possui uma 

terminologia própria, o que muitas vezes dificulta seu estudo. Em sua teoria dos sistemas ele 

lança mão de um encadeamento de idéias que constroem um conjunto aplicável a toda a 

sociedade. Em virtude desse caráter universalista, a teoria dos sistemas recebe muitas críticas 

do pensamento acadêmico, que acredita não haver uma única teoria capaz de analisar de modo 

eficaz as diversas esferas sociais. 

 

Luhmann adota uma perspectiva evolutiva. Para ele evolução e progresso são 

coisas distintas. Evolução seria o resultado de um constante processo de variação, seleção e 

estabilização de estruturas55. Dessa maneira, o processo evolutivo seria sinônimo de 

diferenciação funcional. Uma sociedade evoluída seria aquela composta por sistemas 

funcionalmente diferenciados. 

 

As sociedades modernas são aquelas nas quais ocorre uma diferenciação funcional 

entre os vários sistemas (a exemplo da política, direito, economia, artes, ciência). O Estado 

moderno trouxe-nos distinções e atribuições específicas aos vários subsistemas sociais, como 

o político, o jurídico, o econômico, dentre outros. 

 

Luhmann descreve a sociedade capitalista moderna os seus mecanismos de 

funcionamento. As sociedades pré-modernas são aquelas nas quais não existe diferenciação 

funcional. Já nas sociedades modernas há uma diferenciação entre os aspectos legais, morais, 

religiosos, eis que os subsistemas são autônomos.  

 

                                                 
55 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max Limonad, 
2000, p. 23. 
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A abordagem proposta por Niklas Luhmann nos revela que o processo de 

normatização depende de uma ponderação quanto aos diversos aspectos dos subsistemas 

sociais e a dinâmica da fixação dos sentidos na comunicação entre os subsistemas. 

 

Enquanto diversos pesquisadores visualizaram diferentes aspectos do 

desenvolvimento da sociedade e do direito, Luhmann buscou analisar a sociedade em sua 

completude. Ele não partiu de um estudo econômico dos fenômenos sociais, ou de uma 

analise política, jurídica, moral ou qualquer outra, mas seu estudo da sociedade leva em 

consideração todos os subsistemas que compõem o sistema social. 

 

Para ele não há um ponto de partida para a análise da sociedade, como fizeram 

Marx, Descartes e tantos outros. Assim, sua base de observação e estudo é a sociedade com 

seus subsistemas sociais. 

 

A teoria da sociedade proposta por Luhmann possui um alto grau de abstração com 

fins a descrever a sociedade mundial. Para ele a sociedade deve ser compreendida como um 

sistema e não como uma somatória de indivíduos e suas relações, nem se pode compreender 

ou descrevê-la de acordo com aspectos territoriais ou econômicos. A sociedade moderna é 

caracterizada por um processo de diferenciação funcional, de modo que se desenvolvem 

vários subsistemas operacionalmente fechados. 

 

Assim, o que Luhmann compreende por sociedade moderna é um sistema 

composto por entorno/meio e vários subsistemas. Cada um deles opera de forma fechada de 

acordo com seu código binário, porém todos estão abertos cognitivamente ao ambiente. O 

ambiente é infinitamente mais complexo que os subsistemas. E para um determinado 

subsistema, os demais correspondem ao ambiente, pois tudo o que não for elemento do 

sistema é ambiente. É a partir da diferença sistema/ambiente que o subsistema se identifica. 

 

Assim, podemos dizer que as sociedades modernas são complexas, por 

complexidade compreendendo-se o fato de haver mais possibilidades do que o senso humano 

pode perceber. O mundo moderno é complexo demais para a nossa capacidade de 

compreensão e a nossa capacidade sensitiva. Para cada decisão que possamos tomar existem 

diversas escolhas e cada escolha gera uma nova complexidade. 
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Luhmann define complexidade da seguinte maneira: “Por complexidade queremos 

dizer que sempre existem mais possibilidades do que se pode realizar”56. Nesse sentido 

poderíamos dizer que a complexidade corresponde a um aumento dos elementos que 

compõem a sociedade e suas possíveis reações. Vejamos o que diz Luhmann: 

 
Do ponto de vista formal, o conceito de complexidade se define, então, mediante 
os termos elemento e relação. A questão da complexidade fica, assim, 
caracterizada como aumento quantitativo dos elementos: com o aumento do 
número de elementos que devem permanecer unidos no sistema, cresce em 
proporção geométrica o número de possíveis relações, determinando, assim, que o 
sistema se veja obrigado a selecionar a forma como deve relacionar tais elementos. 
Por complexo se designa, então, aquela soma de elementos, que em razão de uma 
limitação imanente de capacidade de conexão do sistema, já que não possibilita 
que cada elemento permaneça sempre vinculado. Com as relações possíveis entre 
os elementos aumentam quando o sistema cresce, apresentam-se limites drásticos 
na capacidade de relação dos elementos, principalmente quando se consideram os 
diversos tipos de sistema: células, cérebros, comunicação; ou quando se parte, por 
exemplo, dos possíveis contatos que os indivíduos possam estabelecer, em uma 
época determinada.57 

 

Assim, Luhmann formulou sua teoria pautada na observação da sociedade para 

fins de reduzir a complexidade que lhe é inerente. A teoria Luhmanniana parte da existência 

dos sistemas. Em sua “Sociedade da Sociedade”, ele inicia o livro partindo do pressuposto de 

que os sistemas sociais existem e que a sociedade é um sistema. De acordo com Luhmann: 

“Las siguientes investigaciones se ocuparán del sistema social llamado sociedad moderna.”58 

 

Para ele, como já demonstrado, a sociedade moderna é uma sociedade complexa, a 

qual se caracteriza pela autonomia funcional e fechamento operativo dos seus subsistemas 

parciais. Luhmann define: “Porque La sociedad moderna – cosa que demonstraremos 

ampliamente – se caracteriza por La autonomización funcional y a clausura operativa de sus 

sistemas parciales más importantes”.59 

 

Já por contingência, outro conceito basilar na teoria Luhmaniana, compreende-se 

que “as possibilidades apontadas para as demais experiências poderiam ser diferentes das 

esperadas”. 60 Enquanto complexidade corresponde à necessidade de escolha, entre inúmeras 

                                                 
56 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 
p. 45. (Biblioteca Tempo Universitário; 75. Estudos alemães). 
57 Idem. Introdução à teoria dos sistemas. Trad. Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 184. 
58 Idem. La sociedad de la sociedad. Ciudad de México: Herder, 2007. p. 5. 
59 Ibidem. p. 26.  
60 Idem. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 45. 
(Biblioteca Tempo Universitário; 75. Estudos alemães). 
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possibilidades, a contingência demonstra a possibilidade de escolha não correta e o risco 

inevitável de frustrações. 

 

Dessa maneira, esses três conceitos: complexidade, contingência e risco estão 

intimamente ligados, eis que para Luhmann a sociedade moderna é uma sociedade complexa, 

na qual temos que fazer escolhas e nos sujeitarmos aos riscos de fazer escolhas infelizes. 

De acordo com Luhmann: 

 
O homem vive em um mundo constituído sensorialmente, cuja relevância não é 
inequivocamente definida através do seu organismo. Dessa forma o mundo 
apresenta ao homem uma multiplicidade de possíveis experiências e ações, em 
contraposição ao seu limitado potencial em termos de percepção, assimilação de 
informação, e ação atual e consciente. Cada experiência concreta apresenta um 
conteúdo evidente que remete a outras possibilidades que são ao mesmo tempo 
complexas e contingentes. Com complexidade queremos dizer que sempre existem 
mais possibilidades do que se pode realizar. Por contingência entendemos o fato 
de que as possibilidades apontadas para as demais experiências poderiam ser 
diferentes das esperadas; ou seja, que essa indicação pode ser enganosa por referir-
se a algo inexistente, inatingível, ou a algo que após tomadas as medidas 
necessárias para a experiência concreta (por exemplo, indo-se ao ponto 
determinado), não mais lá está. Em termos práticos, complexidade significa 
seleção forçada, e contingência significa perigo de desapontamento e necessidade 
de assumir-se riscos. 61 

 

Assim, a complexidade significa a necessidade de se escolher, dentre as mais 

variadas possibilidades que o ser pode eleger, aquela adequada. Já a contingência é a 

possibilidade de se realizar a escolha não correta, e o inevitável risco dessa ocorrência. A base 

da teoria de Luhmaniana encontra-se na observação da sociedade através de subsídios que 

possam reduzir a complexidade, diminuindo os riscos. 

 

Além das expectativas em relação ao meio, em um ambiente social os indivíduos 

também possuem expectativas em relação aos outros indivíduos. Essas expectativas não 

podem ser consideradas como determinadas, pois dependem de um juízo de valor humano. 

Para Luhmann “o comportamento do outro não pode ser tomado como fato determinado, ele 

tem que ser expectável em sua seletividade, como seleção entre outras possibilidades do 

outro.”62. 

 

                                                 
61 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 
p. 45-46. (Biblioteca Tempo Universitário; 75. Estudos alemães).  
62 Ibidem. p. 47. 
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Portanto, temos expectativas de expectativas, ou seja, nossas expectativas 

dependem das de outra pessoa. Essa estrutura63 foi denominada por Luhmann de dupla 

contingência. 

 

O sistema social adota como mecanismo para reduzir a infindável quantidade de 

possibilidades o emprego de sínteses comportamentais64, com base em expectativas 

comportamentais. Essa generalização de expectativas simplifica o convívio social. 

 

Segundo Luhmann, as sínteses comportamentais 

 
[...] funcionam como uma espécie de fórmula curta simbólica para integração de 
expectativas concretas. A orientação a partir da regra dispensa a orientação a partir 
das expectativas. Ela absorve, além disso, o risco de erros da expectativa, ou pelo 
menos o reduz, isso porque graças à regra, pode ser suposto que aquele que 
diverge age erradamente, que discrepância se origina, portanto, não da expectativa 
(própria) errada, mas da ação (alheia) errada. 65 

 

Dessa forma, ao estabelecer condutas permitidas ou não na sociedade estamos 

reduzindo complexidade. Ao escolhermos a linguagem como meio de comunicação estamos 

reduzindo complexidade. 

 

As expectativas podem ser: a) cognitivas – aquelas em que, ocorrendo um 

desapontamento, é possível haver uma adaptação à realidade, são expectativas fáticas; b) 

normativas – aquelas em que mesmo ocorrendo um dano a expectativa não é abandonada. As 

normas são expectativas de comportamento estabilizadas em termos contrafáticos, ou seja, são 

expectativas de comportamento estabilizadas, independentemente da vontade individual dos 

sujeitos.66 

 

Luhmann explica que 

 
[...] a diferenciação entre o cognitivo e o normativo não é definida em termos 
semânticos ou pragmáticos, nem referenciada aos sistemas afirmativos que as 
fundamentam ou à contradição entre afirmações informativas ou diretivas – mas 
sim em termos funcionais, tendo em vista a solução de um determinado problema. 
Ela aponta para o tipo de antecipação da absorção de desapontamentos, sendo 
assim capaz de fornecer uma contribuição essencial para o esclarecimento dos 
mecanismos elementares de formação do direito. Ao nível cognitivo são 

                                                 
63 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 
p.  94. (Biblioteca Tempo Universitário; 75. Estudos alemães).  
64 Ibidem. p. 52. 
65 Ibidem. p. 53.   
66 Ibidem. p. 57. 
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experimentadas e tratadas as expectativas que, no caso de desapontamentos, são 
adaptadas à realidade. Nas expectativas normativas ocorre o contrário: elas não são 
abandonadas se alguém as transgride. 
[...] Dessa forma as expectativas cognitivas são caracterizadas por uma nem 
sempre consciente disposição de assimilação em termos de aprendizado, e as 
expectativas normativas, ao contrário, caracterizam-se pela determinação em não 
assimilar os desapontamentos.67 

 

O direito cria, por meio das normas jurídicas, expectativas normativas, que 

diminuem a complexidade social diminuindo a possibilidade de conflito. As normas procuram 

estabilizar as condutas fáticas dos indivíduos de uma determinada sociedade. 

 

Em conformidade com a teoria sistêmica o direito é um sistema parcial redutor de 

complexidade, o que favorece o convívio social, eis que delimita as condutas permitidas 

socialmente. 

 

De acordo com Luhmann, o direito é uma congruente generalização de 

expectativas normativas. Nas palavras do autor o direito seria “estrutura de um sistema social 

que se baseia na generalização congruente de expectativas comportamentais normativas”.68 

 

Por congruente entende-se que o sistema jurídico não está sujeito a vontades 

individuais ou subjetivas. Sendo congruente há uma generalização da segurança do sistema 

em três dimensões: temporal (segurança contra desilusões decorrentes da positivação) social 

(segurança contra o dissenso, que deve ser minimizado por meio de procedimentos) e material 

(segurança contra as contradições obtidas por meio de papéis, instituições, programas e 

valores que fixem o sentido da generalização). As expectativas normativas são aquelas que 

não se adaptam às frustrações, resistem aos fatos ou que, de acordo com Luhmann, não estão 

dispostas à aprendizagem. 

 

Nem todas as expectativas normativas são positivadas. Em síntese, nem todas as 

expectativas normativas são jurídicas. Apenas as expectativas generalizadas de modo 

congruente gozam da segurança das expectativas normativas jurídicas. 

 

                                                 
67 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 
p.  56. (Biblioteca Tempo Universitário; 75. Estudos alemães). 
68 Ibidem. p. 121.   
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A sociedade é formada por diversos subsistemas o jurídico, o político, o 

econômico, o amoroso, o educacional, entre outros. Cada um desses subsistemas é autônomo 

em relação ao outro, pois opera de acordo com seu código binário, porém está aberto 

cognitivamente ao meio. 

 

Na teoria Luhmaniana, o subsistema jurídico também é autônomo em relação aos 

demais subsistemas que compõem a sociedade. Essa, aliás, é uma característica das 

sociedades modernas. Uma sociedade moderna é aquela em que há uma diferenciação entre os 

subsistemas sociais. Já nas sociedades pré-modernas não existia diferenciação entre os 

subsistemas de modo que religião, moral, economia, direito, dentre outros, não possuíam 

autonomia, nem eram diferenciados funcionalmente. 

 

Luhmann, apoiado na Teoria Biológica de Maturana e Varela, denominou as 

sociedades modernas de autopoiéticas, quando há autonomia operacional entre os subsistemas 

que compõem a sociedade, e as sociedades pré-modernas de alopoiéticas, nas quais não há 

autonomia operacional entre os subsistemas sociais. 

 

Todavia, a autonomia dos sistemas sociais não representa uma separação estanque 

entre os subsistemas e o meio. Os subsistemas estão abertos cognitivamente às modificações 

do meio, porém sua autonomia compreende a sua capacidade auto-referencial, ou seja, ele 

apenas absorve aquilo que faz parte da sua lógica binária. 

 

Expliquemos. Os sistemas sociais das sociedades modernas para Luhmann são 

sistemas autopoiéticos, que operam de forma fechada em seu interior (se reproduzem de 

acordo com regras internas), mas são ao mesmo tempo abertos às influências do meio externo. 

 

O termo autopoiese foi utilizado inicialmente na biologia e Luhmann foi o 

responsável pela aplicação desses conceitos no estudo da sociologia. Há uma analogia clara 

com o funcionamento dos organismos vivos, que são autopoéticos, eis que cada órgão se 

comunica com os demais e sofre a influência dos mesmos, porém cada qual filtra de acordo 

com as suas necessidades internas o que é útil/necessário para ele. 

