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RESUMO

Mudanças dramáticas no mundo do trabalho têm suscitado conflitos até
então insuspeitados. O número de empregados com rendimentos insuficientes para
satisfazer as necessidades vitais básicas deles e de suas famílias tem aumentado
paulatinamente. Conseqüentemente, casos de empregados que atentam contra o
patrimônio de seus patrões tendem a crescer, acarretando um aumento nas despedidas
por justa causa. As condutas faltosas do empregado encontram-se no artigo 482 da CLT.
Aqui, examinar-se-ão os atos de improbidade e, dentre estes, os que configuram furto.
Diante das excludentes de ilicitude, nem toda conduta enquadrada no tipo legal
supracitado configura ilícito penal. Quem furta sob estado de necessidade não comete
crime. Nesta situação insere-se aquele que pratica furto famélico, cuja noção exige uma
releitura, diante da atual precarização das relações de trabalho e desregulamentação dos
direitos trabalhistas. Este trabalho visa sugerir o equilíbrio entre o excessivo estreitamento
da idéia de furto famélico, porque a despedida por justa causa é extremamente danosa ao
trabalhador, e a demasiada ampliação do conceito, o que levaria à legalização de condutas
criminosas na empresa. Furto famélico é sempre situação extrema; os limites do equilíbrio
só são traçados fidedignamente diante da situação concreta. Com base em pesquisa
bibliográfica e dados estatísticos do IBGE e DIEESE, conclui-se que há possibilidade de
o empregado atentar contra o patrimônio de seu empregador sem configuração de ato de
improbidade e conseqüente resolução do contrato de trabalho.
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ABSTRACT

Dramatic changes in the labor world have aroused unsuspected conflicts.
The number of workers whose income is insufficient to support their basic needs has
been increasing over the years. Therefore, the number of employees who are likely to
commit theft against their employers’s possessions tend to ascend as well, rising the
amount of just cause dismissals. The faulty acts that can be committed by employees are
listed in article 482 of CLT. In this work, only improbity acts will be examined, and,
among those, ones that configure thefts. However, due to the exculpatory causes of
illegality, not every behavior that fits in the above-mentioned legal type configures crime.
Who steals under flagrant necessity does not commit crime, such as one who practices the
so-called “hunger theft” (furto famélico), whose notion demands restudying, on account
of the current precarization of labor and deregulation of labor laws. This work suggests
the balance between the extreme narrowing of the idea of “hunger theft”, because the just
cause dismissal is extremely harmful to the worker, and the exaggerated magnifying of the
concept, which would lead to the legalization of criminal behavior in companies. The
theft committed in flagrant necessity is always an extreme situation; the limits of that
balance are only trustworthy in view of the concrete situation. Based on both
bibliographical research and statistical data obtained from IBGE and DIEESE, this work
concludes that there is the possibility that employees attempt against the patrimony of
their employers without perpetrating an act of improbity and suffering just cause
dismissal.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho mescla aspectos de direito penal e direito do trabalho. Ao

lado de conceitos típicos trabalhistas, por exemplo, justa causa para despedida, falta

grave, convivem expressões próprias de um estudo mais voltado ao direito penal, como é

o caso do estado de necessidade e da exclusão da antijuridicidade. A ligação entre as

duas disciplinas antes mencionadas está presente neste estudo, que pretende abordar

certas condutas cometidas por um dos sujeitos da relação de emprego na constância desta

e a possibilidade dessa conduta vir a ser considerada crime.

Dessarte, ab initio, tem-se que no âmbito do direito do trabalho, a regra

geral, quanto à terminação do contrato, vai buscar inspiração no princípio da

continuidade da relação de emprego. Este princípio parte do fundamento de que a relação

de emprego não é efêmera, pressupondo uma vinculação que se prolonga. Além disso,

somente mediante a continuidade da relação de emprego, o direito do trabalho poderá

realizar um dos fins a que se destina, isto é, o da melhoria da pactuação e do

gerenciamento da força de trabalho numa determinada sociedade. A dissolução do

contrato de trabalho recebe o nome de resolução quando ocorre por conduta faltosa de

uma das partes.

Os tipos mais comuns de condutas faltosas estão previstos, nos artigos

482 e 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como faltas graves,

respectivamente, do empregado e do empregador. Neste trabalho, examinar-se-á apenas

uma das condutas faltosas que podem ser cometidas pelo empregado, qual seja, o ato de

improbidade (art. 482, “a” da CLT).

A doutrina nacional não define com exatidão o que seja um ato de

improbidade. Os delineamentos são imprecisos; condutas tão diversas como a falsificação

de documentos e os atentados ao patrimônio são consideradas pela doutrina atos de

improbidade. Isso ocorre diante da necessidade de enquadramento da conduta faltosa do

empregado em uma das hipóteses tipificadas no citado art. 482 da CLT, uma vez que o

sistema brasileiro da justa causa é o taxativo exaustivo.
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Dentre os atos de improbidade, selecionamos aqueles que constituem

condutas atentatórias ao patrimônio, e, dentre estas, aquelas que configuram furto (art.

155, caput, do Código Penal Brasileiro).

Em face das excludentes de ilicitude, nem toda conduta que se enquadre

no tipo legal acima citado configura um ilícito penal. Aquele que, por exemplo, furta algo

para “salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro

modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável

exigir-se” (art. 24 do CPB), não comete crime.

Nessa situação insere-se o empregado que pratica o chamado furto

famélico. Em linhas gerais, este pode ser definido como o furto cometido para saciar a

fome ou satisfazer outra necessidade vital, desde, é claro, que haja sido o único recurso

possível, dadas as circunstâncias em que se encontrava o agente ou terceiro. A conduta,

neste caso, não é antijurídica, embora seja típica; o empregado acha-se acobertado por

causa de justificação.

É preciso frisar que a noção de furto famélico exige uma releitura, diante

da atual situação do país, do panorama de precarização das relações de trabalho e de

desregulamentação dos direitos dos trabalhadores. Não se pode estreitar em excesso tal

idéia (furto famélico), principalmente porque a despedida por justa causa traz

conseqüências extremamente danosas à vida profissional do trabalhador. Por outro lado,

há de se ter cuidado para não se ampliar demasiadamente o conceito, permitindo

condutas criminosas no âmbito da empresa. É necessário ter-se em mente que o furto

famélico é sempre uma situação extrema.

O objetivo desse estudo é, portanto, demonstrar que há possibilidade de

o empregado praticar furto na constância da relação de emprego sem que haja a

configuração do ato de improbidade e a conseqüente resolução do contrato de trabalho.

Convém salientar que essa possibilidade é de ser analisada tanto sob um

ponto de vista mais amplo quanto sob um aspecto casuístico. No primeiro caso,

entendemos necessário o exame das causas da criminalidade; contudo, em face da vasta

gama de motivos que podem levar uma pessoa a cometer crime, optamos por analisar
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com maior profundidade os aspectos econômicos da criminalidade, visto que nos

interessa exatamente a investigação da possibilidade de um indivíduo cometer o crime de

furto mesmo estando empregado. No tocante ao exame casuístico, deve o responsável

pelo exame do caso concreto levar em consideração uma série de fatores, objetivos e

subjetivos, tais como o nível real de renda do empregado, a coisa furtada, o cargo

ocupado pelo trabalhador na empresa, a intencionalidade deste e a reincidência.

Dessarte, no que se refere aos aspectos econômicos da criminalidade,

procuramos analisar as causas econômicas que levam um indivíduo a cometer furtos,

observando que, embora a doutrina pioneira sobre o assunto entendesse que haveria uma

opção necessária entre a obtenção de renda através de atividades legais e o ganho

proveniente de atividade criminosa, modernamente já se constatou ser possível o

cometimento de furto por indivíduos empregados. E é justamente nesse aspecto que se

torna da máxima relevância a questão do nível de renda do trabalhador. Esta passa

fundamentalmente pelo exame do salário mínimo como preceituado pela Constituição

Federal de 1988, em seu art. 7°, IV: deveria ser suficiente para atender às necessidades

vitais básicas do trabalhador e de sua família “com moradia, alimentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social (...)”.

A realidade enfrentada pela grande maioria dos trabalhadores hoje, no

Brasil, todavia, é bem outra: o salário mínimo efetivamente pago está longe de cumprir a

determinação constitucional. Há um verdadeiro abismo entre o ideal da lei e o que se

observa de fato.

Esse panorama é, em grande parte, conseqüência da adoção de um

modelo econômico neoliberal, cujas raízes são encontradas no contexto europeu após a II

Guerra Mundial. O chamado neoliberalismo foi uma reação ao crescimento da

intervenção (principalmente econômica) do Estado, que culminara com o Welfare State, e

começou como uma crítica a qualquer limitação imposta ao mercado. Os partidários da

ideologia então nascente argumentavam – e ainda argumentam – que o Estado destruía a

liberdade dos cidadãos e a de concorrência, impedindo a prosperidade de todos. O

recente fenômeno da globalização ajudou a espalhar a ideologia por todo o mundo.
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Cumpre apenas salientar, por oportuno, que a este trabalho não

interessam os desdobramentos do liberalismo enquanto doutrina filosófica ou mesmo

política. São relevantes, para nós, os delineamentos do liberalismo apenas enquanto

modelo econômico.

Desse modo, ao afastar o Estado da posição de equilibrador das

desigualdades materiais existentes entre trabalhadores e empregados, as medidas

econômicas lastreadas na ideologia neoliberal instituíram o chamado darwinismo social,

deixando ao economicamente mais forte a sobrevivência e impondo um custo social

gravíssimo aos países onde tais medidas foram adotadas. Manifestações desse custo social

são a precarização das relações de trabalho, a contratação de trabalhadores através de

empresas fornecedoras de mão-de-obra terceirizada e a desregulamentação dos direitos

dos trabalhadores.

É necessário, ainda, observar que o uso indiscriminado das expressões

globalização, neoliberalismo, flexibilização e desregulamentação pode levar à

conclusão equivocada de que esses são vocábulos sinônimos, o que não é verdade. Desta

forma, no decorrer desta dissertação, procurar-se-á traçar as diferenças – que são muitas,

não obstante a inegável conexão entre aqueles termos – entre os referidos institutos.

A questão atinente à precarização das relações de trabalho tem por

conseqüência natural um exame do contexto atual da dignidade da pessoa humana. Numa

época em que a maioria dos ordenamentos jurídicos dá prioridade aos direitos humanos,

consagrando constitucionalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, temos que,

por outro lado, a dignidade do trabalhador sofre constantes vilipêndios. A dignidade da

pessoa humana, consoante veremos, é una, indivisível e pertencente a todo e qualquer ser

humano; resta-nos, pois, investigar se a dignidade do ser humano e a deste enquanto

trabalhador são cindíveis.

No tocante à coisa furtada, entendemos que não é o seu valor o principal

elemento para a caracterização do estado de necessidade. É, sim, o tipo de coisa furtado

que fornece melhores elementos para a verificação do estado de necessidade. Desta

forma, temos que o furto de alguns pregos é indiscutivelmente de pequeno valor;
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entretanto, não leva ao reconhecimento do furto famélico, em face da natureza dos

objetos subtraídos.

O cargo ocupado pelo trabalhador na empresa também é importante

para a verificação da possibilidade de aceitação do furto famélico, caso o empregado

ocupante daquele cargo venha a cometê-lo. Isto porque o contrato de trabalho, em regra,

é firmado intuitu personae com relação ao empregado; um dos requisitos exigidos pelo art.

3º da CLT para que se considere um trabalhador como empregado é justamente a

prestação pessoal dos serviços. Esta característica da relação de emprego faz com que

todo contrato de trabalho tenha como pressuposto um certo grau de confiança do

empregador sobre o empregado: é a confiança genérica. Ocorre que certos cargos, de

acordo com a organização interna de cada empresa, necessitam de pessoas em que o

empregador deposite um maior grau de confiança, devido às funções inerentes àqueles

cargos, ou seja, eminentemente funções de direção e chefia: estes cargos exigem uma

confiança especial, incompatível com a alegação de furto famélico.

A intencionalidade do empregado também é relevante, uma vez que,

para o reconhecimento do furto famélico, o dolo do empregado, ao cometer o furto,

deverá obrigatoriamente estar direcionado ao preenchimento dos requisitos do estado de

necessidade. Por fim, a reincidência também é de ser levada em consideração, uma vez

que, diferentemente de outras formas de faltas graves, ela exclui a possibilidade de

alegação de estado de necessidade.

Na elaboração deste trabalho, empregou-se a pesquisa bibliográfica

como metodologia principal. A pesquisa documental está presente através do exame de

dados estatísticos fornecidos pelo IBGE e pelo DIEESE. O sistema de citações será o

completo, com a conseqüente utilização de notas de rodapé para indicação das fontes

citadas, bem assim conforme haja necessidade de explicações complementares no

decorrer da exposição. As citações ipsis litteris no corpo do texto foram destacadas através

do uso de aspas e do itálico, sendo este também usado para salientar palavras e expressões

estrangeiras.