 
Por que a denominação de autopoiesis? Maturana relata que o conceito surgiu 
quando ele estava trabalhando com o termo de estruturas circulares para explicar a 
reprodução celular, embora não considerasse suficientemente apropriada a palavra 
circular. A partir do encontro com um amigo filósofo, surgiu na prática o tema da 
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diferença entre praxis e poiesis, abordado em uma aula sobre Aristóteles 
ministrada pelo referido professor amigo. Praxis, entendida no contexto 
aristotélico como a paixão da vida estética. A virtude de todo trabalho que não 
adquire sentido no efeito ou no êxito obtido, mas somente pelo fato de se realizar. 
No contexto de práxis já está contido o momento de autorreferência. 
Em contrapartida, a poiesis foi explicada como algo que se produz de fora para si 
mesmo: faz-se isto ou aquilo, não para executar uma ação que tem sentido 
unicamente pelo fato de ser feita, mas porque se quer produzir algo. Com esses 
elementos Maturana encontrou por si mesmo a ponte para sua expressão, com o 
acréscimo da palavra auto. Com isso, ele queria indicar que o conceito de 
autopoiesis se tratava de uma produção, de um efeito expressamente perseguido, e 
não de uma práxis. No conceito de autopoiesis a produção consiste em produzir-se 
a si mesmo – operação que não tem sentido quando se expressa como autopraxis, 
já que se trataria de uma reduplicação do que a práxis já fez por si mesma.69   

 
 

Os sistemas sociais possuem abertura cognitiva, ou seja, recebem influências 

externas do entorno (demais subsistemas), e possuem fechamento operacional, ou seja, filtram 

ou absorvem apenas aquilo que é relevante de acordo com suas regras internas, que Luhmann 

denomina de lógica binária, pois o sistema filtra as informações que pertencem a ele. 

 

Portanto, cada subsistema social sofre as influências/irritações do meio, todavia, 

apenas se reproduz de acordo com o seu sistema binário, ou seja, ocorre uma seleção das 

informações do meio que pertencem ao subsistema. No caso do subsistema jurídico, por 

exemplo, ele está aberto às influencias do meio, porém só se reproduzirá de acordo com seu 

sistema binário licito/ilícito. 

 

Para Teubner: 

 
Os mecanismos evolutivos independentes uns dos outros no interior de sistemas 
jurídicos autopoiéticos do direito, da economia e da política, da educação e da 
ciência, se influenciam mutuamente e obrigam as diferentes instituições 
envolvidas num regime de produção a assegurar só um caminho de evolução 
idiossincrática.70 

 

Para facilitar a compreensão, pensemos que os subsistemas são como células que 

produzem trocas com o meio (demais células). Contudo, cada célula filtra através da 

membrana plasmática o que entende ser útil e necessário para sua auto-reprodução. 

 

                                                 
69 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Trad. Ana Cristina Arantes Nasser. Petrópolis: 
Vozes, 2009. p. 121-122. 
70 TEUBNER, Gunther. As múltiplas alienações do direito: sobre a mais-valia social do décimo segundo camelo. 
In: ARNAUD, André-Jean; LOPES JR. Dalmir (Orgs.). Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia 
jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 121. 
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Com base nos estudos desenvolvidos por Luhmann, a sociedade evolui por meio 

da comunicação. Essa comunicação é o elemento central do sistema social. A sociedade não é 

formada por indivíduos, mas pela comunicação, pois a simples união de sujeitos não cria 

sociedade, mas a interação entre eles é que tem o condão de criar. 

 

Isso não significa dizer que Luhmann seja anti-humanista. O autor entende que o 

homem é a unidade do sistema psíquico e orgânico, sendo o elemento essencial da sociedade. 

Na teoria dos sistemas, o homem se encontra como ambiente da sociedade. Isso demonstra a 

importância que é dada a ele, pois, para Luhmann, o ambiente no qual o homem se encontra, é 

sempre mais complexo que o sistema. 

 

Assim, a sociedade é formada por um conjunto de subsistemas sociais, os quais se 

desenvolvem e se reproduzem de acordo com seus mecanismos internos, porém sujeitos às 

irritações do meio. Cada subsistema filtra do entorno as informações relevantes de acordo 

com seu sistema binário e se reproduz. 

 

Com o subsistema jurídico não poderia ser diferente: ele filtra do meio os 

elementos que considera relevantes de acordo com seu código binário e se reproduz de acordo 

com suas regras internas auto-referenciais. Assim, o subsistema jurídico possui abertura 

cognitiva e fechamento operacional. Para Campilongo a teoria Luhmaniana  

 
[...] vê o sistema jurídico como, simultaneamente, aberto em termos cognitivos e 
fechado em termos operativos. Dito de modo singelo: o direito moderno mantém 
elevada interdependência com os demais sistemas (p.e., econômico, político, 
científico, etc.), e é sensível às demandas que lhe são formuladas por esse 
ambiente (abertura cognitiva); entretanto, só consegue processá-las nos limites 
inerentes às estruturas, seleções e operações que diferenciam o direito dos demais 
sistemas (fechamento operativo). 71  

 

O subsistema jurídico, para Luhmann, cria as chamadas sínteses comportamentais, 

as quais reduzem a complexidade e facilitam o convívio social. Isso porque cada indivíduo 

existente numa sociedade complexa ainda se relaciona com outros indivíduos, os quais 

poderão escolher dentre as inúmeras possibilidades existentes. Dessa maneira, o sistema 

jurídico, como redutor de complexidade, facilita a vida em sociedade, pois reduz os riscos na 

medida em que determina as ações a partir de regras.  

                                                 
71 CAMPILONGO apud BITTAR, Eduardo C. B. Curso de filosofia política. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
315. 
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O subsistema jurídico, como os demais que compõem a sociedade, é ao mesmo 

tempo aberto e fechado. Pode parecer contraditória tal afirmação, mas não é. O subsistema 

jurídico possui abertura cognitiva, já que está aberto às influencias do meio, porém possui 

fechamento operacional, de modo que apenas absorverá do meio aquilo que passar pelo 

processo de seleção realizado pelo seu código binário direito/não direito ou licito/ilícito, como 

preferem alguns autores, a exemplo de Marcelo Neves. Segundo Neves, a tradução mais 

coerente é a licito/ilícito, “pois esta expressa de maneira clara e abrangente o conceito de 

código binário do direito”72.  

 

Por tais razões pode-se dizer que o sistema jurídico das sociedades modernas é 

autopoiético, na expressão utilizada por Luhmann. Autopoiesis significa auto reprodução e tal 

denominação deriva da fusão de dois outros termos: “auto”, que diz respeito ao próprio objeto 

e “poiese” que corresponde à reprodução/criação. Assim, autopoiese é a reprodução a partir 

de seus próprios elementos.  

 
O ponto de partida do conceito de autopoiesis consiste em que aquilo que diz para 
as estruturas também vale para as operações. A questão das estruturas 
(autoestruturas) pode ser elucidada com maior clareza, quando o conceito de 
autopoiesis significa que um sistema só pode produzir operações na rede de suas 
próprias operações, sendo que a rede na qual essas operações se realizam é 
produzida por essas mesmas operações. A fórmula é, evidentemente, cheia de 
pressupostos.  
Quando para explicar o conceito de autopoiesis, toma-se como ponto de partida o 
encerramento de operação, entende-se, então, por autopoiesis, que o sistema se 
produz a si mesmo, além de suas estruturas: há computadores que podem criar 
seus próprios programas, mas não criar a si mesmos. 
Os sistemas são autônomos no nível das operações. A categorização da autopoiesis 
assume como ponto de partida a questão radical da autonomia, já que define o 
sistema a partir de seus próprios elementos. Autonomia significa que somente a 
partir da operação do sistema é possível determinar que lhe é relevante e, 
principalmente, o que lhe é indiferente.Consequentemente, o sistema não está 
condicionado a responder a todo dado ou estímulo proveniente do meio ambiente. 
Os sistemas não podem importar nenhuma operação a partir do próprio meio.73 

 

O subsistema jurídico mantém com o meio uma relação cognitiva, pois as 

informações externas ao sistema jurídico, mas que o influenciam, são processadas pelo código 

binário lícito/ilícito e consequentemente refletem-se na produção normativa. De acordo com 

Luhmann,  

 
O código jurídico regula todas as comunicações internas, mas tão somente a 
comunicação interna do sistema jurídico. Não existe nem input do direito para o 
interior do sistema, nem tampouco output do direito para o exterior do sistema. 

                                                 
72 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. xii. 
73 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. São Paulo: Vozes, 2009. p. 119-120. 
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Fora do direito não se pode fazer nada com o direito (AuBerhalb des Rechts kenn 
man mit Recht nichts anfangen). O contato do direito com o seu ambiente social 
deve ser tratado sob um outro sentido – como sendo suas oportunidades políticas, 
sua utilidade econômica, sua perturbação pelo contato do sistema em movimento, 
etc., assim, em torno de cada sistema é que se localizam os casos concretos.74 

 

Assim, a produção normativa sofrerá influência dos demais subsistemas sociais, 

pois o subsistema jurídico está sujeito às “irritações” provenientes dos demais sistemas 

sociais, porém a validade do direito está condicionada ao seu código operacional, pois apenas 

é licito o que o próprio direito entender como tal. 

 

Cada subsistema que compõe o sistema social sofre as “irritações” provenientes do 

meio. Essas “irritações” favorecem a evolução do sistema. Não são concebidas como algo 

negativo, pelo contrário: à medida que sofre as irritações do meio, o sistema responde se 

autodiferenciando, ou seja, afirmando sua diferença em relação ao meio e se especializando 

funcionalmente.  

 

O direito é um sistema que apresenta uma diferenciação funcional e se torna mais 

complexo internamente à medida que sofre as irritações provenientes do meio. Assim, além 

de diferenciar-se entre público e privado, o direito também se diferenciou entre constitucional, 

civil, penal. Pois, de acordo com as “irritações” provindas do entorno, o sistema responde 

aumentando sua complexidade interna, de acordo com seu código próprio. 

 

Essas influências entre os subsistemas são denominadas na teoria Luhmaniana de 

“acoplamento estrutural”. O acoplamento estrutural se dá quando uma mesma circunstância, 

ou um mesmo fato, pode ser incluído em mais de um subsistema social. Seria a intersecção 

entre dois ou mais subsistemas.  

 
O conceito de acoplamento, assim como o de forma, mostra dois lados: a) o 
acoplamento não está ajustado à totalidade do meio, mas somente a uma parte 
escolhida de maneira altamente seletiva; consequentemente, b) apenas um recorte 
efetuado no meio está acoplado estruturalmente ao sistema, e muito fica de fora, 
influindo de forma destrutiva no sistema. 
No plano dos acoplamentos estruturais, há possibilidades armazenadas (ruídos) no 
meio, que podem ser transformadas pelo sistema; portanto, mediante o 
acoplamento estrutural, o sistema desenvolve, por um lado, um campo de 
indiferença e, por outro, faz com que haja uma canalização de causalidade que 
produz efeitos que são aproveitados pelo sistema.75 

                                                 
74 LUHMANN, Niklas. A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do 
direito. In: ARNAUD, André-Jean; LOPES JR., Dalmir (Orgs.). Niklas Luhmann: do sistema social à 
sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 60. 
75 Idem. Introdução à teoria dos sistemas. São Paulo: Vozes, 2009. p. 131-132. 
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A Constituição pode ser compreendida como acoplamento estrutural entre os 

subsistemas político e jurídico, pois torna jurídicas relações e vontades políticas de um 

determinado Estado. 

 

Do mesmo modo, as normas constitucionais definidoras dos direitos individuais e 

coletivos do trabalho são consideradas acoplamento estrutural entre o subsistema político, 

jurídico e econômico. 

 

O objeto de nossa análise, o direito fundamental ao emprego, direito social 

previsto no texto constitucional, portanto, elemento do subsistema jurídico, é o acoplamento 

estrutural entre os subsistema econômico, político e jurídico. Esse direito fundamental 

dependerá das irritações dos subsistemas político e econômico em face do subsistema 

jurídico. 

 

O subsistema político definirá o modelo de Estado adotado pela sociedade. A 

depender deste, o Estado poderá interferir mais ou menos nos rumos da economia e na 

legislação. Expliquemos: quanto mais liberal for a política adotada pelo Estado, menor será a 

influência política na concretização de direitos sociais; quanto mais social for a política 

adotada pelo Estado, maior terá que ser sua atuação no desenvolvimento de políticas públicas 

que assegurem de garantias de direitos e ainda limitem as liberdades dos particulares para 

salvaguardar o bem comum. 

 

O subsistema econômico busca a produção de lucro e riquezas. Para tanto, faz uso 

do trabalho humano, da informação e de novas tecnologias. Dessa maneira, o subsistema 

econômico que conhecemos hoje adota as diretrizes do capitalismo, visando o lucro. Ele faz 

uso do trabalho humano para obter lucro, dessa maneira depende e interfere no direito ao 

emprego. 

 

Já o subsistema jurídico, a depender do modelo de Estado (subsistema político), 

poderá ser “irritado” mais ou menos pelo subsistema econômico, de modo a intervir o mínimo 

possível ou de modo mais intenso na economia. Assim, de acordo com as “irritações” 

externas provenientes da economia e política o subsistema jurídico, a partir de sua lógica 

binária (licito/ilícito), evoluirá aumentando sua complexidade interna e tornando jurídica uma 

legislação protetiva do direito ao trabalho que imponha ao subsistema econômico 
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determinados deveres de observância obrigatória para assegurar aos trabalhadores a melhoria 

de sua condição social e econômica. 

 

O direito ao trabalho representa esse acoplamento estrutural entre o subsistema 

jurídico, político e o subsistema econômico. De acordo com as limitações impostas pelo 

subsistema jurídico, o qual foi “irritado” pelas diretrizes do subsistema político, o subsistema 

econômico passará a adotar regras de mercado sem desprezar os direitos dos trabalhadores. É 

fundamental reiterar que o subsistema jurídico, apesar de fechado operacionalmente, é aberto 

cognitivamente para as irritações provenientes do meio.  

 

Imaginemos uma situação de grave crise econômica, a ponto de desestabilizar a 

economia, ou uma modificação do quadro político que leve ao poder um governo neoliberal. 

Essas circunstâncias poderiam influir de tal maneira no sistema jurídico que levassem à 

flexibilização da garantia de emprego ou a sua total exclusão do texto constitucional. 

 

Isso nos leva a entender que o direito fundamental ao emprego é contingencial, 

pois ele depende para sua concretização não só da positivação de normas, mediante processo 

legislativo, mas, sobretudo, das “irritações” dos demais subsistemas que compõem a 

sociedade. Ou seja: na linguagem Luhmaniana, esse sistema jurídico possui fechamento 

operacional – pois seleciona do meio social aqueles elementos que lhe são pertencentes – e 

abertura cognitiva, já que sofre influências permanentemente dos subsistemas político e 

econômico. 

 

No caso da efetivação desse direito fundamental no Brasil, país considerado de 

modernidade periférica,76 há uma dificuldade maior em efetivar os direitos fundamentais, nos 

quais se insere o direito ao emprego, pois há uma interferência dos demais subsistemas que 

compõem a sociedade no subsistema jurídico, de modo que os códigos binários poder/não 

poder, ter/não ter, interferem no subsistema lícito/ilícito. Essa é a perspectiva teórica adotada 

por Marcelo Neves, que analisaremos mais detidamente nesse trabalho. 

 

                                                 
76 De acordo com NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 
p. 171, os países de modernidade periférica são aqueles em que “não houve de maneira nenhuma a efetivação 
adequada da autonomia sistêmica de acordo com o princípio da diferenciação funcional nem a efetivação de uma 
esfera pública fundada na generalização institucional da cidadania.”  
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Antes de adentrarmos especificamente na realidade brasileira e no modelo teórico 

proposto por Neves para contextualizar a teoria dos sistemas a nossa realidade, é importante 

esclarecer os conceitos de autonomia cognitiva e fechamento operacional, pois só poderemos 

compreender a evolução do direito e sua diferenciação funcional a partir da compreensão 

desses conceitos.  

 

 

2.2 ABERTURA COGNITIVA VERSUS FECHAMENTO OPERACIONAL COMO 

PRESSUPOSTO DA DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL 

 

Embora pareça contraditório, uma das características dos subsistemas sociais é o 

seu fechamento e a sua abertura. Os subsistemas são fechados operativamente e abertos 

cognitivamente. Isso significa dizer que eles se reproduzem de acordo com sua estrutura e seu 

código binário, porém essa clausura autopoiética não significa isolamento total do sistema 

como o meio. Pelo contrário, a condição de evolução dos sistemas é a sua relação com o 

meio, pois o meio é sempre mais rico e complexo que o sistema.  

 

Expliquemos. Os sistemas se constituem a partir do estabelecimento de seus 

limites face ao meio. Esses são limites de sentido. O sentido é o que delimita cada subsistema 

em relação ao meio. Assim, os subsistemas se constituem e se mantêm mediante a 

diferenciação com o meio. 

 

Essas operações internas de diferenciação e reprodução constantes dos sistemas 

são o que a teoria luhmaniana denomina de auto-referência. Cada sistema nasce a partir da 

diferença em relação ao meio e se reproduz a partir de operações internas dos seus próprios 

elementos. O sistema identifica a si mesmo e se reproduz a partir de seus próprios elementos. 

Cada subsistema possui um código binário, de modo que somente os elementos que foram 

filtrados por este passam a fazer parte do sistema. Portanto, só farão parte do subsistema 

jurídico os elementos filtrados pelo código binário lícito/ilícito.  

 

Essa clausura operativa é a condição de abertura do sistema perante o meio, e o 

contato entre ambos é o que possibilita a evolução do sistema, pois é a partir das irritações 

provenientes do exterior que este mantém a sua autopoesis, produzindo seus elementos a 
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partir de suas próprias operações internas e selecionando os elementos do meio a partir de seu 

código binário. 

 

De acordo com Raffaele de Giorgi  

 
Fechamento de um sistema significa que, aos estímulos ou aos distúrbios que 
provenham do ambiente, o sistema só reage entrando em contato consigo mesmo, 
ativando operações internas acionadas a partir de elementos que constituem o 
próprio sistema. Disso resulta a auto-referência e a autopoiése do sistema: o 
sistema produz e reproduz os elementos dos quais é constituído, mediante os 
elementos que o constituem. Os sistemas fechados são, porém, ao mesmo tempo, 
sistemas abertos, na medida em que a própria reprodução se dá em um ambiente 
sem o qual o sistema não poderia nem existir, nem se auto-reproduzir.77 

 

Assim, essa contradição aparente consiste no fato de que é condição para o 

fechamento do sistema sua abertura e a condição de sua abertura é o seu fechamento 

operacional. Ele se reproduz a partir da diferença em face do meio e a partir da semelhança de 

seus elementos constitutivos. 

 

São as contínuas “irritações” do meio que possibilitam a autopoiesis do sistema. O 

sistema diferenciado responde às “irritações” do meio através de sua autopoiesis e filtra as 

informações relevantes em conformidade com seu código binário, o que possibilita sua 

evolução e sua própria continuidade.  

 

O sistema jurídico, como subsistema funcionalmente diferenciado, possui o código 

binário próprio, qual seja: o código licito/ilícito. Ele se reproduz de acordo com seus 

elementos próprios, porém sofre influências do meio e apresenta respostas a essas “irritações” 

de acordo com suas operações internas. Assim, o subsistema jurídico sofre “irritações” da 

política, da economia, da arte e etc., mas apresentará respostas a essas “irritações” a partir de 

seus elementos próprios. O direito filtrará do meio (dos outros subsistemas) apenas as 

informações que serão relevantes de acordo com seu código binário lícito/ilícito. 

 

Ele evolui porque responde à complexidade externa aumentando sua complexidade 

interna. Quanto mais complexidade externa “irritar” o direito, maiores são as possibilidades 

de evolução. A diversidade da natureza das demandas que “irritam” o sistema jurídico exige 

desse uma resposta, o que faz com que se especialize funcionalmente. 

                                                 
77 DE GIORGI, Raffaele. Luhmann e a teoria jurídica dos anos 70. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes. O 
direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 191. 
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Juan Antonio Garcia Amado sintetiza da seguinte maneira o fechamento 

operacional e a abertura cognitiva:  

 
A fim de que os sistemas existam e se mantenham, seu meio possui a mesma 
importância essencial que suas estruturas; essas apenas existem frente àquele. As 
estruturas dos sistemas se formam como resposta continuada frente às contínuas 
“irritações” provenientes do exterior, do meio, e só assim se mantém a autopoiesis 
do sistema, a produção de seus próprios elementos. 78 

 

O sistema jurídico está aberto cognitivamente às influências do meio e responde a 

essas influências/irritações de acordo com suas estruturas e seu código binário. O direito do 

trabalho, por regular as relações jurídicas provenientes do subsistema econômico, sofre 

irritações constantes do subsistema econômico. Assim, quando tomamos por estudo o direito 

ao trabalho, somos chamados a observar essas irritações sistêmicas entre o direito e a 

economia e perceber como o direito reage a tais influências.  

 

O direito brasileiro tem evoluído, aumentando sua complexidade interna, a partir 

das “irritações” dos demais sistemas. Para isso passaremos a demonstrar as normas 

constitucionais que versam sobre o nosso objeto de estudo, qual seja o direito ao trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 GARCIA AMADO, Juan Antonio. A sociedade e o direito na obra de Niklas Luhmann. In: ARNAUD, André-
Jean; LOPES JR., Dalmir (Orgs.). Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2004. p. 317. 
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CAPÍTULO 3 - AS NORMAS SOBRE AS RELAÇÕES DE TRABALH O NO ESTADO 

MODERNO 

 

3.1 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO  

  

O constitucionalismo trouxe a perspectiva de limitação do poder político por meio 

da lei. A lei, advinda da vontade política de todos os cidadãos, que estariam representados 

pelo Parlamento, conferiria o fundamento do Estado de Direito. 

 

O Estado moderno trouxe a diferenciação funcional, como demonstrado por 

Luhmann, pelo que podemos identificar sistemas sociais autônomos como: direito, política, 

economia, ciência, artes, dentre outros. 

 

Assim, a vontade do povo, democraticamente representado pelo Parlamento, 

estaria salvaguardada no texto constitucional, que iria regular as relações dos indivíduos entre 

si e com o próprio Estado. 

 

Todavia, os autores de direito constitucional reconhecem a dificuldade de 

conceituar o termo constitucionalismo, pois o próprio termo “constituição” não possui um 

significado único, visto que a sua historicidade acaba muitas vezes por impedir uma definição 

generalizante que abarque todas as realidades históricas do termo. 

 

No tocante ao surgimento do “constitucionalismo”, entendem os referidos autores 

que em todas as épocas todos os Estados possuíram uma constituição, pois existe uma norma 

básica que confere o poder soberano, que impõe limites a esse poder ou impõe divisões ou 

repartições dele. Assim, com o surgimento dos Estados encontramos o início do 

constitucionalismo. 

 

André Ramos Tavares também ressalta a dificuldade de conceituação do termo 

constitucionalismo e a delimitação de suas origens históricas: 

 
O termo “constitucionalismo” costuma gerar polêmica em função das diversas 
acepções assumidas pelo vocábulo ao longo do tempo. 
Pode-se identificar pelo menos quatro sentidos para constitucionalismo. Numa 
primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento político-social com 
origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, limitar o poder 
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arbitrário. Numa segunda acepção é identificado com a imposição de que haja 
cartas constitucionais escritas. Tem-se utilizado, numa terceira concepção possível, 
para indicar os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das 
constituições nas diversas sociedades. Numa vertente mais restrita, o 
constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-constitucional de um 
determinado Estado. 79 

 

De acordo com Canotilho,80 o constitucionalismo demonstra o movimento gerador 

do conceito moderno de Constituição, que possui raízes em vários momentos e lugares 

diferenciados. Dessa forma, o constitucionalismo corresponde a um movimento constitucional 

ocorrido em épocas e locais distintos. Assim, não se pode falar de um único 

constitucionalismo, mas de vários movimentos constitucionais, tais como o inglês, o francês, 

o norte-americano, o alemão etc.  

 

Canotilho define o constitucionalismo como  

 
[...] a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado 
indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 
político-social de uma comunidade. 
Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica 
de limitação do poder com fins garantísticos. 81 

 

Para Gustavo Ferreira Santos: 
 
Longe de se constituir em uma verdade inquestionável, a idéia central do 
constitucionalismo, que se expressa na supremacia da Constituição sobre as outras 
normas que compõem o sistema, suscita, desde sua origem, contestações de 
diversos matizes. Para os críticos, haveria um paradoxo na relação entre 
Constituição e democracia, já que, ao decidir adotar uma Constituição, os 
constituintes proíbem que a maioria retorne aos temas decididos, exigindo uma 
maioria qualificada para as alterações do texto. 82 

 

Esse constitucionalismo sofreu modificações ao longo do tempo, de modo que a 

depender dos contextos políticos e econômicos, o conteúdo dos direitos incluídos no texto 

constitucional sofreu modificações. 

 

De início, podemos falar em um constitucionalismo de matriz liberal, que defendia 

a proteção às liberdades individuais e a propriedade privada. De forma genérica, o 

Constitucionalismo Liberal se afirma com o objetivo de limitar o poder político por meio da 

                                                 
79 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 1. 
80 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 
2000. 
81 Ibidem. p. 47. 
82 SANTOS, Gustavo Ferreira. Neoconstitucionalismo e democracia. Revista de Informação Legislativa. v. 
172, p. 45, 2006.  
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Lei. Com o Estado Liberal foram lançadas as bases do Constitucionalismo moderno, que tem 

como um de seus fundamentos a primazia da legalidade, na separação dos poderes e as 

garantias individuais. 

 

Em seguida, diante das transformações políticas e econômicas que ocorreram após 

a revolução industrial, os Estados foram pressionados pela massa de trabalhadores e pelos 

partidos políticos operários a incluírem nos seus textos constitucionais os direitos sociais. 

Desse modo, o constitucionalismo social tentou limitar o poder econômico, de modo a 

garantir um rol de direitos que assegurassem ao trabalhador um mínimo existencial. 

 

Com a revolução industrial e, posteriormente, com o surgimento do capitalismo 

monopolista, acirrou-se a luta entre os detentores dos meios de produção (capitalistas) e os 

trabalhadores (proletariado), os quais reivindicavam que lhes fossem assegurados um mínimo 

de direitos. Nesse contexto de inserção de direitos sociais nas constituições, surgiu o chamado 

Constitucionalismo Social.  

 

Em que pese o reconhecimento da existência de um constitucionalismo a partir do 

surgimento do Estado, sendo reconhecida a existência de um constitucionalismo na Idade 

Antiga e na Idade Média, nos limitaremos a versar sobre o Constitucionalismo moderno. 

 

O constitucionalismo moderno corresponde à consolidação das normas 

constitucionais escritas. Em síntese, caracteriza-se pela idéia básica de registrar, por escrito, 

os valores fundamentais de uma determinada sociedade. 

 

As Constituições escritas possuem sua origem em movimentos de cunho 

revolucionário, como se percebe nos processos desencadeados nos Estados Unidos e na 

França. Essas Constituições têm como características o rompimento com a ordem jurídica 

vigente e a instauração de nova ordem de valores. 

 

Nesse sentido, expõe André Ramos Tavares: 

 
Sinteticamente, tem-se que o Constitucionalismo moderno revela-se na idéia 
básica de registrar por escrito o documento fundamental do povo. 
Esse conteúdo constitucional traduzia, por certo, os termos do antigo contrato 
social de ROUSSEAU, que, nesse momento, deixava a condição de ficção de 
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teoria política para tornar-se o diploma jurídico de maior relevância dentro dos 
ordenamentos estatais. 
Assim, desde que haja uma divisão do poder, o que fatalmente implicará sua 
limitação e controle estar-se-á em harmonia com uma das principais exigências do 
constitucionalismo. Tal orientação, contudo, poderá não estar consubstanciada 
num documento escrito, mas sim arraigada na prática diuturna de uma 
comunidade, podendo-se, em tais circunstancias, podendo-se, em tais 
circunstâncias, admitir uma Constituição em sentido material-substancial. 
Nesta linha de considerações, tem-se que a consagração da primeira Constituição 
escrita não coincidiu cronologicamente, com o surgimento do constitucionalismo, 
que lhe é, pois, bastante anterior. 
A valorização do documento constitucional escrito toma substância nesta nova 
fase, denominada constitucionalismo moderno, que tem seu desencadeamento 
determinado pela criação das constituições dos Estados americanos, pela edição da 
Constituição norte-americana de 1.787 e pela Revolução Francesa, em 1.789. 
A Constituição escrita, de outra parte, em sua origem, como se nota, teve cunho 
acentuadamente revolucionário, tanto por força do processo de desencadeamento 
nos Estados Unidos como também pela ocorrência na França. Essa nota acaba por 
se projetar como uma das grandes características das Constituições, que é o 
rompimento com a ordem jurídica até então vigente. Tal prática tomou posto nos 
Estados Unidos da América do Norte quando, diante da independência das Treze 
Colônias, o Congresso de Filadélfia, em 15 de maio de 1.776, propôs aos Estados 
federados a formulação de suas próprias constituições. A edição de tais diplomas 
representou o início do sistema de constituições escritas, que é até hoje uma 
tendência amplamente praticada. 83 

 

De tal modo, verifica-se que o constitucionalismo moderno caracteriza-se por 

documentos escritos que fazem incluir no seu texto os direitos que os representantes da 

sociedade entendem ser relevantes a ponto de merecerem a proteção do texto escrito. 

 

Destaca-se, portanto, o caráter político do texto constitucional, pois além de ser um 

documento jurídico, que impõe uma ordem legal, também é um documento político, eis que a 

sociedade, representada por seu Parlamento, cristaliza no texto constitucional os valores que 

foram definidos politicamente como relevantes. 

 

Portanto, reconhecemos no texto constitucional um caráter jurídico e também um 

caráter político, já que contempla as escolhas e deliberações políticas do Parlamento, devendo 

os governos atuar em conformidade com a lei. 

 

Assim, o modelo de Estado será definido de acordo com a escolha política dos 

representantes do povo, que positivam um documento jurídico, Constituição, ao qual todos os 

órgãos do Estado devem observância. 

                                                 
83 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 11-12. 
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Nas palavras de Niklas Luhman84, a Constituição representa o acoplamento 

estrutural entre o subsistema jurídico e o subsistema político, ou seja, é o ponto de 

convergência entre ambos. Esse acoplamento estrutural corresponde às trocas comunicativas 

entre os dois subsistemas, que no caso da Constituição são constantes. Se pudéssemos 

visualizá-lo, o acoplamento estrutural seria algo como nuvens que se cruzam e em 

determinados momentos se unem e se misturam constantemente. A Constituição é isso: a 

junção entre o subsistema político e o jurídico. Portanto, o constitucionalismo evolui a partir 

das irritações sistêmicas e sofre modificações de acordo do o paradigma histórico e de cada 

momento político. 

 

Como já sinalizamos acima, o Constitucionalismo sofreu alterações de conteúdo 

ao longo do tempo, tendo inicialmente se fundado numa concepção liberal e em seguida 

incluído em seu conteúdo valores sociais. 

 

Em princípio, podemos perceber que ele possui uma matriz ideológica liberal, 

voltado para garantir a liberdade do indivíduo perante o Estado. Nessa esteira de pensamento, 

entendia-se que as limitações às liberdades individuais só se justificavam em razão de 

haverem sido produzidas pelos representantes do povo. Assim, podemos enumerar como 

características dessa fase do constitucionalismo liberal a declaração de direitos e a separação 

de poderes. 

 

Um segundo momento do constitucionalismo, também denominado de 

constitucionalismo social, emerge a partir das deficiências do constitucionalismo liberal em 

face da chamada questão social. 

 

Enquanto no constitucionalismo liberal o Estado tinha o dever de respeitar as 

liberdades individuais, estando indiferente às necessidades sociais dos indivíduos, no 

constitucionalismo social o Estado passa a ser o provedor dos serviços que assegurem o bem-

estar dos indivíduos, e adota uma postura intervencionista nas relações privadas, exercendo o 

chamado “dirigismo contratual”. 

 

                                                 
84 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 
p. 53. (Biblioteca Tempo Universitário; 75. Estudos alemães) e Idem. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo 
Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1985. (Biblioteca Tempo Universitário; 80. Estudos alemães). 



 

 

59 

As constituições, de um modo geral, demonstram esse caráter de preocupação com 

a questão social. As relações entre Estado e sociedade sofrem consideráveis modificações no 

sentido de que a partir desse momento o Estado assume o compromisso de assegurar os 

direitos fundamentais sociais dos cidadãos, garantindo-lhes o mínimo existencial. Com os 

direitos sociais, surgem para o Estado deveres de prestação positiva, visando à melhoria das 

condições de vida e à promoção da igualdade material dos cidadãos. 