Por fim, no tocante à jurisprudência, cumpre observar que as decisões

jurisprudenciais a respeito do furto famélico são escassas. Pesquisa realizada na internet em
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todos os tribunais trabalhistas do Brasil encontrou 118 decisões contendo a palavra furto.

Destas, apenas catorze tinham pertinência com o tema em estudo1. Onze delas

determinaram que apenas o furto em si é motivo para a despedida por justa causa.

Somente três posicionaram-se em sentido contrário, entendendo ser essencial o exame

das circunstâncias peculiares do caso concreto. Tais decisões fundamentaram-se ora na

insignificância da coisa furtada2, ora no conseqüente excesso de punição que representa a

despedida por justa causa, não se preocupando em indagar quais os motivos que levaram

o empregado à prática do furto.

O Tribunal superior do Trabalho menciona a expressão furto famélico

em um único acórdão, datado de 1983 (TST RR 3968/83, relator Marcelo Pimentel). A

ementa deste acórdão diz serem incompatíveis o furto famélico e a percepção mensal de

salário, não importando o pequeno valor da coisa roubada. Embora esta decisão seja de

dezessete anos atrás, é clara a tendência conservadora e legalista do TST. Assim:

Empregada pilhada com mercadoria retirada da cozinha do patrão. Falta grave
caracterizada, pouco importando a insignificância do valor desviado e o tempo
de serviço da empregada. Errônea apreciação da prova inconteste. Não se pode
admitir furto famélico quando se trata de empregada percebendo salário
mensal e reincidente. Despropositada agressão às autoridades constituídas, na
sentença, que se perdeu nas críticas ao sistema, deixando de apreciar aspectos
essenciais do processo, prejudicando a reclamada. Revista a que se nega
provimento.

A pesquisa em decisões dos vinte e quatro Tribunais Regionais do

Trabalho, por seu turno, encontrou raras menções ao furto famélico. Desse modo, não há

como proceder a um exame detalhado do posicionamento dos tribunais do trabalho sobre

o tema em epígrafe. A pesquisa jurisprudencial se revelou particularmente útil, contudo,

no que se refere ao exame atinente à análise casuística do furto famélico, sobretudo no

que tange ao objeto furtado, isto é, à caracterização do furto famélico de acordo com a

qualidade da coisa furtada e os requisitos peculiares do estado de necessidade.

                                             

1 As demais decisões prendiam-se basicamente à questão da necessidade da prova cabal do furto para a configuração
da justa causa; há referência também à influência da sentença penal passada em julgado (condenatória ou absolutória)
na esfera trabalhista. Estas questões são de fundamental importância, mas não são o objeto deste estudo, pelo que
não aprofundaremos a análise delas.
2 Por exemplo: dois sacos plásticos para embalagem (TRT 4ª região, RO 753-.511/96-7); um saco de farinha (TRT 4ª
região, RO 96.022983-3); pequena quantidade de frutas (TRT 20ª região, RO 1070/00);  pastilhas “Halls” de uma
embalagem já violada (TRT 24ª região, RO 2151/99).
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Para o melhor entendimento do tema, o primeiro capítulo deste trabalho

abordará a dissolução do contrato de trabalho por justa causa. No segundo capítulo,

analisar-se-á o ato de improbidade, uma das hipóteses de falta grave do empregado

previstas na CLT. No terceiro capítulo, investigar-se-ão dentre as situações excludentes da

justa causa para resolução do contrato de trabalho, o estado de necessidade. No capítulo

quarto, proceder-se-á à análise do furto famélico enquanto ocorrência configuradora de

estado de necessidade, inclusive com a apreciação referente aos aspectos econômicos da

criminalidade. O quinto capítulo tratará de analisar o contexto da precarização das

relações de trabalho, analisando a questão da dignidade da pessoa humana. No capítulo

sexto, serão abordados alguns aspectos objetivos e subjetivos relevantes na análise

casuística do furto famélico. Por fim, em conclusão ao presente estudo, pretende-se

corroborar a compatibilidade eventual entre a percepção de salário e a prática de furto

famélico pelo empregado.

A dissertação segue a padronização sugerida pela ABNT3. O sistema de

citações utilizado foi o completo, com a conseqüente utilização de notas de rodapé para

referência às obras citadas, bem como se usaram notas de rodapé explicativas para

acrescentar comentários e explicações a respeito do texto. Somente houve indicação de

números de páginas das obras citadas em transcrições literais; estas foram destacadas em

itálico, como também o foram as palavras estrangeiras. O negrito foi utilizado apenas para

enfatizar palavras ou expressões a que se quis salientar no corpo do texto, bem como para

os títulos das obras referidas no decorrer do trabalho e na bibliografia, na qual somente

constam os trabalhos a que se fez referência nesta dissertação. As notas de rodapé

seguiram uma numeração contínua do começo ao fim do trabalho.
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I - A DISSOLUÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR JUSTA CAUSA

O contrato de trabalho compartilha de muitas normas e princípios

regentes dos contratos civis. É, pois, a teoria geral do direito civil que dá as diretrizes da

disciplina da terminação ou cessação do contrato de trabalho. Os doutrinadores

brasileiros que tratam desse assunto recorrem, não raro, a civilistas estrangeiros para

delinearem as causas de terminação do contrato de trabalho. Lamarca4 e Maranhão5, por

exemplo, recorrem ao belga De Page6.

Convém salientar que não há consenso terminológico no que se refere às

razões de terminação do contrato em estudo. Moraes Filho7 traz extenso rol de autores,

estrangeiros e brasileiros, que adotam denominações diversas para o instituto em estudo.

Frise-se, ainda, que não é nossa intenção, nesse espaço, elencar todas as

variantes terminológicas que pode ter a cessação do contrato de trabalho. Optamos por

adotar, desde logo, a nomenclatura de Gomes8 e Maranhão9, por entendermos ser

tecnicamente a mais correta.

1.1 TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: EXTINÇÃO E

DISSOLUÇÃO

Conforme já mencionado, a doutrina nacional e a estrangeira não

encontram uma denominação única para designar as maneiras pelas quais o contato de

trabalho se extingue. Furtado10, por exemplo, usa o termo terminação, expressão que,

para ele, enfoca de modo mais abrangente o exaurimento do contrato de trabalho. Por seu

                                                                                                                                            

3 NBR 14724/01.
4 GOMES, Orlando & GOTTSCHALK, Elson (2002). Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense.
5 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; SEGADAS VIANNA, José de; LIMA TEIXEIRA, João de (2003).
Instituições de direito do trabalho, v. 1. São Paulo: LTr.
6 DE PAGE, H. (1948). Traité élémentaire de droit civil belge: principes, doctrine, jurisprudence. V. 2. Bruxelas:
Bruyant.
7 MORAES FILHO, Evaristo de. (1996). A justa causa na rescisão do contrato de trabalho.  São Paulo: LTr.
8 Idem.
9 Idem.
10 FURTADO, Emmanuel Teófilo. Terminação do contrato de trabalho. São Paulo: LTr.
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turno, Martins11 usa a denominação cessação, que entende ser genérica, neutra e técnica.

Já Gomes12 e Maranhão13 preferem, em vez de utilizar uma denominação genérica, dividir

as formas de término do contrato de trabalho, dando-lhes denominações específicas. Este

é o sistema que preferimos, pois torna mais fácil a compreensão do assunto, visto que

separa as formas de terminação do contrato de acordo com sua causa.

Dessarte, para esses últimos autores, a extinção do contrato de trabalho é

o modo normal de seu término. Ocorre com o advento do termo final do contrato por

prazo determinado, com a verificação da condição resolutiva a que estava submetido, ou

através do cumprimento dos seus fins, por exemplo, com a conclusão da obra contratada.

O princípio da continuidade da relação de emprego, segundo Plá

Rodriguez14, reza que os contratos de trabalho são, em regra, estabelecidos por prazo

indeterminado. A presunção é neste sentido, se não houver estipulação de termo final

para o contrato. Deste modo, pode-se concluir que a terminação do contrato de trabalho

por prazo indeterminado não ocorre através de extinção natural do liame. Daí porque é

exatamente no término do contrato de trabalho que o referido princípio assume sua mais

considerável manifestação15.

A dissolução do contrato de trabalho é a sua extinção por um fato

anormal, por acordo entre as partes, pela vontade de uma das partes, ou ainda por fato

alheio à vontade dos contratantes, que impeça a execução.

São formas de dissolução do contrato de trabalho: a resilição, unilateral

(despedida sem justa causa ou pedido de demissão) ou bilateral (distrato); a resolução, a

rescisão; a força maior, impossibilidade de execução do contrato devido a fato

imprevisível e inevitável, sendo, portanto, uma causa de dissolução do contrato por fato

                                             

11 MARTINS, Sérgio Pinto (1999). Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas.
12 GOMES, Orlando (1977). Contratos. Rio de Janeiro: Forense.
13 MARANHÃO, Délio (1978). Direito do trabalho. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.
14 RODRIGUEZ, Américo Plá (1993). Princípios de direito do trabalho. Trad. bras. de Wagner Giglio. São Paulo:
LTr.
15 TEIXEIRA, Sergio Torres (1998). Proteção à relação de emprego. São Paulo: LTr.
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alheio à vontade das partes16; e a revogação, própria de contratos firmados a título

gratuito e, portanto, inaplicável ao contrato de trabalho, sempre oneroso.

Interessam-nos somente as três primeiras espécies de dissolução do

contrato de trabalho, por serem objeto de maior confusão terminológica, tornando-se

necessário traçar-lhes os contornos com mais nitidez.

A rescisão de um contrato ocorre quando este se acha eivado de

nulidade. No direito do trabalho, a doutrina clássica das obrigações de direito civil sofre

modificações na medida em que a autonomia da vontade das partes na celebração do

contrato encontra limites no conjunto de normas estatais protetivas do trabalhador. Deste

modo, as hipóteses de nulidade do contrato são sensivelmente alteradas para atender ao

princípio da proteção, que permeia todo o conteúdo das normas trabalhistas.

A resilição do contrato de trabalho se dá quando uma ou ambas as partes

decidem romper o liame contratual. No primeiro caso, se a ruptura se dá por iniciativa do

empregador denomina-se despedida ou dispensa sem justa causa. Quando é o

empregado quem rompe o vínculo, tem-se a demissão.

Trata-se a resilição unilateral de um direito potestativo de cada parte,

aperfeiçoando-se independentemente do consentimento da outra17, como se dá com os

contratos firmados por prazo indeterminado, de acordo com Sanseverino18. A natureza

diferenciada (ausência de previsão do dies ad quem) do contrato de trabalho exige que, em

caso de resilição unilateral, a parte que deseje pôr fim ao liame comunique-o à outra com

um certo período de antecedência, ao qual se dá o nome de aviso prévio. Além disso, o

empregador que desejar encerrar a relação empregatícia deverá pagar ao empregado uma

                                             

16 Além da força maior, também constitui causa de dissolução do contrato de trabalho por fato alheio à vontade das
partes o falecimento do empregado ou do empregador (este, somente se for pessoa física), bem como o chamado
factum principis (art. 486 da CLT), no qual a cessação da atividade, de forma definitiva ou temporária, ocorre em face
da intervenção do Poder Público. Note-se, como o faz Teixeira (idem) que o fato do príncipe somente configura
terminação involuntária quando a terminação decorre de sentença judicial, com a decretação de nulidade do contrato;
se a decisão judicial apenas põe fim ao contrato, reconhecendo a postulação do autor, a terminação decorre, na
verdade, da vontade de uma das partes, manifestada através da interposição de ação desconstitutiva.
17 Frise-se-se que há limites legais à despedida sem justa causa: os empregados portadores de estabilidade provisória,
como os dirigentes sindicais e as empregadas gestantes; e os empregados estáveis, residuais após a Constituição de
1988, que tornou o regime do Fundo de Garantia obrigatório para todos os empregados regidos pela CLT.
18 SANSEVERINO, Luisa Riva (1976). Curso de direito do trabalho. Trad. bras. de Elson Gomes Gottschalk. São
Paulo: LTr.
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indenização por tempo de serviço19, devida em face do dano causado ao trabalhador, que

se verá destituído da sua única fonte de renda e do desgaste diário sofrido por ele no

decorrer da relação empregatícia. Ressalte-se que este desgaste diário é infinitesimal, mas

existe e nem os períodos de férias e os repousos semanais são capazes de desfazê-lo.

O distrato é um negócio jurídico firmado pelas partes para extinguir um

negócio anterior; é, pois, um contrato que extingue outro, liberando os contraentes das

obrigações anteriormente contraídas.