 

Essa intervenção estatal visa a minimizar distorções econômicas existentes na 

sociedade, assegurando direitos aos cidadãos como: segurança social, trabalho, salário digno, 

educação, acesso à cultura, dentre outros. 

 

Assim, enquanto as liberdades são os típicos direitos fundamentais de primeira 

geração, correspondentes ao Estado liberal de Direito, os direitos sociais são conhecidos como 

os direitos fundamentais de segunda geração, correspondentes àqueles que dão a configuração 

do Estado Social de Direito.  

 

Dessa maneira, o constitucionalismo se propõe a salvaguardar direitos dos 

cidadãos, sejam os diretos sociais ou individuais. Na atual fase do constitucionalismo ele 

também se propõe a defender os direitos coletivos e difusos. 

 

Todavia, precisamos fazer algumas ponderações sobre o papel do 

constitucionalismo e sua capacidade de garantir a efetivação dos direitos que ele defende. No 

tocante aos direitos individuais, as liberdades individuais, que dependem de uma postura 

omissiva do Estado, são de mais fácil efetivação. 

 

Entretanto, quando se trata de diretos sociais, que dependem de uma postura 

comissiva, de um agir do Estado, torna-se mais difícil a garantia da eficácia. Isso porque o 

Estado terá que implementar ações que visem a eficácia desses  direitos, o que nem sempre é 

possível em virtude das limitações econômicas e de variáveis políticas. 

 

Expliquemos: para que o Estado assegure os direitos individuais basta impor o 

respeito às esferas individuais dos cidadãos de modo a não violar as liberdades individuais. 

Todavia, para assegurar a eficácia dos direitos sociais terá que implementar ações práticas que 

garantam a eficácia desses direitos. Assim, para que os indivíduos disponham de saúde, 
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educação, trabalho, etc., é fundamental que o Estado atue no sentido de implantar esses 

serviços básicos. 

 

A pergunta que nos fazemos constantemente é a seguinte: a atuação do Estado com 

vistas a garantir a eficácia dos direitos sociais limita-se à edição de leis que os regulamentem, 

bem como à inclusão desses direitos no rol dos direitos fundamentais? 

 

Do ponto de vista da atuação legislativa, o Brasil buscou incluir um vasto 

quantitativo de direitos no rol dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Nossa 

Constituição pode ser considerada uma das mais avançadas do mundo no que pertine à 

garantia de direitos fundamentais. 

 

Todavia, sabe-se que existe um distanciamento enorme entre a nossa realidade 

jurídica e a nossa realidade social, pois os direitos fundamentais previstos no texto 

constitucional não possuem eficácia material ou fática. Essa falta de concretização do texto 

constitucional é denominada por Marcelo Neves de “constitucionalização simbólica”, como 

teremos oportunidade de expor mais adiante. 

 

O direito ao trabalho, previsto no art. 7º, I, da Constituição Federal de 1988, 

corresponde a um dos mais relevantes direitos fundamentais, pois, além de assegurar ao 

cidadão o direito a uma remuneração e, consequentemente, um meio de subsistência, também 

define papéis sociais dos cidadãos, na medida em que o individuo é identificado na sociedade 

pela função que desempenha, pela profissão na qual atua. 

 

Assim, o direito fundamental ao trabalho tem um cunho econômico de garantir 

meios para assegurar a sobrevivência e também é fonte de identidade do indivíduo. No Brasil, 

os direitos fundamentais sociais, embora devidamente previstos no texto constitucional, nem 

sempre possuem eficácia material. 

 

O que fazer, então, para conferir eficácia aos direitos fundamentais sociais? No 

caso do direito fundamental ao trabalho, o que fazer para assegurar que os trabalhadores 

tenham garantido esse direito? Em que medida o Estado pode garantir eficácia a tal direito?  
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Esses questionamentos são de fundamental importância para o objeto dessa 

pesquisa. Para analisarmos o problema da falta de eficácia do direito ao trabalho faz-se 

necessário uma analise sistêmica. Assim, é preciso verificar condicionantes políticas, 

econômicas e jurídicas que são consideradas para assegurar a efetividade do direito ao 

trabalho. 

 

 

3.2  O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

BRASILEIRA DE 1988 E A RATIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO 158 DA OIT. 

 

A Constituição brasileira de 1988, além de instaurar um regime político 

democrático, introduziu também um significativo avanço ao estabelecer um rol de direitos 

sociais. 

 

O sistema constitucional brasileiro relativo aos direitos fundamentais consagra a 

aplicabilidade direta desses direitos (§1º do art. 5º), o que possibilita identificar um objetivo 

claro, qual seja, o de garantir um regime próprio de sua aplicabilidade, permitindo-lhes 

consagrarem-se como autênticos direitos subjetivos, passíveis de regularem as situações 

cotidianas do povo brasileiro, independentemente de intermediação normativa.  

 

O §1º do art. 5º da Constituição Federal de 1988 dispõe que “As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 85 

 

O direito ao trabalho é concebido como direito fundamental do cidadão. O texto 

constitucional ressalta que o trabalho visa à melhoria da condição social do indivíduo e 

determina que a relação de emprego deva ser protegida contra a dispensa arbitrária. 

 

O direito social à proteção contra a despedida arbitrária encontra-se previsto no art. 

7º, I, da Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação: 

 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: I – relação de emprego protegida contra a 

                                                 
85 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 31 ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 



 

 

62 

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que 
preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 86  
 

Percebamos o destaque que o legislador constituinte deu ao trabalho, quando 

incluiu tal direito no rol dos direitos fundamentais sociais. A inclusão do trabalho no rol dos 

direitos fundamentais demonstra que é de extrema importância na nossa sociedade que os 

indivíduos possuam um trabalho que lhes assegure a subsistência digna e a identidade 

profissional. Não por outra razão, o direito ao trabalho é concebido pelos doutrinadores como 

expressão da dignidade humana. De fato, o direito ao trabalho confere dignidade ao cidadão. 

 

O trabalho assegura ao indivíduo dignidade material, pois é fonte de renda, e ainda 

define perfil social do indivíduo na sociedade. Assim, podemos dizer que o trabalho é fonte de 

inclusão social do indivíduo. Tanto é que a própria Constituição Federal considerou o trabalho 

como fundamento da República (art. 1º, IV). 

 

Tendo em vista a importância dada ao trabalho no texto constitucional e visando a 

conferir ampla eficácia ao dispositivo constitucional que trata do direito fundamental ao 

trabalho, em 1995 o Brasil ratificou os termos da Convenção 158 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT. Essa Convenção prevê no seu art. 4º a negativa de validade 

à terminação do pacto laboral por tempo indeterminado, salvo se houver uma causa justa em 

face da ausência de qualidades técnicas e comportamentais por parte do empregado ou quando 

tal medida for imprescindível para o funcionamento normal do ambiente de trabalho em 

sentido amplo. 

      
Conforme explicita Zéu Palmeira Sobrinho, a postura adotada pela OIT advém do 

direito alemão: 
 

[...] da teoria de que a dispensa viciada pela arbitrariedade é passível de nulidade. 
Conforme afirmam os juristas alemães Alfred Hueck e Hans Nipperdey foi a partir 
da década de 1930 que o RAG (Reichsarbeitsgericht), Tribunal do Trabalho do 
Reich, começou a entender que uma dispensa injusta assemelhava-se a uma ofensa 
aos bons costumes, fato que por si tornava a ruptura viciada e passível de ser 
declarada a sua nulidade, além de permitir ao empregado o chamado “direito de 
irresignação”. Essa posição jurisprudencial influenciou o legislador alemão que, 
através da Lei de Proteção contra a Dispensa, conhecida por KSchg 
(Kundigungsschutzgesetz), editada em 1951, consagrou a posição de que só era 
lícita a dispensa socialmente justificada. 87 

 

                                                 
86 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 31 ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  
87 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Estabilidade. São Paulo: LTr, 2002. p. 51. 
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Por dispensas socialmente aceitas entendem-se aquelas baseadas em conduta 

faltosa do empregado e nas circunstâncias vividas pela empresa que tornaram inevitável a 

despedida do obreiro. 

 

O Direito alemão influenciou o mundo europeu, tendo a Itália, em 1966, aprovado 

a Lei n. 604, que considerou viciada a dispensa discriminatória ou com escopo de retaliação 

ao dirigente sindical. Na França, a Lei de 13 de julho de 1973 condicionou a validade da 

dispensa a um motivo sério e real. Assim, ocorrendo a dispensa, o empregador poderia ser 

obrigado a comprovar para a Justiça a sua pertinência, que deveria corresponder a uma 

necessidade material da empresa ou a um elemento psicológico, que caracteriza a intenção de 

não prejudicar o empregado. 88 

 

Como já ressaltado acima, o Brasil inicialmente ratificou a Convenção 158 da 

OIT. Porém, tão logo ratificada, tal Convenção passou a ser alvo de críticas por parte dos 

doutrinadores, que alegavam a sua inconstitucionalidade sob o argumento de que fora violado 

o art. 7º, I, da CF/88, o qual garante o direito à “relação de emprego protegida contra a 

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 

indenização compensatória, dentre outros direitos.” 89 

 

Para os doutrinadores que defendiam a inconstitucionalidade da ratificação da 

Convenção 158 da OIT, somente lei complementar poderia regular o dispositivo 

constitucional que versa sobre a proteção contra a dispensa sem justa causa, não podendo 

haver a regulamentação de tal direito por meio de ratificação de Convenção Internacional. Do 

mesmo modo, haveria inconstitucionalidade porque os tratados internacionais pactuados pelo 

Brasil ingressavam no ordenamento jurídico com caráter de lei ordinária. Assim, uma lei 

ordinária não poderia disciplinar matéria atinente à lei complementar. 

 

Dessa maneira, passaram os Tribunais do Trabalho a interpretar o disposto no art. 

7º, I, como uma norma de eficácia limitada, a depender da interposição legislativa para, só 

assim, assegurar proteção contra a despedida arbitrária ou sem justo motivo. 

 

                                                 
88 PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Estabilidade. São Paulo: LTr, 2002. p. 51-52. 
89 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 31 ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  
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Porém, esse entendimento não é pacífico, pois parcela da doutrina constitucional e 

até mesmo parte da jurisprudência têm considerado que é necessário interpretar a aplicação 

dos direitos sociais à luz do art. 5º, § 1°, ou seja, há que se considerar que os direitos 

fundamentais possuem eficácia plena. 

 

O debate que se trava sobre esse tema da eficácia do direito social à proteção 

contra a dispensa arbitrária possui importância ímpar, sobretudo em países de modernidade 

periférica90 como o Brasil, em que o welfare state não passa de promessas. 

 

Portanto, estamos diante da seguinte divergência doutrinária e jurisprudencial: a 

previsão constitucional do direito ao trabalho e a proteção contra a dispensa arbitraria está ou 

não devidamente regulamentada? Há os que entendem que sim, pois se trata de direito 

fundamental de aplicação imediata, e há também aqueles que entendem que não, pois a 

regulamentação de tal direito dependeria da edição de Lei Complementar. Assim, diante de tal 

impasse, o governo brasileiro resolveu novamente ratificar a Convenção 158 da OIT. 

 

A pergunta que se faz é: O problema não persistiria, já que a regulamentação desse 

direito depende de lei complementar e os tratados internacionais têm caráter de lei ordinária? 

Não mais. O atual contexto é diverso da 1ª ratificação da Convenção 158 da OIT.  

 

A Emenda Constitucional n. 45 acrescentou o § 3º ao art. 5º da Constituição 

Federal, nos seguintes termos: “os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 

três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais”. 91 

 

Assim, hoje os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, desde 

que aprovados por 3/5 dos votos dos membros de cada Casa Legislativa, em dois turnos, terão 

status de Emenda Constitucional. 

                                                 
90 Países de modernidade periférica, de acordo com NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, p. 171, são aqueles em que “não houve a efetivação adequada da autonomia 
sistêmica de acordo com o princípio da diferenciação funcional”.  
91 BRASIL. Constituição (1988). Artigo 5°, §3°, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 45, de 8 de 
dezembro de 2004. Constituição da República Federativa do Brasil. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
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Dessa maneira, caso o Brasil ratifique hoje a Convenção 158 da OIT, observado o 

quorum privilegiado de Emenda Constitucional, essa Convenção passará a integrar o texto 

constitucional, de modo que será desnecessária a edição de Lei Complementar, eis que a 

própria Constituição já regulou a matéria. 

 

O questionamento fundante que fazemos ao longo dessa pesquisa é o seguinte: 

Com a ratificação da Convenção 158 da OIT, quando texto constitucional trouxer a previsão 

da proibição da dispensa sem justa causa, haverá garantia de emprego? 

 

Sendo mais explícitos, hoje a dispensa sem justa causa é justificada pela ausência 

de regulamentação. Digamos que o Brasil ratifique mais uma vez a Convenção 158. Essa 

norma terá, então, status de Emenda à Constituição, portanto será norma constitucional. Dessa 

maneira, não se poderá mais dizer que a proteção contra dispensa imotivada não possui 

regulamentação. Nessas condições a Constituição assegurará a proteção ao trabalho? 

 

É possível conferir eficácia material a um direito fundamental social, como o 

direito ao trabalho, apenas com a inserção de uma norma no texto constitucional? Que 

variáveis são importantes para a efetividade material ao direito fundamental ao trabalho? 

 

O governo brasileiro, desde o ano de 2008, decidiu ratificar mais uma vez a 

Convenção 158, tendo encaminhado para o Congresso Nacional a Mensagem n. 59/08 

sugerindo a ratificação da Convenção 158 da OIT.  

 

Assim, em 14 de fevereiro de 2008, o presidente Luis Inácio Lula da Silva 

encaminhou para apreciação do Congresso Nacional as Convenções 151 e 158 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

A Convenção 151 trata da organização sindical e do processo de negociação dos 

trabalhadores do serviço público, enquanto a Convenção 158 diz respeito à garantia do 

emprego contra a dispensa imotivada. Tal ratificação dirimiria qualquer questionamento em 

razão da efetividade e aplicabilidade plena da Convenção 158 da OIT. 

 

A Convenção 158 proíbe a demissão de um trabalhador, “a menos que exista para 

isso uma causa justificada, relacionada com sua capacidade ou seu comportamento, ou 
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baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço” (Art. 4) 
92. 

 

De acordo com a referida convenção, a relação de emprego não deverá ser 

finalizada antes que tenha sido dada ao trabalhador a possibilidade de se defender das 

acusações formuladas contra ele. 

 

Todavia, existirão dispensas consideradas justificadas por motivos econômicos, 

tecnológicos, estruturais e análogos. O que nos demonstra que o subsistema jurídico está 

aberto cognitivamente às irritações constantes dos subsistemas econômico e político. 

 

Porém, o empregador terá de comprovar tais condições de justificabilidade da 

dispensa, até o aviso em tempo hábil, fornecimento de informações pertinentes, abertura de 

canais de negociação com os representantes dos trabalhadores e notificação prévia à 

autoridade competente. 

 

E ainda, sempre que o trabalhador se sentir vítima de uma dispensa injustificada, 

poderá questionar judicialmente ou recorrer à arbitragem contra a atitude do empregador. 

Nesses casos, o ônus da prova ou recai sobre o empregador ou a decisão deve ser tomada pelo 

tribunal do trabalho ou árbitro, levando-se em consideração as provas oferecidas pelas partes, 

a depender da escolha de uma dessas possibilidades quando da regulamentação da 

Convenção. 

 

Portanto, de acordo com a Convenção 158 da OIT, existem três circunstâncias que 

possibilitam o término da relação de emprego: 

1) Por motivo de ordem comportamental do empregado (o que equivale à justa 

causa prevista no art. 482 da CLT; 

2) Por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, a serem 

previstos na regulamentação da Convenção; 

3) Por razão injustificada, que não atende aos quesitos anteriores e que, portanto, 

deveria levar à readmissão do empregado ou ao pagamento de indenização 

adequada ou outra reparação que se considerar apropriada. 

                                                 
92 Artigo 4 da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. 
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Não significa dizer que com a ratificação da Convenção 158 da OIT ocorrerá um 

engessamento das relações de modo a impedir o empregador de dispensar o trabalhador. 

Porém, haverá a necessidade de fundamentar o término do pacto laboral. Todavia, ao 

empregador será imputada a responsabilidade de motivar toda e qualquer dispensa de 

trabalhadores. 