A resolução do contrato de trabalho ocorre nos casos de

inadimplemento voluntário da obrigação. No direito do trabalho, a culpa da parte,

requisito exigido no âmbito do direito civil para o reconhecimento da resolução, é

substituída pela figura da justa causa. Os atos faltosos capazes de ensejar a resolução do

contrato podem ser praticados pelo empregado (art. 482 da CLT) ou pelo empregador

(art. 483). Se a falta é do empregado, a despedida por justa causa é punição máxima,

produz efeitos independentemente de declaração judicial; se a conduta faltosa é do

empregador, há a necessidade do reconhecimento judicial desta para que se opere a

chamada rescisão indireta do contrato de trabalho.

Neste trabalho abordaremos apenas a falta grave cometida pelo

empregado, razão pela qual deixaremos de nos referir à rescisão indireta, reportando-nos

apenas à figura da despedida por justa causa.

                                             

19 No Brasil, a indenização pela despedida sem justa causa é a multa de 40% sobre os depósitos do Fundo de
Garantia (CF/88, art. 7°., I, c/c art. 10, ADCT). A propósito, a Lei Complementar 110/01, com o intuito de eximir a
Caixa Econômica Federal (e, por conseguinte, a União) do pagamento dos expurgos da correção monetária do
FGTS, decorrentes dos planos econômicos Collor, Bresser e Verão, impôs uma contribuição social de valor
equivalente a 10% dos depósitos e rendimentos constantes da conta vinculada do trabalhador. João de Lima Teixeira
Filho (SUSSEKIND, Arnaldo. Ob. cit.) aponta o caráter inconstitucional dessa contribuição, não obstante, em sede
de medida liminar (ADI 2556-DF), o pleno do STF haja julgado constitucional o referido tributo, que estraria sujeito
às regras do art. 149 da Constituição, e não ao art. 195 da Lei Maior.
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1.2 O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO

O contrato de trabalho é caracterizado por ser de execução continuada

ou de trato sucessivo, isto é, a relação de emprego não se esgota numa única prestação;

pressupõe uma vinculação continuada20.

Já se acreditou que o fato de o contrato de trabalho ser celebrado por

prazo indeterminado levaria ao surgimento de contratos perpétuos, que seriam

equivalentes a formas de escravidão ou servidão. Tal crença levou à consagração de

dispositivo no Código Civil Napoleônico de 1836, proibindo a contratação por toda a

vida21. Da máxima pertinência, portanto, a advertência de Ruprecht, segundo a qual a

continuidade da relação de emprego não deve ser entendida como dissimulação de

servidão, a qual atava o trabalhador por toda a vida a seu patrão. A continuidade visa

assegurar maior possibilidade de permanência do trabalhador em seu emprego, mas

sempre com a oportunidade de pôr fim unilateralmente ao vínculo mantido com o

empregador22.

Posteriormente, compreendeu-se que era a instabilidade no emprego que

era prejudicial. Com efeito, o trabalhador que gozava da segurança da permanência no

emprego teria benefícios de três ordens, para Delgado23: o primeiro deles seria a tendência

de elevação dos direitos trabalhistas, em face de conquistas coletivas ou individuais pelo

tempo de serviço prestado à empresa; o segundo seria o investimento do empregador no

aperfeiçoamento profissional do empregado, como forma de aumento da produtividade;

finalmente, o terceiro benefício, de ordem psicológica, seria a afirmação social do

indivíduo em conseqüência da segurança decorrente da continuidade da relação de

emprego. E assim foi lentamente consagrado o princípio da continuidade ou da

manutenção, que tem importantes conseqüências práticas, visto que, em regra, o contrato

de trabalho é celebrado por prazo indeterminado, sendo exceções as contratações por

prazo determinado. De fato, a CLT traz as hipóteses em que é excepcionalmente

                                             

20 Ob. cit.
21 Idem.
22 RUPRECHT, Alfredo J. (1995). Os princípios do direito do trabalho. São Paulo: LTr.
23 DELGADO, Mauricio Godinho (2001). Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. São Paulo:
LTr.
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permitida a celebração deste tipo de contrato, em seu art. 443; ainda, há certas profissões

cujos contratos são firmados por prazo determinado, a exemplo dos atletas profissionais;

e o contrato de que trata a lei 9.601/98. Saliente-se que o postulado em estudo não deve

ser entendido como um direito de propriedade do emprego, mas sim como uma

expectativa de mantê-lo, isto é, não se trata de um princípio absoluto, e sim de uma

tendência respaldada em leis24.

Delgado leciona que a própria CF/88 demonstrou certa propensão a

recolocar o princípio da continuidade em nível constitucional, por exemplo, quando

inseriu no art. 7º algumas garantias tendentes a assegurar a estabilidade25 do empregado na

empresa, como aquelas previstas no inciso I (proteção contra a despedida arbitrária ou

sem justa causa); inciso III (FGTS) e inciso XXI (aviso prévio proporcional ao tempo de

serviço), embora as garantias previstas nos incisos I e XXI não sejam auto-aplicáveis. O

avanço, portanto, do legislador constituinte foi extremamente tímido neste particular26.

No que se refere ao alcance do princípio da continuidade, ressalta

Ruprecht que ele se manifesta na preferência pelos contratos de duração indeterminada;

pela manutenção no emprego (estabilidade absoluta, ou seja, a espécie na qual o

empregador não pode despedir o empregado senão nos casos previstos em lei, sob pena

de nulidade e reintegração; e estabilidade relativa, isto é, na qual pode-se fazer a dispensa

sem qualquer justificativa, tendo como única conseqüência o pagamento de indenização);

pela manutenção do contrato (por exemplo, sanação de nulidades sem recorrer à extinção

do contrato, diferentemente do que ocorre no direito civil); pelo tratamento dado aos

casos de descumprimento de cláusulas contratuais; pelo instituto da suspensão do

contrato de trabalho; pelas transformações contratuais (jus variandi); e pelos casos de

substituição do empregador, o que se liga diretamente ao princípio da despersonalização

do empregador, o qual, por seu turno, se manifesta na regulação da sucessão de

empregadores, nos arts. 10 e 448 da CLT, segundo os quais não haverá alteração na

                                             

24 RUPRECHT, ob. cit.
25 A estabilidade a que ora se refere é a de fato, uma vez que acabou-se com a estabilidade decenal,  impondo-se o
regime do FGTS a todos os empregados.
26 Pode-se salientar que grande parte da doutrina entende que sequer houve avanço neste aspecto, em face da
abolição do sistema da estabilidade decenal. Cf. Süssekind et al.. ob. cit..
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situação dos empregados, ou alteração nos contratos de trabalho em caso de mudança de

empregador, ou alteração na estrutura jurídica da empresa.

Pedreira da Silva27, de maneira muito semelhante a Ruprecht, aponta

como corolários do princípio da continuidade a presunção da continuação do emprego,

em caso de dúvida; a preferência pelos contratos de trabalho de duração indeterminada; a

subsistência do mesmo contrato na ocorrência de nulidade parcial; a permanência dos

contratos de trabalho não obstante a sucessão de empresa; a regra segundo a qual a morte

do empregador, a falência ou a concordata não levam à extinção do contrato de trabalho;

a regra de que somente nos casos de faltas graves o inadimplemento do empregado

autoriza a resolução do contrato, sendo as outras faltas punidas com sanções menos

rigorosas; a regra de que nos casos de impossibilidade temporária de execução do

contrato de trabalho não se verifica a sua extinção, e sim a sua interrupção ou suspensão.

Cumpre observar ainda que o princípio em estudo destina-se

essencialmente à proteção do hipossuficiente na relação de emprego, não podendo ser

invocado senão em seu favor. Por conseguinte, não pode o empregador, com fundamento

na continuidade da relação, pretender a manutenção do vínculo empregatício contra a

vontade do empregado28. Inobstante tal fato, é certo que o referido postulado também

pode atuar em benefício do patrão, visto que o trabalhador, a quem é dada maior

segurança em seu emprego, passa a gozar de maior experiência e estabilidade, o que

indubitavelmente beneficia o empregador29.

Desse modo, verifica-se a conexão entre o princípio da continuidade da

relação de emprego e o tema principal deste trabalho. Todas as presunções neste

particular serão tendentes a reconhecer a manutenção da relação de emprego, inclusive no

que se refere à caracterização do ato de improbidade, daí porque a urgência em se

reestudar a noção de furto famélico.

                                             

27 PEDREIRA DA SILVA, Luiz de Pinho (1999). Principiologia do direito do trabalho. São Paulo: LTr.
28 TEIXEIRA, ob. cit.
29 RUPRECHT, ob. cit.
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1.3 PODERES DO EMPREGADOR: DIRETIVO, HIERÁRQUICO E

DISCIPLINAR

O exame da despedida do empregado por justa causa, punição máxima

por conduta faltosa, passa necessariamente por um exame, ainda que breve, dos poderes

conferidos por lei ao empregador para que este, enquanto proprietário dos meios de

produção, possa administrá-los e adequá-los de forma que a produção transcorra da

maneira mais eficiente possível30, já que é o empregador quem dirige a prestação pessoal

de serviços. Por isso, a força de trabalho colocada à disposição do empregador através de

contrato também está sujeita a este controle.

Delgado31 acredita que, no âmbito da empresa e do estabelecimento, o

poder traduz um único fenômeno, que se concretiza através de níveis distintos, mas

ajustados. O fenômeno a que o autor se refere é por ele denominado de poder

empregatício. E suas manifestações são os chamados poderes diretivo (hierárquico),

organizacional, fiscalizador e disciplinar.

Continua o autor afirmando que dois aspectos merecem realce no estudo

daqueles níveis de poder, quais sejam, a sua origem e a sua natureza jurídica.

No tocante à origem dos poderes atribuídos ao empregador na estrutura

interna da empresa, existem três principais correntes doutrinárias. A primeira delas, de

índole privatística, entende que o fundamento do poder é a propriedade privada, e que,

pelo simples fato de ser o empregador o proprietário dos meios de produção, a ele são

conferidas uma série de prerrogativas unilaterais que o permitem gerir a sua propriedade.

Esta corrente é criticada por olvidar os papéis exercidos pelos empregados, mormente no

que tange às negociações coletivas. A segunda corrente é a institucionalista, cujo mais

conhecido defensor é Mesquita, que reconhece a existência de um verdadeiro direito

disciplinar do trabalho, ou direito penal da empresa econômica32. Para os adeptos desta

                                             

30 ARAÚJO, Ney (1996). Poder disciplinar do empregador. In: Jornal Trabalhista, v. 13, n. 639, dez. Brasília:
Centro de assessoria trabalhista, p. 1397.
31 DELGADO, Mauricio Godinho (1996). O poder empregatício. São Paulo: LTr.
32 MESQUITA, Luiz José de (1991). Direito disciplinar do trabalho. São Paulo: LTr. ROMITA nega tal
possibilidade, uma vez que, para este autor, um ramo autônomo do direito, como seria o direito disciplinar do



25

corrente, o poder diretivo encontra fundamento no interesse social da empresa, uma vez

que esta, para seu perfeito funcionamento, exige uma organização funcional precisa, por

parte de seus funcionários. E, para que esta exatidão seja atingida, faz-se necessário

conferir ao empregador uma gama de poderes. Esta teoria é criticada por atribuir poderes

ao empregador de forma até mesmo despótica, ignorando a certa parcela de liberdade que

distingue a relação de emprego das demais relações de trabalho que historicamente a

precederam. Por fim, a concepção publicística reza que o poder disciplinar conferido ao

empregador teria origem numa delegação do poder público. As críticas feitas à teoria

institucionalista são igualmente válidas para a corrente publicística, vez que ambas se

assemelham particularmente quanto ao caráter autoritário.

Conclui Delgado afirmando que, atualmente, predomina entre os

teóricos do direito do trabalho a concepção de que o fundamento do complexo de

poderes intra-empresariais é o pacto de vontades que dá origem ao contrato de trabalho.

Ressalte-se que não há unanimidade na doutrina no tocante à

classificação ou aos conceitos dos supracitados poderes (ou manifestações do poder

empregatício). Gonçalves33 confunde poder diretivo e poder hierárquico. Fernandes34

enxerga na relação de emprego um poder determinativo da função; um poder

conformativo da prestação; e um poder regulamentar. Barros35 distingue os poderes

diretivo, hierárquico, regulamentar e disciplinar. Resende36 coloca os poderes

regulamentar e disciplinar como os mais importantes. Delgado37 entende que o poder

hierárquico abrange todos os demais (diretivo, regulamentar, fiscalizatório e disciplinar),

embora a noção de hierarquia esteja ultrapassada, em face do moderno conceito do

                                                                                                                                            

trabalho, pressupõe um sistema normativo, o que não ocorre, no caso. (ROMITA, Arion Sayão. O poder
disciplinar do empregador. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1983).
33 GONÇALVES, Emílio (1994). O poder disciplinar do empregador. In: Revista da Academia Nacional de
Direito do Trabalho, v. 2, n. 2, p. 21-30. São Paulo: LTr.
34 FERNANDES, Antonio Monteiro (1945). Noções fundamentais de direito do trabalho. Coimbra: Livraria
Almedina.
35 BARROS, Alice Monteiro de (Org.) (1993). Curso de direito do trabalho: estudos em homenagem a Célio
Goyatá. v. 2. São Paulo: LTr.
36 RESENDE, Leonardo Toledo de (1999). O controle dos poderes do empregador no direito do trabalho francês.
In: Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. v. 3, n. 60, p. 171-175, jul/dez. Belo Horizonte.
37 Ob. cit.
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contrato de trabalho. Lamarca38 não admite a existência de um poder disciplinar do

empregador.

O poder diretivo do empregador decorre do estado de subordinação em

que se encontra o empregado ao ingressar na relação de trabalho. Traduz-se o poder

diretivo na indicação e detalhamento do salário mínimo, do modo, tempo e lugar da

prestação do trabalho, segundo Coutinho39, estando, para a autora, intimamente ligado ao

poder hierárquico. Em contrapartida a essa subordinação, surge o dever de obediência.

Delgado40 define o poder diretivo como o de orientar e organizar a estrutura interna da

empresa e a prestação dos serviços, mediante o uso de normas de âmbito interno à

empresa.

Nascimento41 entende que o poder fiscalizatório é concretizado nas

atividades realizadas pelo empregador de monitoramento direto da prestação de serviços,

como é o caso das revistas e da vigilância levada a cabo dentro do local da prestação de

serviços.

Gonçalves42, no que pertine ao poder regulamentar do empregador,

afirma que a empresa é uma comunidade hierárquica de trabalho; sendo o empregador

titular dessa máquina, compete a ele a prerrogativa de fixar as normas disciplinadoras das

condições gerais e especiais de trabalho na empresa, que valerão como leis internas.

Logicamente, no exercício de tal poder, o empregador não poderá impor regras

resultantes exclusivamente de sua vontade, daí porque aponta o autor, como limites ao

poder regulamentar, aqueles fixados na legislação e o do princípio da dignidade da pessoa

humana.

Coutinho43 prefere a denominação poder punitivo a poder disciplinar

e nele inclui o poder regulamentar, manifestado na criação de regras no âmbito interno da

empresa cuja desobediência acarreta sanções. Para a autora, o poder punitivo decorre da

                                             

38 LAMARCA, Antonio (1977). Manual das justas causas. São Paulo: LTr.
39 COUTINHO, Aldacy Rachid (1999). Poder punitivo trabalhista. São Paulo: LTr.
40 Idem.
41 NASCIMENTO, Amauri Mascaro (2000). Iniciação ao direito do trabalho. São Paulo: LTr.
42 GONÇALVES, Emílio (1997). O poder regulamentar do empregador. São Paulo: LTr.
43 Idem.
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posição de supremacia do empregador sobre o empregado; a punição visa tornar efetivo o

controle da observância das normas estabelecidas.

No que se refere à natureza jurídica daquele(s) poder(es), Delgado44 diz

existirem quatro principais entendimentos, a saber: poder como direito potestativo, como

direito subjetivo, como fenômeno senhorial e como direito-função. A primeira delas

corresponde à idéia de poder como sendo um direito do empregador, que o exerce de

acordo com sua vontade e independentemente de consentimento da parte contrária, à

qual incumbe apenas um dever de sujeição ao conteúdo da potestade. De acordo com a

segunda corrente, o poder seria a prerrogativa do empregador de exercer o poder a ele

conferido dentro dos ditames da ordem jurídica. Corresponde a uma obrigação por parte

do empregado. Note-se que essa concepção é menos ampla do que a anterior, visto que

tanto o direito subjetivo quanto a obrigação a ele contraposta estão balizados pela norma

ou contrato que lhes deu origem. A terceira percepção refere-se ao poder como

fenômeno hierárquico e, segundo ela, o poder atribuído ao empregador seria inerente à

estrutura empresarial, tendo sido esta a doutrina abraçada pelos institucionalistas. Pode-se

observar, desta forma, que as três correntes acima mencionadas têm inspiração

individualista e caráter unilateral, falhando todas ao ignorarem as formas de participação

dos empregados na empresa. Por fim, a quarta noção de poder surge como amenizadora

da natureza unilateral das posições previamente mencionadas, entendendendo que o

poder intra-empresarial seria um direito-função, isto é, ao lado das prerrogativas

conferidas ao empregador, estaria o dever de exercer aqueles poderes tendo em vista

também os interesses do conjunto de trabalhadores contratados. Note-se que, embora

essa noção represente um avanço com relação às anteriores, ainda não satisfaz à moderna

concepção da relação de emprego. Por isso, Delgado entende que o poder exercido no

âmbito da empresa somente pode ser corretamente entendido como “uma relação jurídica

contratual complexa, qualificada pela plasticidade de sua configuração e pela intensidade

variável do peso de seus sujeitos componentes”45.

                                             

44 Ob. cit.
45 Idem, p. 181.
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Desse modo, pode-se afirmar que o fundamento para a despedida do

empregado por improbidade reside primordialmente na proteção que deve ser conferida

pelo ordenamento jurídico ao direito de propriedade do empregador. E esta forma de

resolução do contrato de trabalho é justamente a forma legal de o empregador zelar pelo

seu patrimônio, devendo, em face de sua gravidade, ser utilizada somente nos casos mais

extremos.

1.4 CARACTERIZAÇÃO DA JUSTA CAUSA

Antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, incumbe-nos

discorrer um pouco acerca da possível distinção entre as expressões justa causa e falta

grave, embora Salem & Salem ressaltem que esta é uma questão meramente

terminológica, que não enseja maiores conseqüências práticas.46 De qualquer forma, para

os fins a que este trabalho se destina a distinção carece de importância. Achamos

relevante incluí-la apenas por se tratar de assunto que desperta certa controvérsia na

doutrina.

Desse modo, temos que Délio Maranhão47 acredita não proceder a

distinção pretendida por alguns entre justa causa e falta grave, eis que toda justa causa,

por definição, é uma falta grave.

Evaristo de Moraes Filho48 também entende inexistir qualquer distinção

entre aquelas expressões. Para este autor, as expressões acima referidas, apesar de

nomeadas diferentemente, são aplicadas indistintamente e ensejam a despedida por justa

causa pelo empregador.

Por seu turno, Salem & Salem49 crêem haver diferenças marcantes entre

as expressões ato faltoso, justa causa e falta grave. A primeira delas consiste em qualquer

ato do empregado que implique de certa forma na relação empregatícia; somente haverá

                                             

46 SALEM, Luciano Rossignolli & SALEM, Diná Rossignolli (1995). Justa causa e rescisão indireta. São Paulo:
Editora Jurídica Brasileira Ltda.
47 SÜSSEKIND et al. Ob. cit.
48 Ob. cit.
49 Ob. Cit.
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relação do ato faltoso com a justa causa se aquele se revestir de certa gravidade e se

enquadrar numa das hipóteses do art. 482 da CLT, quando então o ato faltoso se torna

falta grave, a qual ensejará a despedida por justa causa.

Feitas essas considerações, cumpre-nos passar ao exame da

caracterização da justa causa. Não existe um paradigma único para que certo fato seja

caracterizado como capaz de ensejar a resolução do contrato de trabalho, segundo Pitas50.

Exatamente por esta razão, torna-se necessário estabelecer diretrizes que guiarão o

examinador na avaliação do caso concreto. Além disso, a doutrina não é unânime quanto

aos requisitos para a configuração do ato faltoso.

Furtado51 indica como princípios norteadores da justa causa a

proporcionalidade, a exaustão, a relatividade, a gravidade, a extensão e a atualidade.

Lacerda52 lista sete: previsão legal, prejuízo, veracidade, atualidade, gravidade, vínculo

etiológico e conexidade com o serviço. Russomano informa três: gravidade, atualidade e

imediatidade. Giglio53, por fim, entende haver apenas um requisito para a configuração da

justa causa: a gravidade. Todos os demais são importantes, mas estranhos à conduta

faltosa.

Salem & Salem54 informam que são pressupostos da justa causa para

despedimento do empregado o enquadramento legal, em face da adoção, pelo

ordenamento jurídico brasileiro, do sistema taxativo no tocante às hipóteses de justa

causa; a conexidade com o serviço, exemplificando com o caso de um operário que se

embriaga num feriado em determinada festa. O alcoolismo o faz provocar um escândalo e

agredir fisicamente outra pessoa; o evento causa certa repercussão, além de dar origem a

processo-crime contra o agressor; para os autores supracitados, o ato do empregado foi

grave, mas não teve qualquer conexão com o serviço; além disso, no dia seguinte, o

empregado exerceu normalmente suas funções; e, para a relação de emprego, não

                                             

50 PITAS, José (2000). Da justa causa e da falta grave: novos conceitos. In: Revista Nacional de Direito do
Trabalho, v. 3, n. 21, p. 32-41, jan. Brasília: Nacional de Direito.
51 FURTADO, Emanuel Teófilo (1998). Princípios norteadores da justa causa. In: LTr - Revista Legislação do
Trabalho, v. 62, n. 6, p. 747-753, jun. São Paulo: LTr.
52 LACERDA, Dorval de (1976). A falta grave no direito do trabalho. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas.
53 GIGLIO, ob. cit.
54 Ob. cit.
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interessa a gravidade do fato por inexistência de conexidade com o serviço. Essa relação

(entre a conduta e o serviço do agente) tem de ser direta; gravidade: este requisito é

analisado através dos aspectos subjetivos (intenção do agente) e objetivos (materialização

da conduta e efetivo prejuízo à vítima), caso a caso; imediatidade: na verdade, não existe

prazo exato para a punição, mas a reação do empregador deve se seguir imediatamente à

ciência da falta, o que não significa instantaneidade, mas sim que não houve solução de

continuidade, desde o conhecimento da falta, passando pelo seu exame e pela ponderação

dos fatores que a envolveram, até a escolha da pena e sua aplicação; proporcionalidade

entre a falta e a punição; non bis in idem; e prova cabal e insofismável, isto é, comprovação

sólida, que não deixa margem a dúvidas.

Russomanno55 aponta como elementos da justa causa: a gravidade, ou

seja, a falta deve ser relevante o suficiente para incompatibilizar o trabalhador e o

empresário; a imediatidade, isto é, o vínculo de relação direta entre a justa causa alegada e

a despedida imposta ao empregado; a atualidade, porque faltas antigas não podem ensejar

punição.

Desse modo, pode se observar que, com algumas variações, a doutrina

nacional traz os mesmos requisitos essenciais à configuração do ato faltoso como justa

causa, que são de caráter objetivo e subjetivo. Quanto ao caráter objetivo, pode-se afirmar

que os requisitos são o tipo legal, haja vista a CLT haver adotado o sistema da

enumeração legal das hipóteses de justa causa (numerus clausus); a imediatidade entre a falta

e a punição; a relação de causalidade ou nexo etiológico; a gravidade da falta; a

razoabilidade e a proporcionalidade na punição do empregado; e a singularidade da

punição (non bis in idem).

No tocante ao requisito subjetivo, este é o dolo ou a culpa. Moraes

Filho56 fala em justa causa como o ato doloso ou culposo do empregado, que torne

impossível a continuação da relação empregatícia. A ausência de intenção, portanto, exclui

a justa causa. A intencionalidade do empregado será oportunamente analisada em detalhe.

                                             

55 RUSSOMANNO, Mozart Victor (1993). Curso de direito do trabalho. Curitiba: Juruá.
56 Ob. cit.
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1.5 HIPÓTESES DE JUSTA CAUSA DO EMPREGADO PREVISTAS NO

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: O ART. 482 DA CLT

Para que se possa entender o sistema brasileiro de justa causa, faz-se

necessária uma breve explanação acerca dos principiais sistemas legislativos reguladores

da justa causa. A doutrina costuma dividi-los em três: genérico, taxativo e enumerativo.

No que se refere ao primeiro deles, o genérico, a lei somente dispõe de

maneira geral sobre as hipóteses de justa causa: não as exemplifica nem as limita, ficando

para o juiz a tarefa de verificar se houve a adequação do caso concreto à lei.

No sistema taxativo, por outro lado, a lei arrola de forma fechada as

hipóteses de justa causa, fora das quais não poderá haver a resolução do contrato por

culpa de uma das partes.

Por fim, há o sistema intermediário, ou seja, o exemplificativo, no qual, a

par da definição genérica de justa causa, a lei traz uma lista de exemplos que a configuram,

não ficando, todavia, o julgador adstrito àquele rol.

Apenas com a finalidade de enriquecer este trabalho, bem como para

facilitar o entendimento do leitor, trouxemos ordenamentos estrangeiros para

exemplificar os sistemas legislativos da justa causa. Assim, optamos pela Itália e pela

França, como exemplos de países que adotam o sistema genérico da justa causa; pelo

Brasil e pela Espanha, como exemplos de sistemas taxativos; e por Portugal, como

exemplo de país que segue o sistema exemplificativo.