 

Isso é de fundamental importância, pois hoje, como não há qualquer 

regulamentação a respeito, os empregadores adotam a postura de dispensar trabalhadores para 

evitar maiores custos. Assim, quando o trabalhador ascende na profissão, passa a perceber 

maiores salários e começa a gerar um custo maior para a empresa, o empregador o demite e 

contrata em seu lugar outro que apresente menor custo. Assim, a ausência de norma de 

proteção contra dispensa sem justa causa favorece a rotatividade de mão-de-obra e 

caracteriza-se como uma das causas do desemprego. 

 

Esse fenômeno de rotatividade de mão-de-obra no Brasil é visto por economistas 

como negativo, pois cria uma situação de pouca confiança e transparência nas relações de 

trabalho, o que prejudica a produtividade. Esse é o entendimento esboçado por Marcio 

Pochmann. Vejamos: 

 
A rotatividade no trabalho possibilita ao empregador: (I) ajustar rapidamente o 
nível de emprego ao ritmo de atividades da empresa; (II) realizar um processo 
contínuo de seleção de empregados sem utilizar-se dos programas internos de 
qualificação e treinamento da mão-de-obra; e (III) manter relações de trabalho 
extremamente autoritárias e de controle quase que absoluto pelo empregador. 
Diante da enorme facilidade em romper com o contrato de trabalho, patrões e 
empregados apresentam um relacionamento pouco transparente e marcado pela 
desconfiança. 93 

 

O que nos faz perceber que o sistema econômico, no tocante à proteção do 

emprego, não sofre limitações do sistema jurídico. Acrescenta o autor que uma das causas da 

rotatividade de mão-de-obra deve-se às facilidades legais para a contratação e demissão. 

 
O padrão flexível de uso e remuneração da força de trabalho assalariada está 
associada às facilidades legais e informais quanto à contratação, à demissão e à 
existência de uma oferta abundante de mão-de-obra. A ausência de organização 
dos empregados por local de trabalho também favorece a ampla autonomia do 
empregador na gestão do quadro de pessoal, em conformidade com a dinâmica da 
atividade econômica. A combinação desses fatores coloca o Brasil entre os países 
com maiores taxas de demissão. 94 

 
                                                 
93 POCHMANN, Marcio. O trabalho sob fogo cruzado. São Paulo: Contexto, 2002. p. 150. 
94 Ibidem. p. 151.  
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Num país como o Brasil, no qual há um grande contingente de trabalhadores 

desempregados, quanto mais flexíveis forem as regras que regulamentam as relações de 

trabalho, maior será a possibilidade de o empregador substituir trabalhadores por outros de 

menores salários, de modo que o trabalhador passa a ser tratado como uma mercadoria em 

constante pesquisa de preços. 

 

Registre-se que nos parece útil a ratificação da Convenção 158 da OIT, pois 

haveria a regulamentação constitucional da proteção em face da dispensa arbitrária. Assim, o 

trabalhador teria o direito mínimo de saber ao menos porque está sendo dispensado, enquanto 

no atual contexto ele pode ser dispensado sem qualquer justificativa, ou seja, sem justa causa. 

 

Dessa maneira, essa norma constitucional (Convenção 158), em tese, teria a 

finalidade de limitar as demissões, eis que para tanto seria necessária a fundamentação. 

 

Portanto, os empregadores não poderiam dispensar os trabalhadores de forma 

indiscriminada e injustificada, o que, em tese, poderia diminuir a rotatividade de mão-de-obra 

e consequentemente o desemprego. 

 

Entretanto, como veremos mais detalhadamente a seguir, o desemprego pode ser 

classificado como desemprego estrutural e desemprego conjuntural, sendo estrutural aquele 

que atinge uma massa de trabalhadores que não possui qualificação profissional para o 

trabalho e conjuntural aquele decorrente de oscilações da economia. 

 

Em face dessas considerações e tendo em vista que o Estado Brasileiro convive 

com as modalidades de desemprego estrutural e conjuntural, a ratificação da Convenção 158 

da OIT irá minimizar as dispensas imotivadas e consequentemente diminuir o desemprego? 

Esse foi um dos questionamentos com os quais nos deparamos ao longo desta pesquisa.  

 

E ainda, será que restringindo a possibilidade de dispensar trabalhadores 

diminuiremos o desemprego e asseguraremos o direito ao trabalho previsto no texto 

constitucional? 

 

Em que medida a garantia constitucional do trabalho será efetivada com a inclusão 

da proteção em face da dispensa arbitraria no texto constitucional? As vontades 
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política/legislativa e jurídica assegurarão eficácia material do direito fundamental ao trabalho? 

As irritações entre os subsistemas jurídico e político são suficientes para assegurar a garantia 

do direito social ao trabalho? 

 

Sendo a Constituição o acoplamento estrutural entre os subsistemas político e 

jurídico e havendo previsão constitucional que vise à garantia do direito ao trabalho, 

poderíamos concluir pela eficácia desse direito? 

 

Parece-nos que outras variáveis devem ser consideradas para que possamos chegar 

a conclusões. Além das variáveis políticas e jurídicas, também ponderações econômicas 

devem ser feitas, pois o direito ao trabalho está condicionado por elementos econômicos, 

jurídicos e políticos. 

 

Assim, vejamos as considerações econômicas em relação ao direito ao trabalho e 

desemprego, a fim de que possamos lançar mão também dessas variáveis para encontrar as 

respostas aos problemas acima destacados.   

 

O desemprego é um dos maiores problemas da atualidade. Tanto os países ricos 

como aqueles países que ainda não atingiram um desenvolvimento econômico satisfatório 

sofrem com esse problema. 

 

O Brasil busca minimizar os efeitos do desemprego com normas de 

regulamentação da dispensa arbitrária, ratificando a Convenção 158 da OIT. Entretanto, 

vejamos se as formas de desemprego que existem hoje no Brasil poderão ser combatidas ou 

mesmo reduzidas com uma legislação que restrinja as possibilidades de dispensa. 

 

 

3.3 O DESEMPREGO NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO: UM 

DIAGNÓSTICO 

 

Durante muitas décadas, boa parte da sociedade brasileira não se apropriou do 

crescimento econômico do país, gerando uma enorme concentração de renda e um abismo 

enorme entre as classes sociais.  
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O crescimento econômico no Brasil não acompanhou uma distribuição de renda, 

pelo contrário, houve uma crescente concentração de renda nas mãos das elites econômicas, 

enquanto a classe trabalhadora se mantém até hoje à margem de condições de vida digna e 

cidadania. 

 

Nos anos 90, esse quadro se agravou com sucessivas crises econômicas e redução 

do nível de emprego, o que fez com que os trabalhadores fossem os maiores prejudicados, 

pois se deu a elevação do desemprego e redução do rendimento do trabalho. 

 

De acordo com Marcio Pochmann: 

 
[...] torna-se necessário considerar, na análise da problemática atual do emprego no 
Brasil, tanto as variáveis endógenas (salário, custo do trabalho, qualificação, entre 
outras) como as exógenas (investimento, inserção internacional, inovação 
tecnológica, entre outras) ao funcionamento do mercado de trabalho.  95 
 

Na análise da problemática atual do desemprego deve-se levar em consideração 

alguns fatores como a globalização financeira, a redefinição da atuação do Estado na 

economia e as inovações tecnológicas. 

 

No Brasil o impacto da globalização financeira fez com que o país se inserisse no 

mercado internacional especializado na produção de bens de menor valor agregado, conforme 

esclarece Pochmann: 

 
Diante da estabilização monetária alcançada a partir de 1994, o Brasil se inseriu na 
nova divisão internacional do trabalho, cada vez mais especializado na produção e 
na exportação de bens de menor valor agregado, reduzido conteúdo tecnológico e 
intensivo uso de mão-de-obra de baixo custo. Apesar dos movimentos de 
reestruturação produtiva e de reinserção do país na economia mundial, o ritmo de 
expansão de sua economia permaneceu contido e inferior às pressões da população 
economicamente ativa. 96 
 

Quanto ao papel do Estado na economia, verificamos uma retração na sua atuação 

com as privatizações de empresas púbicas. Todavia, o Estado tem direcionado sua ação para 

as funções de fiscalização da atuação do particular.  

 

                                                 
95 POCHMANN, Marcio. O emprego no desenvolvimento da nação. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 10. 
96 Ibidem. p. 11. 
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O Estado Brasileiro buscou redefinir seu papel de modo a se adequar às 

transformações econômicas ocorridas na economia mundial. Dessa maneira, houve uma 

retração do papel do Estado, que procedeu a privatizações de empresas públicas.  

 

As inovações tecnológicas, essas, de fato, proporcionam o aumento do 

desemprego no Brasil, sobretudo porque a mão-de-obra brasileira não é qualificada o 

suficiente para atuar em outras áreas. 

 

Um contingente expressivo dos trabalhadores brasileiros, quando demitidos de 

seus empregos, não possui qualificação técnica suficiente para desempenhar outras funções. 

São pessoas que não possuem conhecimento para serem reaproveitadas em outras 

modalidades de trabalho. 

 

Assim, no Brasil, além de haver uma grande quantidade de trabalhadores não 

empregáveis, também existe uma massa de trabalhadores que perderam seus empregos em 

função de oscilações da economia de mercado. 

 

Por outro lado, a facilidade para demitir permite que as empresas utilizem esse 

mecanismo de rotatividade para reduzir os custos salariais, desligando profissionais que 

recebem maiores salários e contratando outros por menores salários.  

 

É importante ressaltar também as questões relacionadas à dispensa imotivada, a 

partir da ótica da produtividade. De um modo geral, a permanência no mesmo emprego traz 

qualidade ao trabalho e este fato, combinado com investimentos na qualificação, tende a ser 

um fator determinante para o aumento da produtividade, uma vez que a mão-de-obra mais 

qualificada é mais preparada para promover a inovação. Por isso, empresas que inovam 

tecnologicamente contratam e investem em trabalhadores qualificados e tendem a ter maiores 

ganhos de produtividade. 

 

Todavia, nem sempre a lógica da qualidade do trabalho é levada em consideração 

pelo empregador. Para a economia capitalista, quanto menor o custo, maior é o lucro. 

Portanto, reduzir custos é a melhor maneira de aumentar a margem de lucro do capitalista. 
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Para melhor compreendermos a problemática do desemprego devemos estabelecer 

as diferenças entre o desemprego estrutural e desemprego conjuntural, conforme segue. 

 

No Brasil, nenhum segmento social encontra-se imune ao desemprego, pois, nos 

últimos anos, houve uma generalização em ritmo acelerado, eis que, em tese, não existe 

qualquer vedação legal de dispensar trabalhadores. 

 

Além disso, o fenômeno do desemprego não se limita à ausência de vedação legal, 

mas também está relacionado à forma como o Estado brasileiro se comporta diante da 

globalização econômica. 

 

Assim, além do desemprego conjuntural, que é aquele relacionado ao ritmo de 

expansão econômica, também convivemos no Brasil com o desemprego estrutural, que é 

aquele decorrente do modo de inserção da economia brasileira no mercado internacional. 

 

Assim, de acordo com Pochmann: 

 
[...] a ociosidade da mão-de-obra assumiu novas formas de manifestação nas duas 
últimas décadas. De um lado, o tradicional desemprego conjuntural que, por estar 
mais associado ao nível de atividade econômica, chega a representar quase dois 
terços do total dos trabalhadores desempregados no país. De outro, o desemprego 
estrutural que ganha dimensão crescente, tendo por característica a longa duração 
da ociosidade da mão-de-obra vinculada à modalidade de inserção do país na 
economia mundial. Nota-se que o desemprego conjuntural pode ser revertido mais 
facilmente com a elevação do ritmo de crescimento das atividades produtivas, 
enquanto o desemprego estrutural requer mudanças importantes no interior do 
padrão de relacionamento com a globalização.  97: 
 

 

De acordo com o referido autor, o desemprego estrutural apresenta três formas de 

manifestações no Brasil. São elas: 

a) Desemprego repetitivo, que atinge o seguimento juvenil e está relacionado às 

dificuldades de transição do meio escolar para o mercado de trabalho; 

b) Desemprego de conversão, que atinge a população na faixa etária de 25 a 45 

anos de idade. Esses trabalhadores, mesmo com maior nível de escolaridade, ao 

ver rompido seu contrato de trabalho, encontram enormes dificuldades de 

conseguir outro emprego em situação equivalente à situação laboral anterior. 

                                                 
97 POCHMANN, Marcio. O emprego no desenvolvimento da nação. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 35. 
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Nesses casos, a despedida desses trabalhadores se dá ou por mudança na gestão 

do trabalho ou por acirramento da competição no mercado de trabalho; 

c) Desemprego de exclusão, que atinge as pessoas na faixa etária de quarenta 

anos ou mais. Essas pessoas, mesmo que possuam alto nível de escolaridade, 

encontram grandes obstáculos de retorno ao mercado de trabalho em uma 

posição compatível com a anterior, por razão do preconceito etário. 

 

Assim, Marcio Pochmann indica fatores que levam ao desemprego estrutural no 

Brasil: 

 
[...] não há como deixar de reconhecer o significado mais complexo no Brasil da 
relação da educação com o desenvolvimento econômico e a ociosidade 
involuntária da força de trabalho. De certa forma, o desemprego estrutural 
encontra-se associado a dois problemas distintos que terminam convergindo entre 
si.  
O primeiro está ligado à esfera econômica (macro e micro). Em termos 
macroeconômicos, a quantidade e a composição do desemprego em determinado 
país vinculam-se tanto com o ritmo de expansão da economia nacional quanto com 
o seu modo de inserção na economia mundial. Enquanto o ritmo de crescimento 
econômico permanece baixo, o Brasil tende a se especializar na produção e na 
comercialização de bens de menor valor agregado, conteúdo tecnológico 
moderado e dependente do reduzido custo de mão-de-obra. Nesse sentido, o 
crescimento da atividade econômica pode demandar mais trabalhadores, porém 
com um perfil associado à baixa remuneração e às precárias condições de trabalho, 
nem sempre com acesso a escolaridade e qualificação profissional superiores, o 
que leva aos desempregos repetitivos e de exclusão. 
Em termos microeconômicos, a situação dos desempregados relaciona-se ao 
funcionamento e à organização das empresas, sobretudo quando há desconexão 
com novas formas de produção e organização do trabalho. Nas cadeias produtivas 
existentes no Brasil parece prevalecer a sistemática selvagem da competição e da 
terceirização espúria da mão-de-obra em detrimento do regime de cooperação 
organizativa e funcional, o que torna a busca pela maior produtividade uma 
consequência do rebaixamento das condições de trabalho (desemprego repetitivo e 
de conversão), e não resultado da sinérgica elevação dos investimentos. 
O segundo problema relaciona-se à esfera educacional. Para um país não 
desenvolvido, com uma população de baixa escolaridade, constitui um paradoxo a 
produção de conhecimento e a elevação da qualificação da mão-de-obra 
aproveitada, muitas vezes, por países ricos. Isso porque os investimentos em 
ciência e tecnologia, ainda que moderados, continuam registrando baixo 
aproveitamento de seus resultados pelas atividades produtivas do país. Em geral, 
nota-se uma nítida separação entre o mundo do conhecimento e o da produção, o 
que se consolida à medida que cresce a opção pela ampliação da compra de 
tecnologia do exterior, em vez de estímulo à geração interna. 
Por tudo isso, a prevalência do desajuste entre as esferas econômicas e educacional 
tende a indicar a continuidade do desemprego estrutural no Brasil.  98 

 

                                                 
98 POCHMANN, Marcio. O emprego no desenvolvimento da nação. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 13-14. 
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Assim, tanto o desemprego conjuntural como o desemprego estrutural podem ser 

reduzidos caso o Estado atue na economia de modo a estimular a produção de bens de maior 

valor agregado e as contratações formais. 

 

Todavia, somente os trabalhadores que dispuserem de escolaridade poderão ocupar 

as vagas de trabalho para produção de bens de maior valor agregado. Também na esfera da 

prestação de serviços faz-se necessária a contratação de trabalhadores capacitados e 

qualificados com escolaridade. 