A legislação italiana usa indiferentemente as expressões justa causa e falta

grave para designar o mesmo instituto. Inclui, ainda, a força maior nas hipóteses de justa

causa. Nesse ordenamento, a justa causa é regulada pelo art. 2.119 do Código Civil, que

dispõe: “rescisão por justa causa: cada um dos contratantes pode rescindir o contrato (...)

Quando se verificar uma causa que não admita o prosseguimento, ainda que provisório,

da relação”57. Dessarte, cumpre ao juiz dizer se houve ou não a justa causa diante de um

                                             

57 SANSEVERINO, Luisa Riva (1976). Curso de direito do trabalho. Trad. bras. de Elson Gomes Gottschalk. São
Paulo: LTr. P. 231.
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caso concreto. Ressalte-se que a convenção coletiva também pode elencar faltas graves;

mas, se o fizer, o empregador não poderá despedir os seus empregados por motivos

substancialmente diversos daqueles objetivamente preestabelecidos. É interessante

observar que, nesses casos, o sistema italiano passa de genérico para enumerativo, pois os

contratos coletivos apenas enumeram o princípio geral contido na lei.

Já na França, a expressão utilizada para indicar a justa causa é motivo

legítimo, fora do qual a despedida assume caráter abusivo (assim como o italiano, o

sistema francês aceita como justas causas as hipóteses de força maior). O Código do

Trabalho diz que a falta grave é capaz de dar ensejo à rescisão do contrato, devendo o

motivo legítimo para a despedida ser expressamente mencionado pelo juiz. Não há

definição, contudo, do que venha a ser uma falta grave, embora o já citado Código (art.

31, “g”) determine que as convenções coletivas contenham obrigatoriamente cláusulas

reguladoras das condições de dispensa dos trabalhadores.

Por fim, convém frisar que o sistema francês outorga ao magistrado

ampla liberdade para decidir a respeito da existência de justa causa no caso concreto.

Como já anteriormente mencionado, nos países que adotam o sistema

taxativo, a lei enumera limitada e taxativamente os casos em que se configura a justa

causa.

Esse é o sistema tradicionalmente adotado no Brasil e na maioria dos

países latino-americanos, sob o argumento da maior necessidade de proteção dos direitos

dos trabalhadores. Portanto, no sistema taxativo, para ser considerada justa causa, uma

conduta tem de se adequar ao tipo previsto na lei58.

Dessa forma, enquanto a lei tipifica, a doutrina e a jurisprudência

descrevem as condutas. Por isso, mesmo os sistemas ditos taxativos exaustivos possuem

uma ampla seara em que a interpretação do juiz é imprescindível. Isso ocorre porque

nessa espécie de sistema não se admite a criação de novos tipos pela jurisprudência.

Assim, se num caso concreto é óbvia a ocorrência de justa causa, enquanto fato capaz de

impedir a continuação da relação de emprego, é necessário que haja o enquadramento
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daquela situação concreta num dos tipos previstos, em face da própria exigência da lei.

Desse modo, cada alínea do art. 482 da CLT comporta diversas interpretações. Condutas

como falsificar um atestado médico e furtar são enquadradas como atos de improbidade,

por exemplo.

Na Espanha, como no Brasil, utilizam-se indiferentemente as expressões

justa causa e falta grave. O sistema espanhol também é taxativo: as causas que a lei

reconhece como suficientes para extinguir o contrato de trabalho – dentre as quais

aquelas relacionadas com condutas faltosas do empregado – aparecem enumeradas no art.

49.1 do Estatuto dos Trabalhadores, com caráter imperativo, impedindo sua modificação

por convenção coletiva ou contrato individual de trabalho. A despedida por justa causa

provocada pela conduta faltosa do empregado recebe o nome de despido disciplinario59.

Embora a eles seja vedado o acréscimo de tipos ao elenco da lei, as

convenções coletivas e os contratos individuais de trabalho podem estabelecer gradações

das faltas e das respectivas sanções, incluindo ou excluindo determinadas condutas do

trabalhador do rol das faltas graves que possam ocasionar a despedida. O único limite é o

de não poderem configurar justa causa aquelas faltas que não sejam subsumíveis a um dos

tipos legais.

Consoante já explicado, o sistema enumerativo é um sistema

intermediário, no qual o enunciado da lei é genérico, mas proporciona alguns exemplos

elucidativos ao intérprete, facilitando, assim, o trabalho de aplicação ao caso concreto.

À primeira vista, o sistema português pode parecer taxativo60, por causa

do que dispõe o decreto-lei 64-A/89, em seu capítulo IV, que regula a matéria: “Art. 9º

justa causa de despedimento. 1. O comportamento culposo do trabalhador que, pela sua

gravidade e conseqüências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da

relação de trabalho constitui justa causa de despedimento. 2. Constituirão,

                                                                                                                                            

58 MORAES FILHO, ob. cit.
59 ORTEGA, Jesus Garcia; MARTINEZ, Juan M. Ramírez & FRANCO, Tomas Sala (1995). Curso de Derecho
del Trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch.
60 ZAINAGHI, Domingos Sávio (1995). A justa causa no direito do trabalho. São Paulo: Malheiros Editores. p.
67.
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nomeadamente, justa causa de despedimento os seguintes comportamentos do

trabalhador (...)”.

Todavia, assim não o é. A jurisprudência lusitana tem afirmado o caráter

exemplificativo da previsão legal. E ainda, o sistema português coloca a justa causa em seu

conceito mais amplo, abrangendo tanto o sentido subjetivo quanto o sentido objetivo do

instituto.

Moraes Filho, a esse respeito, observa que a vantagem dos sistemas

exemplificativos e taxativos é a de oferecerem indicações mais precisas no que se refere às

condutas faltosas61. A opção por qualquer dos sistemas, portanto, irá obedecer mais a

critérios políticos do que propriamente a critérios técnicos.

No Brasil, as hipóteses de justa causa encontram-se previstas, repita-

se, nos art. 482 e 483 da CLT, que tratam, respectivamente, de atos praticados por

empregado e empregador, respectivamente. Frise-se, novamente, que este trabalho cuida

apenas das faltas graves cometidas pelos empregados, pelo que não analisaremos o art.

483 da CLT. E, saliente-se, mencionaremos apenas superficialmente as demais alíneas do

art. 482 da CLT, visto que esta dissertação trata detalhadamente apenas do ato de

improbidade, o qual será adequadamente examinado.

Assim, além do ato de improbidade (alínea “a” do art. 482 da CLT),

temos a incontinência de conduta ou mau procedimento, merecendo realce o fato de,

numa única alínea, ter o legislador se referido a duas faltas distintas; assim, relaciona-se a

primeira à prática de atos que revelem excessos de ordem moral, e o segundo à prática de

atos contrários ao comportamento normal do trabalhador e nocivos a terceiros. A alínea

“c” trata da negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do

empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual

trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço: neste caso, a permissão do

empregador descaracteriza a justa causa; a condenação criminal do empregado,

passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena: como

observa Teixeira, esta é a única hipótese de justa causa que independe (diretamente) de

                                             

61 Ob. cit.
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conduta faltosa do empregado62; a desídia no desempenho das respectivas funções: frisa

Russomanno63, ao contrário de outros autores64, que a desídia é sempre culposa,

confundindo-se a desídia dolosa com a improbidade; a embriaguez habitual ou em

serviço: destaque-se que, sendo no serviço, é necessário um único ato para a configuração

da justa causa, observando Rodrigues65 que a embriaguez pode ser resultante também de

substâncias tóxicas que não o álcool; a violação de segredo da empresa, que representa

violação do dever de fidelidade do empregado para com o empregador; o ato de

indisciplina ou de insubordinação: a primeira significa o descumprimento de normas

da empresa, e o segundo, desobediência a ordem direta do empregador; o abandono de

emprego, para a configuração do qual exigem-se dois requisitos: o decurso de um lapso

temporal (objetivo) e o ânimo de abandonar o emprego (subjetivo); o ato lesivo da

honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas

físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de

outrem; o ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra

o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria

ou de outrem; e a prática constante de jogos de azar. Note-se que o parágrafo único

do mesmo dispositivo giza que “constitui igualmente justa causa para dispensa de

empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos

atentatórios contra a segurança nacional”. Por fim, ainda que o sistema brasileiro seja o

taxativo exaustivo, é necessário observar que outros dispositivos legais podem trazer

outras hipóteses de justa causa. Com efeito, observa Meton Marques66 que “cada categoria

tem seu código convencional de ética. Daí decorre que cada profissão tem suas faltas

peculiares. Assim também cada atividade possui sua margem própria de tolerância,

dependendo da sua natureza, do nível de escolaridade exigido dos trabalhadores, do local

de trabalho, das condições, do horário, da jornada etc”.

                                             

62 TEIXEIRA, Sergio Torres (1998). Proteção à relação de emprego. São Paulo: LTr. Afirma o autor que neste
caso, tem-se uma situação objetiva que foi erigida à categoria de justa causa pelo legislador. Embora a condenação
criminal seja resultado de conduta faltosa do empregado, é certo que a infração cometida não corresponde
necessariamente a um ilícito trabalhista.
63 Ob. cit.
64LACERDA, Dorval de (1976). A falta grave no direito do trabalho. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas.
65 RODRIGUES. Manoel Cândido (1985). A justa causa no direito do trabalho. In: Revista da Faculdade de
Direito do Oeste de Minas n. 7, p. 08/21. Divinópolis : Editora da Faculdade de Direito do Oeste de Minas.
66 In: Curso de direito do trabalho em homenagem ao Professor Arion Sayão Romita (2000). Coordenador:
Gustavo Adolpho Vogel Neto. Rio de Janeiro: Forense, p. 430.
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II - O ATO DE IMPROBIDADE

2.1 CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO

Atos de improbidade são, em linhas gerais, todos os que revelem,

inequivocamente, dolo, fraude, má-fé ou abuso. Esta manifestação inequívoca é essencial,

embora não necessariamente como uma ação positiva do empregado; a omissão também

pode ser enquadrada no ato de improbidade.

Segundo Giglio67, a improbidade relaciona-se intimamente com a

desonestidade. Entretanto, neste contexto, todas as condutas do empregado capazes de

ensejar sua despedida por justa causa seriam passíveis de inserção na alínea “a” do art. 482

da CLT, visto que todas revelam desonestidade, em maior ou menor grau. Desse modo,

há que se delimitar o conceito de improbidade, para que abranja somente as

manifestações de uma forma típica de desonestidade. Foi o que fizeram doutrina e

jurisprudência: restringiram a idéia de improbidade para que incluísse apenas as condutas

do empregado que revelassem a desonestidade direcionada ao patrimônio. Repita-se que a

palavra condutas designa tanto comportamentos comissivos quanto omissivos, desde que

revelem a improbidade ensejadora da justa causa. Ressalta ainda Russomanno68 que a

improbidade, manifestada através de atos positivos ou negativos, será sempre dolosa.

Severiano Ribeiro69 afirma que, moralmente falando, o rol de atos de

improbidade é interminável. A improbidade jurídica, contudo, exige um estreitamento no

conceito. Assim, nem todo ato desonesto é ímprobo: é desonesto o empregado que,

agindo de má-fé, diminui sua produção, mas seu ato, aqui, é enquadrado como desidioso,

e não como ímprobo70.

Desse modo, as condutas ímprobas do trabalhador são especificamente

as que constituem atentados a bens materiais. Cumpre salientar que, uma vez que este

                                             

67 GIGLIO, Wagner D. (1986). Justa causa. São Paulo: LTr.
68 RUSSOMANNO, Mozart Victor (1993). Curso de direito do trabalho. Curitiba: Juruá.
69 SEVERIANO RIBEIRO, Jorge (1945). Dos crimes e infrações no direito do trabalho. São Paulo: Revista dos
Tribunais.
70 GIGLIO, ob. cit.
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trabalho dirige-se especificamente ao estudo do furto, interessa-nos a improbidade que se

dirija ao patrimônio.

Observe-se, por fim, que existem duas correntes quanto à apreciação da

improbidade: a subjetivista e a objetivista. A primeira diz que qualquer ato que revele a

intenção desonesta do empregado configura improbidade, por insignificante que possa

parecer. A quebra da fidúcia já ocorreu. A corrente objetivista, por outro lado, exige o

efetivo dano aos bens materiais da vítima para que exista o ato de improbidade. Lamarca71

é adepto desta corrente, ao passo que Giglio afirma que a simples tentativa de lesão aos

bens materiais da vítima configura a improbidade.

A correta aferição da existência de justa causa somente pode ser realizada

diante do caso concreto. Não se pode privilegiar o aspecto subjetivo do ato em

detrimento do aspecto objetivo, nem vice-versa. Assim, o critério mais conveniente é o

que alia a análise da intenção do empregado e o efetivo prejuízo material da vítima.

2.2 O ATO DE IMPROBIDADE PRATICADO FORA DO LOCAL DE TRABALHO

Essa discussão importa em duas posições doutrinárias: Lamarca72,

Lacerda 73 e Catharino74 entendem que o ato de improbidade, para ser considerado justa

causa, deve ser praticado no serviço ou em razão dele, isto é, em detrimento do

patrimônio do empregador ou de qualquer pessoa que esteja relacionada com o

trabalhador faltoso.

Por seu turno, Giglio75 crê ser indiferente à ocorrência da justa causa o

fato de a vítima da improbidade não ser o empregador, ainda que esta seja a regra geral. O

autor acrescenta que nada impede ser a conduta do empregado dirigida a vítima outra que

não o empregador. A improbidade subsiste e conseqüentemente a possibilidade de

resolução do contrato. Ainda, para que haja o abalo na fidúcia caracterizadora do contrato

                                             

71 LAMARCA, Antônio (1977). Manual das justas causas. São Paulo: LTr.
72 Idem.
73 LACERDA, Dorval de (1989). A falta grave no direito do trabalho. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas
74 CATHARINO, José Martins (1965). Contrato de emprego. São Paulo: Edições Trabalhistas S/A.
75 Ob. Cit.



38

de trabalho é irrelevante o cometimento da improbidade dentro ou fora do local de

trabalho, bem como o liame daquela com o contrato. Esta é a opinião de Saad76, para

quem é desnecessário à caracterização da improbidade que a conduta seja praticada no

serviço.

Nesse diapasão, Cossermelli77 distingue a improbidade funcional e a

improbidade material. A primeira se refere aos atos desonestos praticados pelo

empregado no exercício de suas funções. A segunda, de conceito mais amplo, relaciona-se

com qualquer ato ímprobo do empregado, contra quem quer que seja. Em ambos os

casos, existe a justa causa.

Preocupamo-nos, nesse estudo, com o ato desonesto do empregado

praticado contra o patrimônio do empregador. Entendemos, sem negar a possibilidade de

ato de improbidade contra terceiros, que, em situações de extrema necessidade, o

trabalhador atingirá primeiro os bens materiais de seu patrão, por ser este o alvo mais

acessível.

2.3 IMPROBIDADE E CRIME

Uma vez que a improbidade se dirige a bens materiais, surgiu na doutrina

a discussão acerca da necessidade de haver crime para que exista a improbidade.

Lacerda78 afirma que o ato de improbidade é sempre um crime contra o

patrimônio. Já Saad79 diverge de tal posicionamento. Para ele, a improbidade pode ser

grave e mesmo assim não configurar um crime contra o patrimônio.

Para Giglio80, os atos de improbidade podem vir a caracterizar crimes

contra o patrimônio, embora não necessariamente, uma vez que o ilícito trabalhista não se

confunde com o ilícito civil. Os pressupostos para a configuração do crime são mais

rigorosos dos que os da justa causa. Assim, pode-se afirmar que todo crime contra o

                                             

76 SAAD, Eduardo Gabriel (2003). CLT comentada. São Paulo: LTr.
77 COSSERMELLI, Eduardo (1946). Contrato individual de trabalho. Rio de Janeiro : Editora Nacional de direito.
78 Ob. cit.
79 Idem.
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patrimônio praticado pelo empregado é improbidade, mas nem todos os atos de

improbidade configuram crime contra o patrimônio.

De qualquer forma, é certo que a punição do ato de improbidade na

justiça do trabalho independe de sua configuração como crime contra o patrimônio, em

face da autonomia da Justiça do Trabalho para decidir tais questões independentemente

da decisão proferida no Juízo Criminal81.

Saliente-se, por oportuno, que o nosso interesse é exatamente nas

hipóteses em que o ato de improbidade consiste em crime de furto. Além disso, pelo

princípio constitucional da presunção de inocência, o empregado é probo até que seja

condenado criminalmente por sentença transitada em julgado. Neste caso, é importante o

fato de o crime ter sido cometido contra terceiros. É que o atentado ao patrimônio do

empregador é quase sempre comprovável por este, enquanto o furto contra terceiros nem

sempre o é.

                                                                                                                                            

80 Ob. cit.
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III - SITUAÇÕES EXCLUDENTES DA JUSTA CAUSA: O ESTADO DE

NECESSIDADE

Dentre as situações que excluem a justa causa, interessa-nos

particularmente o estado de necessidade.

No tocante ao estado de necessidade, temos que o crime é fato típico e

antijurídico. A tipicidade é a perfeita correspondência do fato com a norma penal; a

antijuridicidade pode ser definida como a relação de contrariedade entre o fato e o

Direito82, ou como um juízo negativo de valor, incidente sobre a conduta típica, em face

das exigências do ordenamento jurídico83. Via de regra, todo fato típico é antijurídico; só

não o será quando o agente praticá-lo sob uma causa de exclusão de antijuridicidade.

A causa de exclusão que nos interessa é o estado de necessidade. Age em

estado de necessidade, segundo o art. 24 do CP, aquele que pratica a conduta tipificada

como crime para “salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia

de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era

razoável exigir-se”.

É, portanto, a necessidade do sacrifício de um bem jurídico para salvar

outro que justifica a prática do ato típico. Mas, para que haja a incidência da excludente

em estudo, são necessários alguns requisitos, extraídos do próprio dispositivo legal: o

perigo (necessidade); a ameaça ao direito próprio ou alheio; a situação não causada

voluntariamente pelo sujeito; a inevitabilidade do comportamento lesivo; inexigibilidade

do sacrifício do interesse ameaçado; o conhecimento da situação de fato justificante84.

No tocante ao perigo exigido para a configuração da justificadora,

convém salientar que a lei exige a probabilidade de dano presente e imediato, e não o

perigo meramente possível, ou seja, o que não é iminente. Além disso, se o dano já

ocorreu, não se pode falar em estado de necessidade, salvo se a conduta típica for

                                                                                                                                            

81 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de (1988). A sentença criminal condenatória e a resolução do contrato de
trabalho. In: LTr - Revista Legislação do Trabalho e Previdência Social, v. 52, n. 8, p. 1068-1070, set. São Paulo:
LTr.
82 HUNGRIA, Nelson (1958). Comentários ao Código Penal. v. 1, tomo 2. Rio de Janeiro: Forense.
83 FRAGOSO, Heleno Cláudio (1987). Lições de direito penal: nova parte geral. Rio de Janeiro: Forense.



41

praticada para fazer cessar as conseqüências da lesão. Desaparece a justificadora se foi o

próprio agente quem deu causa ao perigo. Cernicchiaro, citando Roberto Lyra, estabelece

um esquema relativo aos requisitos do estado de necessidade, tomando por base a

definição legal. Assim, quanto ao perigo, para o autor, os requisitos são a atualidade; a

ausência de provocação voluntária; e a inevitabilidade, por outro modo. E, quando à

salvação, é necessária a inexigibilidade circunstancial do sacrifício85.

Por outro lado, Frederico Marques86 e Cernicchiaro87 lembram que a lei

não se refere apenas à situação de perigo iminente. Em muitos casos, aguardar que se

concretize a situação de perigo é permitir que o dano se verifique, tornando ineficaz o

comando legal que poderia impedir a lesão. Exige-se, portanto, um juízo concreto de

probabilidade. A mera possibilidade de perigo, bem como o perigo passado ou o futuro,

excluem o estado de necessidade, uma vez que, para o segundo autor, a possibilidade de

perigo é comum a todos os bens jurídicos, visto que, em tese todos e quaisquer um deles

poderão ser danificados. Já a probabilidade é mais restrita e dá a idéia de que algo está

prestes a acontecer.

Quanto à ameaça a direito próprio ou alheio, há de se observar que o

bem jurídico sacrificado deve ser de menor valor do que o bem salvo, e para tanto, a

avaliação é feita através de critérios objetivos e gerais.

Por fim, a inevitabilidade do sacrifício do bem é outro requisito, e

significa que a conduta típica deverá ter sido o único meio de que o agente dispunha para

salvar o bem em perigo. Bruno88 lembra que “no reconhecimento da possibilidade de

recorrer a outro meio, há-de atender-se sempre à situação de espírito do agente nas

condições em que atua”.

                                                                                                                                            

84 JESUS, Damásio de (1973). Estado de necessidade. In: Ciência penal, n. 1, p. 89-98. Rio de Janeiro: Forense.
85 CERNICCHIARO, Luiz Vicente (1972). O estado de necessidade. In: Revista de informação legislativa, v. 9, n.
34, p. 83-96, abr./jun. Brasília : Senado Federal.
86 FREDERICO MARQUES, José (1997). Tratado de direito penal. 1. ed. atual. Campinas: Editora Bookseller.
87 Idem.
88 BRUNO, Aníbal (1967). Direito Penal. v. 1. Rio de Janeiro: Forense. p. 381.
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IV - O CRIME DE FURTO E O FURTO FAMÉLICO

4.1 ASPECTOS ECONÔMICOS DA CRIMINALIDADE

A criminalidade é um problema que, nos dias de hoje, atinge grandes

cidades em todo o mundo, sem distinção de nível de desenvolvimento econômico.

Com efeito, a segurança pública é, de acordo com pesquisas recentes89, a

maior preocupação dos moradores das grandes cidades, ultrapassando questões

igualmente graves como o desemprego, impostos e inflação. E este é um fenômeno que

se estende por todo o mundo, ignorando diferenças entre países desenvolvidos e

periféricos.

Um outro fator a ser considerado é o custo que o crime traz para a

sociedade. Custo em todos os sentidos: quanto maiores as taxas de criminalidade, maiores

os gastos com policiamento, com o sistema judicial, com prisões, com saúde pública,

apenas para citar alguns. Há inclusive um estudo realizado por Buvinic & Morrison90 nos

EUA no qual foram utilizados preços de habitação para medir o custo econômico do

crime, tendo os autores concluído que o aumento nas taxas do crime em determinado

local leva à desvalorização dos imóveis.

Neste capítulo, abordaremos a questão da criminalidade vista sob a ótica

econômica, assunto que raramente vemos ser examinado, sobretudo em trabalhos

jurídicos. Pretendemos, ab initio, explicar a que se referem as teorias econômicas do crime;

analisaremos a influência de fatores econômicos sobre os níveis de criminalidade,

mormente no que tange aos crimes contra a propriedade (por guardarem relação mais

estreita com o tema da dissertação), dos quais 67% são de furtos. E, assim, demonstrar,

através de análises de dados empíricos coletados por estudos anteriormente realizados,

que é possível o cometimento de furto (e, dadas as circunstâncias, de furto por estado de

                                             

89 FAJNZYLBER, Pablo & ARAÚJO JR., Ary (2001). Violência e criminalidade. Texto para discussão nº 167,
CEDEPLAR, UFMG, outubro.
90 BUVINIC, Mayra & MORRISON, Andrew (1999). Technical notes: violence prevention. Washington: Inter-
American Development Bank (IDB). Mimeo.
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necessidade) por trabalhadores empregados, ou seja, o emprego e o crime não sendo

atividades mutuamente excludentes, contra o patrimônio do empregador, na constância

da relação de emprego.

Ressaltamos que há poucos trabalhos realizados no Brasil contendo

dados empíricos sobre esse tema. Assim, nossa solução foi buscar informações em

estudos realizados por estrangeiros considerando dados atinentes a seus países de origem.

Entretanto, é razoável concluir que, em se tratando de influência de fatores econômicos

sobre o cometimento de crimes, o que é válido para uma determinada sociedade, desde

que a pesquisa tenha tido o mesmo objeto (por exemplo, homens jovens sem educação

universitária), é válido para as demais, guardadas as devidas proporções.

As teorias do crime são abundantes. Várias causas, sejam físicas, mentais,

econômicas, sociais, culturais, têm sido oferecidas como explicação por que as pessoas

cometem crimes.

Há mais ou menos trinta anos, os economistas passaram a realizar

estudos neste campo, utilizando seu modelo abrangente segundo o qual o crime é

essencialmente um comportamento racional; a atividade criminosa será escolhida pelo

indivíduo se os ganhos totais, aí incluídos os custos das sanções criminais, forem maiores

que os ganhos obtidos através de atividades lícitas. Os indivíduos que se envolvem

naquelas atividades não mais são considerados “transviados”, mas sim pessoas comuns,

capazes de tomar decisões racionalmente.

Dessa forma, pode-se afirmar que a criminalidade é causada por fatores

psicológicos, sociológicos, históricos, políticos e econômicos, somente para citar alguns.

E, neste capítulo, enfatizaremos a influência do modelo econômico e do mercado de

trabalho sobre as taxas de criminalidade de um modo geral e, mais especificamente, no

que pertine aos crimes contra a propriedade e, dentre estes, o furto.