 

Já ressaltamos que uma parcela significativa dos trabalhadores brasileiros possui 

baixa escolaridade, o que ocasiona o desemprego estrutural.  Já o desemprego conjuntural se 

manifesta em razão das modificações na economia que movem os empregadores a reduzirem 

custos com a produção para fins de viabilizar a obtenção de lucro. 

 

Nesse contexto, é possível reduzir o fenômeno do desemprego com a edição de 

normas constitucionais que visem à garantia de emprego? A ratificação da Convenção 158 da 

OIT terá o condão de reduzir o desemprego no Brasil? Os subsistemas político e jurídico 

limitarão o subsistema econômico de modo a garantir a eficácia do direito ao trabalho? Essa 

limitação reduzirá o desemprego? Todas essas questões devem ser consideradas de modo 

sistêmico. Temos que analisar o problema do desemprego sob os aspectos políticos, jurídicos 

e econômicos.  

 

O governo Brasileiro busca, com a ratificação da Convenção 158 da OIT, 

minimizar ou reduzir o desemprego no Brasil com vistas a evitar a rotatividade de mão-de-

obra. Para tanto, faz uso da legislação constitucional impondo a necessidade de o empregador 

justificar a demissão por motivos de ordem comportamental do empregado ou por razões de 

ordens financeira, tecnológica ou estrutural. 

 

Entretanto, será que essa regulamentação da previsão constitucional da proibição 

da dispensa imotivada garantirá efetividade do direito fundamental ao trabalho? Basta a 

edição de uma lei regulamentadora para garantir um direito fundamental de segunda geração, 

como o direito ao trabalho? 
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Para uma melhor elucidação dos questionamentos acima traçados, é importante 

buscarmos uma abordagem sistêmica, que considere as irritações sistêmicas entre os 

subsistemas político, jurídico e econômico. 

 

Por isso adotamos a perspectiva sistêmica teorizada por Niklas Luhmann para que 

esse aporte teórico ajude-nos a traçar um retrato do problema e a compreensão de mecanismos 

que auxiliem a sua solução. Contudo, apesar de sua pretensão de universalidade, entendemos 

que a teoria dos sistemas necessita sofrer adequações com fins de ser melhor aplicada à 

realidade Brasileira.   

 

Com tal intuito trazemos para o debate os estudos realizados por Marcelo Neves, 

de modo a analisar os problemas do Brasil fazendo uso da perspectiva de um jurista que se 

debruçou sob as peculiaridades de nossa realidade. 
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CAPÍTULO 4 - DIREITO AO TRABALHO COMO FRUTO DO ACOP LAMENTO 

ESTRUTURAL ENTRE O SUBSISTEMA POLÍTICO, O JURÍDICO E O 

ECONÔMICO 

 

O propósito da teoria Luhmaniana é explicar e demonstrar a funcionalidade das 

relações entre os subsistemas que compõem a sociedade moderna, de modo a reduzir a 

complexidade do mundo moderno. 

 

Luhmann dedicou boa parte de sua vida ao estudo da sociedade. Em vez de tentar 

buscar um modelo ideal de sociedade, ele procedeu a um estudo da sociedade a partir da 

funcionalidade dos subsistemas que a compõem. Todavia, talvez a maior crítica que a teoria 

dos sistemas receba é o fato de ser denominada universal. Embora esclareça que não se trata 

de um modelo de sociedade, a teoria dos sistemas pretende descrever a sociedade; descrevê-

la, compreendendo-a como mundial, sem fronteiras territoriais, regionais ou estatais.  

Ressalta, ainda, a impossibilidade de observação da sociedade por um examinador alheio a 

ela. A observação será de segunda ordem, haja vista que a sociedade se autodescreve. 

 

Luhmann esclarece que a sociedade não está constituída por homens concretos, 

mas pela comunicação. Também ressalta que o que a integra não é o consenso, pelo contrário: 

demonstra que a sociedade moderna é caracterizada pelo conflito e pelo dissenso, haja vista a 

complexidade ser inerente à modernidade.  

 

Assim, diante do caráter universalista, complexo, altamente abstrato e 

interdisciplinar da teoria dos sistemas, tem ela sido alvo de muitas críticas, sem, todavia, 

afastar-se a importância desse arcabouço teórico. 

 

Por sociedade moderna entende-se aquela diferenciada sistêmico-funcionalmente. 

Assim, o conceito de modernidade não é temporal, mas funcional. Moderna é a sociedade 

autopoiética, a qual pode ser concebida como complexa, diferenciada por sistemas funcionais 

auto-referentes. 

 

Poderíamos indagar se a sociedade brasileira poderia ser considerada moderna, ou 

seja, se pode ser reconhecida a autonomia funcional dos sistemas sociais que a compõem. 
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Nos limites da presente dissertação, partimos do pressuposto de que a sociedade 

brasileira é uma sociedade moderna. Para tanto, tomamos por base as perspectivas adotadas 

por Marcelo Neves e Orlando Villas Boas Filho. 

 

Todavia, temos consciência dos questionamentos que tal assertiva nos pode trazer, 

tendo em vista que existem vertentes de pensamento voltadas para uma análise histórica da 

sociedade brasileira, as quais ressaltam a permanência de aspectos do nosso passado de país 

colonizado, que era considerado um apêndice do Estado colonizador central. A perspectiva de 

que a sociedade brasileira é uma sociedade pré-moderna se funda na constatação de que no 

Brasil o domínio público e o privado encontram delimitações precisas, sendo o domínio 

privado e familiar que impõe a comunicação que circula na sociedade. 

 

O próprio Luhmann, em entrevista concedida por ocasião de um congresso do qual 

participou em Recife no ano de 1993, quando indagado sobre a impressão que tem sobre o 

Brasil, destacou que teve acesso através da imprensa a denúncias de corrupção, o que ele 

interpretou de forma benéfica, eis que poderia interpretar como o respeito a pautas objetivas 

de conduta. Vejamos esse trecho da entrevista: 

 
Professor, para finalizar, poderia nos dar a impressão sobre nosso país? 
LUHMANN: Bem, é claro que aqui só posso dar uma opinião superficial, por não 
ser estudioso da sociedade brasileira. Essa, porém, não é a primeira vez que venho 
ao País, e notei, por exemplo, na linguagem utilizada na imprensa, palavras mais 
carregadas de indignação e menos “cordiais”, denunciando fatos como a 
corrupção, o que interpreto como um desenvolvimento benéfico, no sentido de se 
firmar no País o respeito a pautas objetivas de conduta. Nos termos da teoria de 
sistemas, diria que está se tornando mais importante no Brasil a observância do 
código lícito/ilícito (Recht/Unrecht), essencial para o Direito seja autopoiético, isto 
é, desempenhe sua função social atendendo a critérios estabelecidos por ele 
mesmo, e não, por outros sistemas funcional, como econômico ou o político. 99 

 

Adotamos a perspectiva proposta por Marcelo Neves, que propõe uma adequação 

da teoria Luhmanniana à realidade brasileira, partindo do pressuposto de que a sociedade 

brasileira é uma sociedade moderna. Neves ressalta que a sociedade brasileira é uma moderna 

porque não estaria mais submetida a um moralismo socialmente compartido (uma 

cosmovisão), o qual seria a base das sociedades caracterizadas pela diferenciação hierárquica. 

 

                                                 
99 LUHMANN, Niklas. Entrevistas sobre Filosofia do Direito e Teoria dos Sistemas Autopoiéticos, realizada no 
dia 07.12.1993, em Recife, PE. In: GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do direito na sociedade 
pós-moderna: introdução a uma teoria social e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 93-100. 
Anexo. 
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Entretanto, de acordo com Neves, a sociedade brasileira não teria experimentado a 

constituição de subsistemas funcionais que possam ser considerados autônomos. Por tal razão, 

o autor classifica os países em dois tipos: os de modernidade central, como sendo os países 

em que o Estado democrático de direito foi historicamente realizado com a constituição de 

uma esfera pública pluralista fundada na generalização da cidadania, e os países de 

modernidade periférica, nos quais ocorre o inverso, ou seja, não há autonomia sistêmico-

funcional e ainda há uma insuficiente esfera pública pluralista pautada na generalização da 

cidadania. 

 

Assim, para Neves, a “modernidade periférica” pode ser compreendida em termos 

de “modernidade negativa”, pois falta a autonomia dos sistemas funcionais, sobretudo o 

direito. Esse problema estaria relacionado principalmente à auto-referência deficitária dos 

sistemas político e jurídico. 

 

Nas modernidades periféricas ocorre a exclusão social e o bloqueio da auto-

referência do direito. São sociedades nas quais se observam privilégios e exclusões que 

impedem a formação de uma esfera pública fundada na generalização da cidadania de, modo 

que ocorre a utilização particularista do direito por parte de pessoas e indivíduos 

sobreintegrados, enquanto os grupos subintegrados ficam à margem da cidadania.100 

 

Neves, a partir dos estudos relativos à teoria dos sistemas, fez adaptações da teoria 

Luhmaniana à realidade brasileira e à dos demais países de modernidade periférica. 

 
O modelo luhmanniano é passível, porém, de uma releitura em cujo âmbito o 
conceito de modernidade seja ampliado. Não se questiona aqui que uma sociedade 
é moderna na medida em que alcança um alto grau de complexidade, contingência 
e abertura para o futuro. É verdade que isso exige diferenciação sistêmico-
funcional. Entretanto, muito frequentemente, a realização desta é insuficiente, sem 
que a sociedade torne-se menos complexa e contingente, tampouco se reduza a sua 
abertura para o futuro. Ao contrário, é possível que isso leve a um maior grau de 
complexidade, contingência e abertura para o futuro. Não se desconhece aqui que 
sempre há um “desnível de complexidade entre sistema e ambiente”, que constitui 
“impulso e regulador da evolução”; mas na hipótese especial a que pretendo 
referir-me trata-se de vínculos não suficientemente complexos entre sistema e 
ambiente, que levam à degeneração da “correspondente segurança das 
expectativas” e fazem surgir um excesso de novos problemas (mais 
possibilidades). Nesse caso, não existe nenhuma relação seletiva adequada entre 
sistemas e os seus respectivos ambientes, entre aumento de complexidade 
sistêmica e correspondente redução da complexidade ambiental. Há uma carência 
muito elevada da capacidade funcional dos diferentes sistemas parciais, pois eles 

                                                 
100 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação dificil. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. p. 
253-275. 
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não apresentam em condições de estourar ou determinar suficientemente a 
complexidade. 101 

 

Para Neves102, nos países de modernidade periférica os subsistemas sociais não 

possuem autonomia, de modo que um subsistema interfere diretamente no outro, e ainda não 

existe um código mais forte e um código mais fraco. Em regra, o código lícito/ilícito (direito) 

se fragiliza em face dos códigos poder/não poder (política) e ter/não ter (economia). 

 

Neves esclarece: 

 
Na reprodução social nos países da modernidade periférica, verifica-se uma 
miscelânea social decorrente do entrelaçamento dos códigos de preferência 
(ter/não ter, poder/não poder, lícito/ilícito, verdade/falsidade, 
transcendente/imanente, amor/desamor etc.) e dos critérios ou programas dos 
diversos campos de comunicação. Códigos e critérios de um domínio de ação 
invadem permanentemente e cotidianamente os outros campos de ação, relegando-
lhes códigos e programas a mecanismos secundários na própria esfera em que 
pretensamente estes teriam o primado. 103 

 
Dessa maneira, percebemos que há uma intensa interferência dos subsistemas 

poder e economia sobre o subsistema jurídico nos países da América Latina, considerados, na 

denominação de Neves, de “modernidade periférica”. 

 

O autor também esclarece que não se trata de conceituarmos esses Estados como 

pré-modernos, pois nesses há um predomínio da política sobre os demais subsistemas, mas há 

um ambiente de disputa entre os diversos subsistemas, já que a complexidade social é 

deficientemente estruturada. 104 Para Neves: 

 
[...] não há um supercódigo ou uma esfera suprema, como seria o caso da 
sociedade pré-moderna, cuja unidade repousa na política. Há tendências a uma 
guerra hobbesiana entre os diversos domínios de ação, de tal maneira que a 
complexidade social permanece insuficientemente organizada ou deficientemente 
estruturada. Entretanto, pode-se observar a existência de códigos (mais) fortes e 
códigos (mais) fracos. Assim é que, em regra, o código-diferença ‘lícito/ilícito’ 
(direito) é frágil em face dos códigos ‘poder/não poder’ e do código ‘ter/não ter 
(economia), assim como, em certos casos, do código das boas relações, tal como a 
diferença ‘amigo/inimigo’. Isso leva a um bloqueio da reprodução consistente do 
direito, que é invadido e superexplorado por exigências imediatas de outros 
domínios de comunicação. 105 

 

                                                 
101 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação dificil. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. p. 17. 
102 Idem. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 23. 
103 Idem. E se faltar o décimo segundo camelo? do direito expropriador ao direito invadido. In: ARNAUD, 
André-Jean; LOPES JR., Dalmir (Orgs.). Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 147-148. 
104 Ibidem. p. 148. 
105 Ibidem. p. 148. 
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Portanto, constata-se que, nas modernidades periféricas, como é o caso do Brasil, 

onde os direitos fundamentais não foram concretizados, há uma interferência entre os 

subsistemas que compõem a sociedade, de modo que o subsistema jurídico não possui 

autonomia operacional para eleger sozinho, de acordo com seu código binário licito/ilícito, as 

condutas relevantes e permitidas pelo direito. O subsistema jurídico se sujeita à interferência 

constante de outros subsistemas, os quais podem delimitar o seu conteúdo e seu alcance. 

 

Assim, a teoria dos sistemas, nos países de modernidade periférica, sofre releituras 

em face dessa interferência dos subsistemas político e econômico no subsistema jurídico, de 

modo que podemos dizer que os subsistemas não são autopoiéticos e sim alopoiéticos. 

 

Os sistemas autopoiéticos, típicos das sociedades modernas, são aqueles em que há 

autonomia operacional entre os subsistemas que compõem o sistema social. Assim, cada 

informação proveniente do meio só será processada de acordo com o código binário do 

sistema, e ele ainda se reproduz a partir de seus próprios elementos. Já os sistemas 

alopoiéticos são aqueles em que não há autonomia operacional entre os subsistemas que 

compõem a sociedade, de modo que um sistema interfere nas operações do outro. 

 

Considerando que nos propomos tratar de um direito social previsto no texto 

constitucional, necessário se faz abordar a conotação dada pela teoria dos sistemas às 

constituições, as quais são elementos de convergência sistêmica. 

 

As constituições, além de serem documentos que denotam uma vontade política do 

legislador, representantes do povo, ainda se revestem de força normativa, pois também são 

documentos jurídicos. Numa concepção moderna, a “Constituição possa ser apreendida como 

‘uma limitação jurídica ao governo’, a ‘antítese do regime arbitrário’(Constitucionalismo)”106. 

 

Uma outra acepção possível seria a de que “a Constituição na acepção moderna é 

fator e produto da diferenciação funcional entre direito e política como subsistemas da 

sociedade”107. 

 

                                                 
106 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 65. 
107 Ibidem. p. 65. 
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Luhmann conceitua a “Constituição como ‘acoplamento estrutural’ entre política e 

direito”108. Assim, a Constituição seria 

 
[...] uma via de ‘prestações’ recíprocas e, sobretudo, como mecanismo de 
interpenetração (ou mesmo interferência) entre os dois sistemas sociais 
autônomos, a política e o direito, na medida em que ela ‘possibilita a solução 
jurídica do problema de auto-referência do sistema político e, ao mesmo tempo, 
uma solução política do problema de auto-referência do sistema jurídico. 109 
 

O acoplamento estrutural pode ser compreendido como o processo de trocas 

comunicativas entre os subsistemas sociais, cada subsistema mantém sua autonomia 

operacional. No acoplamento estrutural alguns conteúdos podem pertencer a subsistemas 

diferentes, porém cada sistema mantém sua autonomia, ou seja, cada sistema filtra as 

informações de acordo com seu código binário próprio, ou seja, é mantida a lógica de cada 

sistema.  

 

A Constituição Federal Brasileira, acoplamento estrutural entre o subsistema 

político e jurídico, foi promulgada sob forte influência do constitucionalismo comunitário 

europeu, principalmente pelo constitucionalismo espanhol e português, países que também 

enfrentaram períodos de ditadura militar. Após, esses períodos de ditadura, as constituições 

espanhola e portuguesa fizeram incluir no seu texto um amplo sistema de direitos e 

liberdades.  

 

O constitucionalismo brasileiro sempre foi “marcadamente positivista e 

comprometido com a defesa de um sistema de direitos voltado para a garantia da autonomia 

privada dos cidadãos”110. Todavia, a Constituição brasileira de 1988, sob influência dos 

comunitaristas, buscou priorizar os valores da igualdade e dignidade humanas, incluindo no 

texto constitucional um rol de direitos sociais e ampliando os remédios constitucionais para 

garantir ao cidadão mecanismos de busca de efetividade para esses direitos. 

 

Gisele Cittadino111 inclui entre os comunitaristas brasileiros os seguintes autores: 

José Afonso da Silva, Carlos Roberto Siqueira Castro, Paulo Bonavides, Fábio Konder 

                                                 
108 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 65. 
109 Ibidem. p. 65-66. 
110 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 14. 
111 CITTADINO, loc. cit. 
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Comparato, Eduardo Seabra Fagundes, Dalmo de Abreu Dallari, Joaquim de Arruda Falcão 

Neto. 

Importante também destacar a atuação desses autores na redação do texto 

constitucional, já que os mesmos (José Afonso da Silva, Eduardo Seabra Fagundes e Fábio 

konder Comparato) participaram da Comissão de Estudos Constitucionais, de modo a 

colaborar com a redação da constituição. 

 

Essa referência faz demonstrar que a intenção daqueles que formularam a 

Constituição de 1988 foi a de minimizar a perspectiva liberal até então vigente e democratizar 

o acesso à cidadania e aos direitos sociais. Em síntese, era a idéia da Constituição Dirigente 

proposta por Canotilho. 

 

Desse modo, para os defensores dessa linha de pensamento, a inclusão de direitos 

no texto constitucional e a força normativa da constituição iriam trazer progresso e cidadania. 

 

Todavia, como bem demonstra Marcelo Neves, embora talvez possa não ter sido 

essa a intenção dos teóricos que colaboraram para a redação da Constituição de 88, a nossa 

Constituição pode ser compreendida como uma “Constituição simbólica”. 

 

Adotamos aqui a denominação “simbólica” no mesmo sentido adotado por Neves 

em sua obra. Desse modo, “simbólico” deve ser compreendido de modo adjetivador. A 

expressão “legislação simbólica” corresponde àquela em que prevalece a dimensão político-

ideológica, em detrimento da concreção normativa. 112 

 

Para Neves “[...]’legislação simbólica’ aponta para o predomínio, ou mesmo 

hipertrofia, no que se refere ao sistema jurídico, da função simbólica da atividade legiferante e 

do seu produto, a lei, sobretudo em detrimento da função jurídico-instrumental”.113 

 

Dessa maneira, a legislação simbólica é aquela carente de eficácia. Nesses casos, 

embora haja a previsão legal de direitos, esses não se concretizam. Existe um abismo entre a 

realidade jurídico-normativa e a realidade fática. A legislação simbólica serve a finalidades 

políticas, de legitimar a atuação política do legislador.  

                                                 
112 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 23. 
113 Ibidem. p. 37. 
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Apoiado em Harald Kindermann, Neves classifica a legislação simbólica em três 

tipos, quais sejam: confirmação de valores sociais, legislação-álibi e legislação como fórmula 

de compromisso dilatório. 

 

A legislação para confirmação de valores sociais é aquela criada nos casos de 

conflitos sociais, positivando valores de um dos grupos. Esse tipo de legislação demonstra a 

superioridade da concepção de um dos grupos, em decorrência de uma vitória legislativa.  

 

A legislação álibi é aquela que tem por propósito fortalecer a confiança do cidadão 

no Estado. Nesses casos o Estado elabora uma legislação que atende às expectativas do 

cidadão, porém sem condições de garantir a sua efetividade. A legislação álibi é aquela que  

 
[...] em face da insatisfação popular perante determinados problemas sociais exige-
se do Estado muito frequentemente uma reação solucionadora imediata. Embora, 
nesses casos, em regra, seja improvável que a regulamentação normativa possa 
contribuir para a solução dos respectivos problemas, a atitude legiferante serve 
como um álibi do legislador perante à população que exigia uma reação do 
Estado.114 

 
Já a legislação como forma de compromisso dilatório é aquela que transfere para o 

futuro a solução de divergências entre grupos políticos. É uma legislação que posterga um 

compromisso dilatório. 

 

O autor também estabelece diferenças entre a legislação simbólica e 

constitucionalização simbólica. A constituição possui uma abrangência temporal, material e 

social maior que a legislação. Assim, a constitucionalização simbólica caracteriza-se pela 

inclusão no texto constitucional de direitos, os quais não possuem eficácia. É a carência de 

eficácia material do texto constitucional. 

 
A constitucionalização simbólica vai diferenciar-se da legislação simbólica pela 
sua maior abrangência nas dimensões social, temporal e material. Enquanto na 
legislação simbólica o problema se restringe a relações jurídicas de domínios 
específicos, não sendo envolvido o sistema jurídico como um todo, no caso da 
constitucionalização simbólica esse sistema é atingido no seu núcleo, 
comprometendo-se toda a sua estrutura operacional. Isso porque a Constituição, 
enquanto instância reflexiva fundamental do sistema jurídico apresenta-se como 
metalinguagem normativa em relação a todas as normas infraconstitucionais, 
representa o processo mais abrangente de normatização no interior do direito 
positivo115. 

 

                                                 
114 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 36. 
115 Ibidem. p. 99. 



 

 

84 

No caso da constitucionalização simbólica haveria uma hipertrofia do subsistema 

político em detrimento do subsistema jurídico. Para Luhmann, a Constituição seria o 

acoplamento estrutural entre o subsistema político e o subsistema jurídico. Esse acoplamento 

estrutural pressupõe a autonomia sistêmica dos subsistemas político e jurídico.  

 

Na constitucionalização simbólica, o subsistema político, com seu código binário 

poder/não poder, delimita o conteúdo e alcance do subsistema jurídico. Assim, o código 

lícito/ilícito é determinado pelo código poder/não poder, ou seja, a constitucionalização 

simbólica fere a autonomia funcional, de modo que um subsistema impõe sua lógica ao outro. 

 

Neves aponta o problema da constitucionalização simbólica como típico das 

modernidades periféricas. Todavia, a expressão centro/periferia não é utilizada no sentido de 

centro colonizador e periferia explorada/colonizada. As modernidades periféricas são os 

países nos quais não se deu autonomia sistêmica entre os subsistemas que compõem a 

sociedade. 

 
Parece-me, porém, que a distinção entre modernidade central e periférica é 
analiticamente frutífera, na medida em que, definindo-se a complexidade social e o 
desaparecimento de uma moral imediatamente válida para todas as esferas da 
sociedade como características da modernidade, verifica-se que, em determinadas 
regiões estatalmente delimitadas (países periféricos), não houve de maneira 
nenhuma a efetivação adequada da autonomia sistêmica de acordo com o princípio 
da diferenciação funcional nem a constituição de uma esfera pública fundada na 
generalização institucional da cidadania, características (ao menos aparente) de 
outras regiões estatalmente organizadas (países centrais). 116 

 
Nos países de modernidade periférica não há autonomia sistêmica. No Brasil, 

como em outros países de modernidade periférica, os subsistemas político e jurídico não são 

dotados de autonomia operacional, sofrendo interferência dos elementos que compõem o 

subsistema econômico. Os subsistemas político e jurídico não possuem autonomia 

operacional, eis que suas operações internas são mediatizadas por critérios do subsistema 

econômico. 

 

Neves explica da seguinte maneira: 

 
Quanto à modernidade periférica, o problema estrutural desde o seu surgimento 
vincula-se à falta suficiente autonomia operacional dos subsistemas jurídico e 
político, bloqueados externamente por injunções diretas (isto é, não mediatizadas 
por suas próprias operações) de critérios dos demais sistemas sociais, 
principalmente do econômico. Na linguagem da teria dos sistemas, os mecanismos 
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de filtragem seletiva do direito positivo (princípios da legalidade, da 
constitucionalidade etc.) e do sistema político (eleições livres, secretas e 
universais, organização partidária etc.) não funcionam adequadamente em relação 
às pressões bloqueantes do código binário de preferência “ter/não –ter “, como 
também do código do amor, da religião, da amizade etc. Internamente, por sua 
vez, não há um funcionamento satisfatório da Constituição como “acoplamento 
estrutural” entre direito e política, ou seja, como mecanismo de interpenetração e 
interferência entre dois sistemas autônomos (ver cap. II.1.3.A), antes um bloqueio 
recíproco, principalmente no sentido de politização desdiferenciante do sistema 
jurídico.117 

 

Em síntese, nas modernidades periféricas o subsistema econômico invade o 

subsistema político e jurídico. 

 

Essa interferência do subsistema econômico nos subsistemas jurídico e político 

nos países de modernidade periférica tem efeitos danosos, eis que o direito deixa de atender 

sua função de orientação generalizada das expectativas normativas. O direito passa a ser 

utilizado com outros fins, sobretudo com o propósito de atender a interesses econômicos e 

políticos. De acordo com Neves, a constitucionalização simbólica consistiria no bloqueio 

destrutivo da autonomia do sistema jurídico. 

 

Neves ressalta que, nos países de modernidade periférica, o subsistema jurídico 

não seria auto-referente, já que sofreria as interferências do subsistema político e/ou 

econômico, o que ele entende ser negativo. 

 

Celso Fernandes Campilongo, por outro lado, entende que o problema não se 

refere à ausência de auto-referência do sistema jurídico, e sim à complexidade da periferia do 

sistema jurídico, que sofreria mais irritações nos países periféricos. Expliquemos: Para esse 

autor, também apoiado em Luhmann, o sistema jurídico possui um centro, que são os 

tribunais, e uma periferia, que estaria no plano dos contratos e da legislação. A periferia do 

subsistema jurídico estaria diretamente em contato com os demais subsistemas funcionais da 

sociedade moderna, de modo que a periferia do subsistema jurídico estaria mais sujeita às 

irritações provenientes do meio. Seria a periferia do sistema jurídico uma espécie de filtro das 

irritações provenientes do ambiente. Já os tribunais, que estão no centro do sistema jurídico, 

assegurariam o fechamento operacional do sistema, pois proporcionariam a sua continuidade 

recursiva e consequentemente a reprodução autopoiética.  
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Ocorre que, no caso das sociedades periféricas, como é o caso do Brasil, a periferia 

do subsistema jurídico está mais susceptível às irritações provenientes do meio, de modo que 

sobrecarrega o núcleo do sistema jurídico (tribunais) com demandas que não foram 

devidamente filtradas. Isso leva à sobrecarga do sistema, que se reflete na impossibilidade de 

processar as demandas que lhe são colocadas. 

 

Vejamos o que diz Campilongo: 

 
Em outros termos: os sistemas jurídicos periféricos possuem um centro e uma 
periferia com as mesmas estruturas operativas e posições funcionais dos seus 
similares nos países centrais. A grande diferença está em que, nas periferias do 
sistema jurídico das economias periféricas, legislação e contrato não são capazes 
de evitar o acesso em juízo de questões que não foram suficientemente alocadas 
em outras instâncias programatórias. A periferia dos sistemas jurídicos periféricos 
é incapaz de oferecer aos Tribunais auto-isolamento cognitivo. O sistema político 
universaliza temas. A periferia do sistema jurídico não é capaz de processá-los em 
termos jurídicos. Esses temas têm acesso ao centro do sistema jurídico, ou seja, 
aos tribunais, que são obrigados a fornecer decisões baseadas em programas 
inexistentes, omissos ou parciais, mas não podem fugir ao código a que estão 
obrigados a observar. O fechamento autopoiético é preservado com custos muito 
maiores para o sistema jurídico das periferias econômicas. Os Tribunais são 
obrigados a decidir. Mas como os casos chegam aos tribunais em estado bruto e 
como a capacidade de produzir e aceitar o “não” atinge limites quase 
insuportáveis, muitas vezes tanto as demandas quanto as soluções aguardam por 
momentos propícios ao tratamento político das questões. Não se trata de dizer que 
os Tribunais passam a decidir politicamente. [...] Não é a seletividade do direito 
que se deixa corromper pela seletividade da política.”118 

 

No Brasil, diante da expressiva exclusão social, a inclusão de direitos 

fundamentais no texto constitucional gerou a expectativa de solução de problemas que não 

possuem condão eminentemente jurídico. Dessa forma, sempre se busca uma solução legal 

para as questões de inclusão social e para a garantia de prestação de serviços públicos como 

saúde, educação, trabalho, dentre outros.  

 

Assim, o subsistema jurídico sofre uma sobrecarga, eis que não é possível atender 

a todas as demandas que lhe são colocadas e que estão fora de seu alcance. Some-se a essa 

sobrecarga do direito o fato de que existem ingerências externas que impedem a auto-

reprodução do sistema jurídico. Vejamos, a propósito, o que nos fala Celso Campilongo sobre 

o tema: 

 
O problema parece não estar na impossibilidade de constituição de sistemas auto-
referenciais na periferia. A complexidade “periférica” se assim se pode chamar, 
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apenas irrita mais intensamente a periferia – não do sistema mundial – do próprio 
sistema jurídico. A periferia dos sistemas jurídicos de países economicamente 
periféricos é mais exposta às irritações provenientes do ambiente. A 
hipercomplexidade dos países periféricos multiplica de forma trágica a tendência 
do “não”. [...] Os “benefícios” – se o direito for visto de um prisma distributivista 
– são pequenos diante das necessidades materiais e das propostas rejeitadas. Não 
se trata tanto de inacessibilidade ao direito ou a suas vantagens, mas de uma 
incapacidade do direito de produzir esses benefícios. A escassez não é só de acesso 
ou inclusão, mas de benefícios reais. 119 

 

Dessa maneira, o problema seria a incapacidade de filtragem da periferia do 

sistema jurídico, de maneira que todas as demandas seriam levadas ao centro do sistema, aos 

tribunais. Nos países de modernidade periférica a quantidade de demandas a que estão 

expostos o centro e a periferia do sistema jurídico é muito maior. Tal linha de pensamento 

adotada por Campilongo é seguida também por Orlando Villas Boas Filho. 

 

Já Marcelo Neves, como já ressaltado, entende que haveria, nos países de 

modernidade periférica, uma deficiência de autonomia do sistema jurídico, em função da 

interferência do sistema político e econômico. 

 

O problema não se limita à falta de eficácia do texto constitucional, não seria 

apenas um déficit de concretização jurídica. Seria mais grave, pois faz com que o direito perca 

sua capacidade de orientação generalizada das expectativas normativas. 

 

Todavia, essa alopoiese do sistema jurídico atende a um propósito político ou 

econômico, de modo que a constitucionalização simbólica, fenômeno comum aos países de 

modernidade periférica, teria o propósito de encobrir pautas de reivindicações sociais. A 

constitucionalização simbólica encobre os problemas sociais, de modo a dar uma falsa 

impressão de que os direitos estão sendo assegurados.  Importante ressaltar que o problema da 

constitucionalização simbólica perpetua a existência, nos países de modernidade periférica, de 

uma massa de subintegrados, sem acesso à cidadania, e de um grupo de sobreintegrados, 

detentores de poder político e econômico.  

 

Ao abordar o direito ao trabalho como direito fundamental, constata-se que ele é 

fruto das constantes irritações sistêmicas entre os subsistemas político, jurídico e econômico. 
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Os contratos, sendo o contrato de trabalho uma espécie do gênero contrato, são decorrência do 

acoplamento estrutural entre direito e economia. 

 

Quando se elegem pautas de deliberação política de proteção em face de dispensas 

arbitrárias, o subsistema político também se insere no contexto. Assim, a legislação protetiva 

das relações de trabalho, as quais visam a impedir dispensas imotivadas dos trabalhadores, 

decorrem do acoplamento estrutural dos sistemas político, jurídico e econômico. 

 

Importante esclarecer que no acoplamento estrutural cada subsistema se mantém 

autônomo operando de acordo com seu código próprio. O que acontece é que determinado 

fenômeno pertence a mais de um subsistema. E que ocorrem trocas de informações constantes 

entre os sistemas. 