A questão da teoria econômica do crime avultou-se com o trabalho de

Becker91 (cujo suporte teórico foi posteriormente desenvolvido através dos trabalhos com

                                             

91 BECKER, Gary (1968). Crime and punishment: an economic approach. In: Journal of Political Economy, v. 76,
n. 2, Mar/Apr.
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dados empíricos de Ehrlich92), que propunha uma abordagem eminentemente econômica

do fenômeno criminoso. Explica o autor que, sendo o crime um fenômeno altamente

complexo, não existe um só critério que possa explicar satisfatoriamente todos os seus

aspectos. Existe, contudo, uma abordagem que ajuda a explicar grande parte dos padrões

observados no crime. É a abordagem econômica, cuja essência consiste basicamente em

comparar o crime ao trabalho realizado dentro dos ditames legais (dentro do mercado de

trabalho legal). O crime seria, portanto, um substituto do emprego em atividades legais,

porquanto consome tempo e gera renda. O indivíduo irá optar por uma vida lícita ou

criminosa, dependendo do lucro que uma ou outra poderá trazer-lhe (ressalte-se que o

lucro, no caso dos crimes contra a propriedade, é de caráter financeiro), levando em

consideração a possibilidade de ser apanhado.

Todavia, atualmente, a literatura a respeito da influência de fatores

econômicos sobre o crime transportou sua ênfase dos efeitos da prisão e das condições

econômicas isoladamente consideradas, como o fazia Becker93, para enfatizar os aspectos

sociais que levam ao aumento das taxas de criminalidade. Passou-se, portanto, a estudar

não que espécie de individuo tende a cometer crimes, mas sim que condições sociais

tornam provável o envolvimento dos indivíduos em atividades criminosas94. Essa

mudança tornou-se possível graças à integração de pesquisas teóricas com dados

empíricos, sendo estes últimos diretamente dependentes da disponibilidade de boas bases

de dados95.

Além disso, e não menos importante, está o fato de o desenvolvimento

da teoria econômica original ter levado à observação, baseada em dados empíricos, de que
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o crime, na verdade, não é uma alternativa às atividades realizadas no mercado de trabalho

legal. Com efeito, grande parte dos criminosos consiste em indivíduos empregados96.

Isso nos leva ao fato de que a bibliografia a respeito do assunto,

notadamente quanto ao caso brasileiro, é escassa, o que pode ser atribuído a vários

fatores. O primeiro deles que merece destaque é a enorme carência, no Brasil, de

trabalhos que abordem a questão do crime à luz da economia97. Além disso, há a

precariedade de bases de dados disponíveis acerca dos crimes levados a registro. As

informações armazenadas pelas polícias civil e militar sofrem de “erros de medição”, ou

seja, há sub-registro pela polícia e subdenúncia pela população. Soares98 afirma que a

subdenúncia é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento do país; o baixo

índice de comunicação da ocorrência de crime está relacionado justamente com o nível de

desenvolvimento, que, por sua vez, está ligado à qualidade das instituições públicas, ou

seja, ao nível de confiança dos cidadãos naquelas instituições antes referidas. Fajnzylber &

Araújo Jr.99 notam que, com base nas evidências internacionais, espera-se que a incidência

da subdenúncia seja especialmente elevada nos casos de crimes ditos “menores”, bem

como nos crimes sexuais e violência doméstica. E, ainda com bases nessas afirmações,

pode-se concluir que, no caso do furto, a tendência à subdenúncia é ainda mais elevada,

em face da descrença generalizada em instituições como a polícia e os responsáveis pela

punição dos infratores100. Válido, por fim, citar a diferença da metodologia na obtenção

dos dados utilizada pelos diversos órgãos.
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Particularmente com relação a este estudo, o problema da obtenção de

estatísticas é mais grave porque a maioria das poucas pesquisas existentes sobre o tema

deste capítulo examina a influência da desigualdade (modelo econômico) e do mercado de

trabalho sobre as taxas de homicídio, enquanto o que nos interessa, repita-se, é a

influência desses fatores sobre as taxas de crimes contra a propriedade e, dentre estes, o

furto. Porém, como lembram Fajnzylber & Araújo Jr.101, de maneira geral, a taxa de

homicídios é um indicador relativamente seguro das tendências do crime.

Desse modo, reunimos os resultados obtidos nas pesquisas sobre o

assunto a fim de analisa-los e estimar a influência do mercado de trabalho, do

desemprego, da desigualdade de renda e da pobreza sobre as taxas de crimes contra a

propriedade.

O furto, como já foi dito, pode ser definido como um crime não violento

e de conteúdo econômico.

A essência da abordagem econômica do crime, relembrando o já citado

Becker102, é extremamente simples e consiste na concepção de que um indivíduo decide

cometer um crime após comparar os custos e benefícios do cometimento da conduta

criminosa. No que pertine aos crimes contra a propriedade, os benefícios são óbvios e

consistem na recompensa financeira, que, para compensar o cometimento do crime, deve

ser melhor do que aquela que seria obtida através de meios legais. Repita-se que, embora a

contribuição de Becker haja sido original e importantíssima, já que foi a primeira a

vislumbrar a existência de uma teoria econômica do crime, a doutrina mais atual prefere

uma abordagem mais voltada para os aspectos sociais do que puramente econômicos que

possam levar a um aumento nas taxas de criminalidade (interações sociais do

comportamento criminoso)103.

É bem verdade, contudo, que não é apenas a recompensa financeira,

pensada e analisada, que induz os indivíduos a cometer crimes. O desespero, a falta de
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esperança, a ausência de qualquer outro recurso possível capaz de saciar necessidade vital

básica também podem levar uma pessoa a cometer crime. Por exemplo, na maioria das

sociedades, observa-se uma tendência nas classes mais pobres de cometimento de mais

furtos do que nas classes mais favorecidas104. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato

de os pobres e menos instruídos terem menos oportunidades de obter através de meios

legais o que obteriam furtando. É-lhes negada essa oportunidade.

Gould, Weinberg & Mustard105 mostram que, de 1980 a 1994, a taxa de

criminalidade nos EUA aumentou, apesar do envelhecimento da população e da

triplicação da população carcerária, tendo os autores encontrando relação positiva entre a

distribuição de renda e o aumento nos crimes contra a propriedade em todas as regiões

pesquisadas.

Desse modo, os autores concluem, com base nas análises das mudanças

ocorridas no período compreendido entre 1979 e 1989 nos EUA, que o aumento no

desemprego de homens sem educação universitária contribuiu para o aumento dos crimes

contra a propriedade, enquanto o aumento na renda daqueles auxilia na redução da taxa

de cometimento dos mencionados crimes. Crimes violentos, por seu turno, são menos

sensíveis a mudanças nos cenários econômicos. Desta forma, pode-se concluir que o

declínio nas oportunidades de mercado de trabalho para os trabalhadores menos

qualificados foi parcialmente responsável pelo aumento substancial nos crimes contra a

propriedade.

Estudos realizados por Lochner106 encontram relação positiva entre a

falta de educação acadêmica e o aumento na taxa de crimes contra a propriedade. Afirma

o autor que o crime é um problema, sobretudo entre os homens jovens e com baixo nível

de instrução, em face dos baixos ganhos por eles obtidos, via de regra, através do trabalho

em atividades não criminosas.

                                             

104 Cf. as estatísticas constantes de PIQUET, cit.
105 GOULD, Eric; WEINBERG, Bruce & MUSTARD, David (2002). Crime rates and local labour market
opportunities in the United States: 1979-95. In: The Review of Economic and Statistics 84(1), p. 45/61.
Cambridge, Massachusetts.
106 LOCHNER, Lance (1999). Education, Work, and Crime: Theory and Evidence. RCER Working Papers 465,
The University of Rochester Center for Economic Research, Rochester, New York..
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Além disso, Fowles & Merva107 notam que a diferença entre os salários

dos trabalhadores com educação universitária e os trabalhadores com menor qualificação

profissional nos EUA cresceu entre os anos de 1979 e 1988. Isso pode ser resultado da

crescente introdução de novas tecnologias no mercado de trabalho, o que retira do

mercado aqueles trabalhadores menos qualificados.

No que tange às taxas de crimes contra a propriedade, de toda a

literatura encontrada sobre o assunto, pode-se inferir que existem três aspectos básicos a

se levar em consideração quando da elaboração de um estudo sobre o tema: a

desigualdade de renda, a pobreza e o desemprego.

Antes de entrar no assunto propriamente dito, cumpre fazer a ressalva de

Fowles & Merva108. Observam eles que os resultados de pesquisas deste tipo, por vezes,

são conflitantes, ora encontrando relação positiva, ora negativa, entre os fatores

econômicos e o crime. Isto geralmente ocorre nas pesquisas empíricas quando a teoria

não é precisa sobre as relações entre as variáveis e um modelo verdadeiro não pode ser

estabelecido.

As análises que procuram relacionar a desigualdade e a atividade criminal

têm sido objeto de pesquisas que cobrem um amplo espectro teórico. Estas teorias, sem

embargo de suas peculiaridades, têm um denominador comum, qual seja, a relação

positiva entre desigualdade econômica e crime. Um importante mecanismo dessa relação

é a percepção da situação de desigualdade econômica que os indivíduos possuem. A partir

desta percepção, de acordo com características psicológicas próprias e culturais do

ambiente onde vive, o indivíduo pode optar por cometer crimes contra a propriedade a

fim de obter alguma renda ou aumentar a que já tem. Além disso, o sentimento de

injustiça diante da desigualdade pode gerar sentimentos de raiva e frustração, que em

casos extremos podem se manifestar sob a forma de crimes violentos109.

                                             

107 FOWLES, Richard & MERVA, Mary (1996). Wage inequality and criminal activity: an extreme bounds analysis
for the United States, 1975-90. In: Criminology 34(2), p. 163-182.
108 Idem.
109 Embora este não seja o objeto deste estudo, é interessante observar que a percepção da desigualdade de renda
pelos indivíduos de uma dada região é decorrente das características psicológicas individuais e das condições
socioculturais do ambiente. Existe até mesmo uma relação empírica segundo a qual a felicidade individual não é
determinada pela renda absolutamente considerada, mas sim pela renda relativa, isto é, aquela renda que as pessoas
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Inobstante tal observação, também Machin & Megnir110 pesquisaram

taxas de crimes contra a propriedade e desigualdade de renda de 42 regiões da Inglaterra e

do País de Gales no período compreendido entre 1975 e 1996, encontrando uma relação

positiva entre ambas. As regiões que apresentaram maior crescimento na taxa de crimes

contra a propriedade foram as mesmas que apresentaram maior aumento na desigualdade

de renda. Destacam, ainda, os autores, a deterioração da posição dos trabalhadores de

baixa qualificação profissional dentro do mercado de trabalho, devido à introdução de

novas tecnologias e à concorrência da mão-de-obra barata de países em desenvolvimento.

Desta forma, é razoável supor-se que baixas oportunidades no mercado de trabalho legal

levam os indivíduos a participar de atividades legítimas (mercado de trabalho) ou

ilegítimas (crime). Eles escolherão aquela que apresentar maior possibilidade de ganho

(financeiro, nos crimes contra a propriedade), levando em consideração a probabilidade

de ser apanhado. Assim, se a atividade criminal envolve esforço e a possibilidade de ser

pego, é razoável esperar que um aumento nos ganhos individuais, através do trabalho

legal, diminuirá a atividade criminal.

Alguns autores, a exemplo de Witt, Clarke & Fielding111, crêem que o

aumento no crime pode estar relacionado com a distribuição de renda em si. Entretanto,

observam Machin & Megnir112 que é a alteração nas oportunidades de trabalho (o que

reflete no nível salarial dos trabalhadores) o que importa.

Por fim, demonstram os autores acima citados que, no período estudado,

as regiões que apresentaram menor crescimento no nível de renda foram as que tiveram

crescimento mais acelerado na taxa de crimes contra a propriedade.