 

Em relação à realidade brasileira, país de modernidade periférica, entendemos que 

a autonomia operacional não é mantida, pois ocorre uma interferência do subsistema 

econômico no subsistema político e jurídico, de modo que o subsistema econômico delimita o 

alcance e a abrangência do sistema jurídico. 

 

No caso específico de nosso objeto de estudo, a ratificação da convenção 158 da 

OIT, que, em tese, teria a finalidade de garantir a eficácia do direito ao trabalho e proteger o 

trabalhador contra a dispensa arbitrária, pode ser considerada como legislação simbólica. 

 

 

4.1 GARANTIA DE EMPREGO COMO LEGISLAÇÃO ÁLIBI 

 

A convenção 158 prevê o fim das demissões sem justa causa. Para tanto, 

estabelece o art. 4 que “Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos 

que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu 

comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento 

ou serviço.” Assim, apenas razões de ordem comportamental ou financeiras autorizariam a 

extinção dos contratos de trabalho. O art. 5 da Convenção também proíbe formas de 

discriminação para efeitos de demissão, como discriminação do dirigente sindical, por raça, 

cor, estado civil, religião, gravidez ou origem social.  
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Por meio da mensagem n. 59/2008 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

encaminhou desde fevereiro de 2008 a Convenção n.158 para a apreciação da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal em regime de prioridade. O processo encontra-se na Câmara 

dos Deputados, tendo a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional opinado pela 

rejeição da mensagem. Em seguida, a Comissão de Trabalho e a de Constituição e Justiça 

apreciarão a Convenção e sua compatibilidade com a Constituição Federal.120 

 

O Presidente da República, em razão de seu passado como dirigente sindical e 

defensor dos interesses da classe trabalhadora, manifestou interesse em ratificar a convenção 

158 da OIT. Todavia, críticos do governo entendem ser tal atitude um artifício político, eis 

que a base governista no parlamento não vem manifestando esforços para a aprovação da 

Convenção, alegam que o único propósito do envio da Convenção para o parlamento foi uma 

tentativa de justificar-se para com os sindicalistas. 

 

Os capitalistas opõem-se à aprovação da Convenção, tendo em vista que terão que 

justificar seus atos de demissão de empregados. Caso fundamentem as demissões em razões 

de ordem técnica ou comportamental terão que provar que o trabalhador não se adapta ao 

trabalho, que o rendimento do trabalhador é ruim e caso aleguem possuir razões de ordem 

financeira terão que expor suas finanças, o que também não é do interesse dos empresários. 

 

A automação, substituição da mão-de-obra humana por máquinas, é fator de 

aumento de demissões, eis que esses avanços tecnológicos reduzem os custos da mão-de-obra 

nas indústrias. Ressaltamos ainda as constantes demissões para fins de substituição de 

trabalhadores com maiores salários por trabalhadores com salários inferiores, freqüentemente 

praticadas também com a finalidade de redução de custos.  

 

Na atual fase do capitalismo, quando a concorrência está cada vez mais acirrada 

como decorrência da globalização econômica, impõe-se a todos os países as regras de 

mercado. Há uma resistência muito forte por parte dos empregadores na ampliação de direitos 

dos trabalhadores. Não há interesse algum em aumento de despesas ou em conceder direitos 

aos seus empregados. 
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A interferência do sistema econômico na política e no direito é ainda mais 

expressiva nos países de modernidade periférica, porquanto estão mais vulneráveis às regras 

impostas pela economia, pois dependem dos investimentos implementados pelas empresas 

transnacionais para assegurar a criação de postos de trabalho e a circulação de renda. 

 

Os países de modernidade periférica, nos quais há uma hipertrofia do sistema 

jurídico, estão mais susceptíveis às interferências do sistema econômico. 

 

O direito ao trabalho é decorrência do acoplamento estrutural entre sistema 

político, jurídico e econômico. De acordo com a teoria dos sistemas, esses sistemas 

autônomos operaram de acordo com seu código binário, ou seja, cada sistema está aberto 

cognitivamente às irritações dos demais, porém se reproduzem de acordo com seus elementos 

e de acordo com suas operações próprias. 

 

Nos países de modernidade periférica o subsistema econômico interfere com maior 

ênfase no subsistema jurídico, impondo sua lógica. O sistema jurídico não filtra de acordo 

com seu código binário as informações provenientes do sistema econômico. O direito 

encontra-se susceptível às regras impostas pela economia. Assim, em que pese haver um 

regramento legal que imponha a observância e o respeito aos direitos sociais, em específico o 

direito ao trabalho, o subsistema econômico se impõe sobre o sistema jurídico. Isso já ocorre 

com os demais direitos decorrentes da relação de trabalho, os quais são quase sempre 

transacionados na Justiça do Trabalho. 

 

A Constitucionalização simbólica como alopoiese do sistema jurídico é um 

problema predominante nas modernidades periféricas, como o Brasil. Nesses casos há um 

descompasso entre a realidade normativa e a realidade fática. Nessas sociedades, apesar de as 

constituições instituírem um rol exaustivo de direitos fundamentais e os respectivos 

mecanismos para sua concretização, esses direitos não possuem eficácia material, ou seja, não 

passam de promessas. Nessas circunstâncias o direito perde sua função de generalização 

congruente de expectativas normativas, visto que não há uma correspondência entre a 

constituição e a realidade.  

 
No caso da constitucionalização simbólica, a politização desdiferenciante do 
sistema jurídico não resulta do conteúdo dos próprios dispositivos constitucionais. 
Ao contrário, o texto constitucional proclama um modelo político jurídico no qual 
estaria assentada a autonomia operacional do direito. Mas do sentido em que se 
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orientam a atividade constituinte e a concretização do texto constitucional resulta o 
bloqueio político da reprodução operacionalmente autônoma do sistema jurídico. 
Ao texto constitucional, em uma proporção muito elevada, não correspondem 
expectativas normativas congruentemente generalizadas e, por conseguinte, 
“consenso suposto” na respectiva sociedade. A partir da sua emissão não se 
desenvolve uma Constituição como instancia reflexiva do sistema jurídico. 121 

 

O direito fundamental à proteção contra a dispensa imotivada ou sem justa causa é 

um exemplo da constitucionalização simbólica. Apesar de previsto na Constituição Federal 

desde o ano de 1988, até a presente data ainda encontra-se sem a regulamentação legislativa. 

Assim, há a previsão do direito sem que haja mecanismos que assegurem sua efetividade. 

 

A ratificação da Convenção 158 da OIT traria, em tese, mecanismos para 

viabilizar o cumprimento da garantia de emprego. Todavia, entendemos ser um direito de 

difícil concretização em razão de o subsistema econômico impor sua lógica ao subsistema 

político. Essa invasão de um subsistema por outro, pode ser denominado de “corrupção 

sistêmica”. 

 

Assim, quando um subsistema não opera de acordo com sua lógica interna, 

sofrendo delimitações de seu conteúdo pela lógica de outro sistema estamos diante da 

corrupção sistêmica. Quando o subsistema jurídico é invadido pelos códigos binários 

poder/não poder (político) ou ter/não ter (econômico) estamos diante da corrupção de códigos 

ou corrupção sistêmica. 

 

Nessas circunstâncias, o direito foge a sua finalidade de generalização congruente 

das expectativas normativas e passa a ser legitimador dos subsistemas político e/ou 

econômico. A legislação álibi é um exemplo da invasão pelos códigos dos subsistemas 

político e/ou econômico no subsistema jurídico. 

 

A ratificação da convenção 158 da OIT possui a função de legitimar politicamente 

um governo considerado de esquerda oriundo da classe trabalhadora. Todavia, não se defende 

nesse trabalho que o governo intencionalmente busca a ratificação da Convenção 158 para 

negar-lhe eficácia. O que se quer evidenciar é a dificuldade de eficácia da garantia de 

emprego prevista na Convenção 158 que visa a reduzir poder de mando do empregador, 

detentor do poder econômico. Sendo o sistema econômico o responsável pela delimitação do 
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conteúdo dos sistemas político e jurídico nas modernidades periféricas, a norma que impõe 

limitação do poder econômico possui uma grande dificuldade de eficácia. 

 

O subsistema econômico e político interferem no subsistema jurídico e não há 

interesse por parte do subsistema econômico em restringir os poderes do empregador. 

Também não há interesse em reduzir seus percentuais de lucro, que podem ser alcançados 

com a precarização do trabalho. Por precarização do trabalho entenda-se: redução de custos 

com mão-de-obra, salários e condições de trabalho de modo geral. Assim, parece-nos que a 

regulamentação do direito fundamental ao trabalho pode ser compreendida como legislação 

álibi. 

 

Como já ressaltado acima, a legislação álibi atende a uma finalidade política de 

legitimar a atuação política dos governantes, mas é desprovida de eficácia. Seria um 

mecanismo de afirmar um compromisso político sem garantir a efetivação da realização desse 

compromisso. 

 

Portanto, parece-nos improvável a idéia de que basta a ratificação da Convenção 

158 da OIT para que o Brasil avance em relação à garantia de emprego, no sentido de se 

manter os empregos formais, diminuindo a rotatividade de mão-de-obra. Não basta a edição 

da lei para a concretização do direito, uma vez que tal garantia de emprego sofre influência 

direta das variáveis econômicas e políticas. 

 

Do mesmo modo a edição de uma lei que garanta o emprego não irá fazer com que 

os Juízes do Trabalho reintegrem todos os trabalhadores demitidos, pois será impossível a 

reintegração com a extinção do posto de trabalho em decorrência da automação. Outra 

questão relevante é o fato de a própria Convenção 158 da OIT trazer a possibilidade de 

demissões por motivos de ordem econômica. Eis um exemplo evidente que tal garantia legal 

encontra-se condicionada a influências dos aspectos econômicos. 

 

Assim, a teoria Luhmaniana nos traz um aporte teórico bastante útil à 

demonstração de que as promessas de garantia de emprego em face da ratificação pelo Brasil 

da Convenção 158 da OIT correspondem, na lição de Kindermann citado por Marcelo Neves, 

à legislação-álibi, pois “decorre da tentativa de dar aparência de uma solução dos respectivos 
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problemas sociais ou, no mínimo, da pretensão de convencer o público das boas intenções do 

legislador.”122 

 

Nos casos de constitucionalização simbólica, os problemas sociais são atribuídos à 

Constituição, como se fosse possível solucionar problemas estruturais da sociedade brasileira 

a partir da edição de leis. Neves ressalta esse caráter de transferência de responsabilidades 

políticas que permeia a constitucionalização simbólica “A responsabilidade pelos graves 

problemas sociais e políticos é, então, atribuída a Constituição, como se eles pudessem ser 

solucionados mediante as respectivas emendas ou revisões constitucionais”123.  

 

Portanto, a transferência para a Constituição da responsabilidade pela garantia de 

direitos é característica da constitucionalização simbólica. A inclusão de novas leis que 

supostamente assegurariam efetividade aos direitos sociais previstos na Constituição, em 

especial à garantia de emprego, não passam de legislação álibi. 

 

 

4.2 LEGISLAÇÃO ÁLIBI E CORRUPÇÃO SISTÊMICA 

 

Na teoria dos sistemas proposta por Luhmann, cada subsistema que compõe a 

sociedade possui abertura cognitiva e fechamento operacional. Desse modo, os sistemas estão 

abertos cognitivamente às influencias do meio, porém respondem a essas irritações a partir de 

sua própria estrutura, filtrando do meio as informações relevantes através de seu código 

binário.  

 

A abertura cognitiva às irritações provenientes do meio e o fechamento 

operacional, que corresponde à reprodução do sistema a partir de seus próprios elementos, 

garantem a evolução do subsistema. O fechamento operacional e a abertura cognitiva 

caracterizam os sistemas autopoiéticos. Entretanto, quando um subsistema sofre influências 

de outro neutralizando sua autonomia, denominamos de alopoiese do sistema. 

 
Os sistemas são autônomos no nível das operações. A categorização da autopoiesis 
assume como ponto de partida a questão radical da autonomia, já que define o 
sistema a partir de seus próprios elementos. Autonomia significa que somente a 
partir da operação do sistema é possível determinar o que lhe é relevante e, 
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principalmente, o que lhe é indiferente. Conseqüentemente, o sistema não está 
condicionado a responder a todo dado estímulo proveniente do meio ambiente. Os 
sistemas não podem importar nenhuma operação a partir do meio. 124 

 

Quando tratamos dos sistemas autopoiéticos ressaltamos que eles encontram-se 

sujeitos às irritações constantes do meio, porém mantêm sua autonomia. A filtragem das 

informações relevantes do meio é feita pelo código binário de cada sistema. Também nas 

hipóteses de acoplamento estrutural, quando ocorrem as trocas constantes de informação 

pelos subsistemas, é preservada a autonomia referencial de cada um dos subsistemas. 

 

Nas irritações sistêmicas, o sistema reage aos estímulos/perturbações através de 

um processamento interno de informação, ou seja, as irritações se processam dentro do 

sistema. 

 

No acoplamento estrutural os estímulos/perturbações provenientes de outro 

subsistema ou do meio são constantes. Os sistemas autopoiéticos operam apenas em contato 

com seus próprios elementos, eis que autopoiesis significa reprodução a partir de si mesmo. O 

acoplamento estrutural corresponde a um conjunto de mecanismos que excluem certas fontes 

de irritação ambiental, enquanto canalizam e intensificam as irritações provenientes de outros 

subsistemas. 

 

Assim, tanto nas hipóteses de irritação sistêmica, quanto nas situações de 

acoplamento estrutural a autonomia dos subsistemas é mantida. A diferença entre eles reside 

no fato de que no acoplamento estrutural as influências são constantes e recíprocas.  

 

Entretanto, nas circunstâncias em que um subsistema tem o seu conteúdo e as suas 

operações internas bloqueadas por outro subsistema ocorre a “corrupção sistêmica”. A 

corrupção sistêmica ou corrupção de códigos fere a auto-referência do sistema.  

 

“A chamada corrupção sistêmica tem tendência à generalização nas condições 

típicas de reprodução do direito na modernidade periférica, atingindo o próprio princípio da 

diferenciação funcional e resultando na alopoiese do direito.” 125 

 

                                                 
124 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 120. 
125 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 147. 
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Dessa maneira, quando o direito passa a ser invadido pelo código poder/não poder 

(política) ou ter/não ter (economia) que bloqueiam o processo de concretização constitucional 

estamos diante da corrupção sistêmica. 

 

Nesses casos “o problema implica o comprometimento generalizado da autonomia 

operacional do direito.”126 O direito seria utilizado como mecanismo de legitimação dos 

sistemas político e econômico. 

 

Tanto nos casos de legislação álibi, quanto nas hipóteses de Constitucionalização 

simbólica o sistema jurídico carece de autonomia referencial. Ambas as circunstâncias podem 

ser definidas como alopoiese do sistema jurídico. Ocorre um bloqueio permanente e 

generalizado do código “lícito/ilícito” pelos códigos “ter/não ter” (economia) e “poder/não 

poder” (política). 

 
Nenhum sistema é transcendente. Não pode assumir operações que escapem ao seu 
código peculiar. O Estado não pode dispor do dinheiro e do direito – ou seja, o 
sistema político não pode valer-se do sistema econômico e do sistema jurídico – 
ignorando as condições de possibilidade inerentes a tais meios. Direito e economia 
impõem obstáculos à disponibilidade política. Os três sistemas trabalham com 
códigos diversos. Não se pode perseguir fins políticos com a utilização do direito e 
da economia sem que se reconheça os limites da capacidade desses sistemas. A 
exceção são os casos de “corrupção” dos respectivos códigos de comunicação, 
com conseqüências implacáveis para a manutenção autopoiética do sistema. 127 

 

Entendemos que a ratificação da Convenção 158 da OIT pelo Brasil pode vir a ser 

caracterizada como legislação álibi e que o direito social à proteção contra a dispensa 

imotivada prevista no texto constitucional é modalidade de constitucionalização simbólica.  

 

Quando estamos diante de constitucionalização simbólica, carente de 

concretização normativa, dá-se a exploração do sistema jurídico pelo político e econômico, ou 

seja, como já se demonstrou alhures trata-se de corrupção sistêmica, o que compromete a 

autonomia operacional do direito. 

 

 

 

 

                                                 
126 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 147. 
127 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max Limonad, 
2002. p. 99-100. 
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