                                                                                                                                            

acham que deveriam possuir. Este tipo de comportamento acentua a ligação existente entre a noção de desigualdade
e a sensação de bem-estar de cada indivíduo. Assim, uma casa pode ser grande ou pequena. Se as demais casas ao seu
redor forem igualmente pequenas, aquela casa satisfará as demandas sociais por moradia. Mas, se um castelo se ergue
junto à pequena casa, esta encolhe e se transforma numa cabana (MARX, Karl. Wage labor and capital. In: Selected
Works, v. 1. New York: International Publishers, 1933, citado por Fowles & Merva, ob. cit). Outros autores
(MERTON, Robert. Social structure and anomie. In: American Sociological Review 3: 672/682. 1938) afirmam
que o comportamento anti-social tende a aumentar consideravelmente quando um sistema de valores exalta certos
símbolos de sucesso considerados metas a serem atingidas pela população, ao mesmo tempo em que a estrutura
social daquele mesmo sistema restringe o ac4esso aos referidos símbolos pela grande maioria da população.
110 MACHIN, Stephen & MEGHIR, Costas (2000). Crime and economic incentives. The Institute for Fiscal
Studies Working Paper 00/17. September.
111 WITT. Robert; CLARKE, Alan & FIELDING, Nigel (1998). Crime, Earnings Inequality and Unemployment in
England and Wales. In: Applied Economics Letters, v. 5, n. 4, April.
112 Ob. cit.
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A doutrina diverge no tocante aos efeitos da pobreza em si considerada

sobre o crime. Carroll & Jackson113 afirmam serem estes insignificantes, apontando a

desigualdade de renda como a principal influência. Fajnzylber et al.114 afirmam que a

desigualdade de renda, isto é, a distribuição desigual de oportunidades econômicas,

encoraja a prática de crimes, não tendo os aludidos autores encontrado evidências de que

a pobreza isoladamente considerada levaria a um aumento na incidência do crime.

Essa conclusão parece, à primeira vista, ser a mais lógica, pois no que se

refere aos crimes contra a propriedade, é a desigualdade de renda que aparenta ser o fator

de mais importância. Com efeito, se o país é pobre como um todo, não se tem de quem

furtar. Do mesmo modo, não há como surgir o sentimento de percepção da desigualdade

a que se fez referência há pouco. Por outro lado, a situação é bastante diferente se o país

ou a região apresenta um alto nível de desigualdade de renda. Isso explicaria, em parte, o

aumento das taxas de criminalidade. Na verdade, o que se pode afirmar com base nos

dados disponíveis é que pobreza e desigualdade andam juntas. O que se tem observado é

exatamente a tendência ao aumento tanto da desigualdade de renda quanto do nível de

pobreza da população. Observam Deutsch, Spiegel & Templeman115 que os incentivos

aos crimes contra a propriedade aumentam mesmo quando permanece constante o nível

de riqueza absoluta da região pesquisada, mas cai a posição relativa do indivíduo na

pirâmide de riqueza.

Fowles & Merva116 mostram que desde os anos 70, nos EUA, tem-se

desenhado uma tendência à diminuição nos rendimentos financeiros obtidos através de

atividades legais.

Os referidos autores terminam seu estudo concluindo que o nível de

pobreza sempre tem uma relação significativa e positiva com todas as categorias de crime,

podendo-se afirmar que o nível absoluto de pobreza é uma importante variável de todos

os tipos de atividades criminosas. Além disso, mudanças na taxa de desemprego também

                                             

113 CARROLL, L. & JACKSON, P.I. Inequality, opportunity and crime rates in central cities. In: Criminology,
21(2), p 178-194.
114 FAJNZYLBER, Pablo & ARAÚJO JR., Ary. Ob. cit.
115 DEUTSCH, Joseph; SPIEGEL, Uriel; & TEMPLEMAN, Joseph (1992). Crime and income inequality: an
economic approach. In: Atlantic Economic Journal, 20(4): 46-54.
116 Ob. cit.
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estão positivamente relacionadas às taxas de crimes contra a propriedade e crimes

violentos. Por fim, o aumento no nível de desigualdade de renda que tem sido

característico da economia norte-americana desde a década de 70 contribuiu

consideravelmente para o aumento dos crimes de homicídio e agressão.

Por outro lado, autores como Bourguignon117 afirmam que a teoria

econômica simplificada mostra como os delitos contra a propriedade, principalmente, e

de maneira mais geral toda a violência relacionada com atividades ilegais, podem ser

parcialmente a conseqüência de níveis excessivos de desigualdade e pobreza. A limitada

evidência disponível neste campo sugere que um aumento no grau de desigualdade de

distribuição de renda em um país geralmente conduz a um aumento na criminalidade. Por

conseguinte, épocas de recessões profundas podem levar a um considerável aumento nas

taxas de criminalidade, a não ser que haja um aumento nos mecanismos de controle e

prevenção da criminalidade.

Ressalta Bourguignon118, ainda, que chama a atenção o recente aumento

das taxas de criminalidade da Europa e da Ásia Central, o que leva a crer que o nível de

desigualdade social nestes países está aumentando.

No que tange ao desemprego, este geralmente é incluído em estudos que

procuram demonstrar que a falta de emprego torna o crime mais atraente se a alternativa

é uma vida na pobreza. As estimativas sobre o efeito do desemprego sobre o crime ora

mostram um efeito positivo, ora negativo. Contudo, Chiricos119, ao realizar um estudo

abrangendo 63 outros trabalhos das áreas de economia, sociologia e criminologia,

contendo 288 estimativas da relação entre desemprego e crime, mostra que, na maioria

das pesquisas, o desemprego exerce efeito positivo sobre o crime, isto é, estimula as

condutas ilícitas.

                                             

117 BOURGUIGNON, François (2000). Crime, violence and inequitable development. In: The Annual World Bank
Conference on Development Economics 1999, p. 199-220.
118 Ob. cit.
119 CHIRICOS, Theodor (1987). Rates of crime and unemployment: An analysis of Aggregate Research Evidence. In:
Social Problems, v. 34, n. 2.
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Conclui Chiricos120, no tocante à influência do desemprego sobre o

crime, que esta é maior no que pertine aos crimes contra a propriedade (sobretudo no

furto). É interessante observar também que a relação crime-desemprego varia conforme a

faixa etária dos indivíduos, uma vez que a idade possui grande ligação tanto com o crime

quanto com o mercado de trabalho.

Raphael & Winter-Ebmer121 apresentam evidências de que o desemprego

produz efeitos positivos significativos sobre as taxas de crimes contra a propriedade.

Assim, a diminuição nos ganhos potenciais associada com o desemprego involuntário

aumentaria a atividade ilegal. Além disso, trabalhadores que passam por desemprego

crônico têm menos a perder em caso de prisão.

Allan & Steffensmeier122 chegam à mesma conclusão, ou seja, de que

altos níveis de desemprego implicam altos níveis de crimes contra a propriedade,

principalmente entre homens adultos jovens.

Pertine salientar que, neste estudo, sem negar a influência do

desemprego nas taxas de crimes contra a propriedade, preferimos adotar uma perspectiva

mais ampla da teoria econômica do crime, que melhor servirá a nossos propósitos, a

mesma adotada por Grogger123 e outros autores, e segundo a qual o indivíduo não opta

entre trabalho legal e crime como situações mutuamente excludentes. Na verdade, afirma

o referido autor que muitos dos criminosos estão, de fato, empregados.

Raphael & Winter-Ebmer124 pesquisaram vários tipos de crimes contra a

propriedade, tendo achado os mais significativos índices de influência do desemprego

sobre o furto, a invasão e domicílio e o furto de veículos, confirmando, na prática, o que

já era previsto em teoria. Além disso, os mencionados autores demonstram, através de

dados empíricos, que o desemprego não afeta apenas as taxas de crimes contra a

propriedade, produzindo influência também sobre crimes violentos, contrariando estudos

                                             

120 Idem.
121 RAPHAEL, Steven & WINTER-EBMER, Rudolf (1998). Identifying the effect of unemployment on crime.
Working paper n. 19, The University of California in San Diego Department of Economics.
122 Ob. cit.
123 GROGGER, Jeffrey (1997). Market wages and youth crime. In: Journal of Labor Economics, 16(4), p. 756-791.
Chicago.
124 Ob. Cit.
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anteriores, a exemplo dos realizados por Witte & Tauchen125. Mostram, ainda, que a

queda nas taxas de criminalidade norte-americanas no período de 1992 a 1996 está

relacionada com a queda nas taxas de desemprego no mesmo período. E, por fim,

apresentam evidências de que as maiores taxas de criminalidade estão nos locais onde há

maior concentração de trabalhadores desempregados. Eide126 afirma que o valor que o

indivíduo pode ganhar legalmente (salário) depende de uma série de fatores: sexo, idade,

raça, nível de escolaridade, qualificação profissional, entre outros. A teoria diz, e os

estudos empíricos confirmam, que entre os criminosos existem mais homens jovens

negros e trabalhadores mal remunerados.

Assim, vemos que o aumento nos crimes contra a propriedade,

relacionado também com o aumento do desemprego, atinge inclusive trabalhadores

empregados, devido ao baixo nível dos salários, à desigualdade de renda e à pobreza

endêmica.

Desse modo, é perfeitamente possível que um trabalhador empregado

venha a cometer furto para satisfazer necessidade vital básica sua ou de sua família. Esta

tese tem suporte de autores como Machin & Megnir127 e Grogger128, entre outros, cuja

teoria econômica é mais ampla que o modelo de Becker. Com efeito, enquanto este trata

o crime como substituto do trabalho, já que ambos consomem tempo e produzem renda,

aqueles admitem que o indivíduo combine atividades legais e ilegais. Portanto, muitos

crimes são cometidos por indivíduos empregados.

Desse modo, Grogger129, em estudo comparativo da participação

criminal e a faixa etária da população norte-americana em 1979, demonstra que quase

25% dos indivíduos pesquisados admitiram ter tido algum lucro financeiro proveniente de

crime no ano em questão. Além disso, a quase totalidade dos pesquisados trabalhava, quer

tivessem cometido crimes, quer não. Isso significa que o modelo teórico deve tentar

                                             

125 WITTE, Ann Dryden & Tauchen, Helen (1994). Work and crime: and exploration using panel data. In: Public
Finance (suppl.), v. 49.
126 EIDE, Erling (1997). Economics of criminal behaviour: survey and bibliography. Working paper in law and
economics n. C5. University of Oslo.
127 Ob. Cit.
128 Ob. Cit.
129 Idem.
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explicar o crime considerando que a maioria das pessoas trabalha no mercado de trabalho

legal.

Assim, o autor examina o papel dos rendimentos como influenciadores

das taxas de criminalidade. Segundo ele, este aspecto é mais preciso que o fator

desemprego, já que muitos criminosos são trabalhadores empregados. E ele encontra uma

relação positiva entre a diminuição da renda dos trabalhadores menos qualificados, em

decorrência da perda de oportunidades por tais trabalhadores no mercado de trabalho e o

crescente envolvimento daqueles em atividades criminosas. Tal argumento obtém reforço

com o estudo de Trumbull130, segundo o qual os indivíduos cujos salários são mais

elevados tendem a cometer menos crimes e a reincidir menos em condutas criminosas,

podendo-se afirmar que o aumento do retorno financeiro de atividades legais contribui

para a redução das atividades criminais.

Por fim, Grogger131 demonstra que até mesmo o diferencial racial nas

taxas de criminalidade é, em parte, devido ao mercado de trabalho, uma vez que negros

geralmente têm menores salários que brancos. Além disso, a diminuição dos salários teve

papel importante no aumento da taxa de crimes cometidos por jovens durante os anos 70

e 80. Os salários explicariam a tendência decrescente do crime com o aumento da idade,

já que representam o retorno do crime e aumentam com a idade.

No Brasil, as estatísticas do IBGE mostram que a grande massa de

trabalhadores brasileiros é pouco qualificada, o que pode ser aferido tendo em vista o

baixo nível de renda da maioria dos trabalhadores. Estes dados ajudam a corroborar tudo

o que anteriormente foi dito.

Além disso, Ramos e Sant’Anna132 apontam que, no Brasil, a

desigualdade e a pobreza não estariam sendo geradas pelo desemprego, e sim pela

qualidade dos postos de trabalho. Apesar de regulamentado, o mercado de trabalho

brasileiro apresentaria uma flexibilidade cuja conseqüência seria uma taxa de desemprego

                                             

130 TRUMBULL, William (1989). Estimations of the economic model of crime using aggregate and individual level
data. In: Southern Economic Journal 94.
131 Ob. Cit.
132 RAMOS, Carlos Alberto & SANT’ANNA, Ricardo (1999). Desemprego, pobreza e desigualdade. In: Mercado de
Trabalho: Conjuntura e Análise. 11 p.23-28, outubro. Brasília: IPEA.
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baixa em termos internacionais, assemelhando-se tal dinâmica à do mercado de trabalho

norte-americano. Comparando tal situação com a do mercado de trabalho da Europa

continental, continuam os autores, verifica-se que nesta é o desemprego a causa da

pobreza e da desigualdade, visto que os postos de trabalho, neste caso, são de qualidade,

mas poucos133.  Pochmann134 salienta, nesse diapasão, que a geração de ocupações de

baixa qualidade – que, em princípio, estaria associada à exclusão relativa do modelo geral

de emprego regular e de boa qualidade – surge como paradigma de uma incorporação,

isto é, de uma inclusão social economicamente possível.

De tudo o que foi exposto, resta, pois, demonstrada a possibilidade de

indivíduos empregados cometerem crimes contra o patrimônio, já que a atividade exercida

no mercado de trabalho lícito e a conduta criminosa não são mutuamente excludentes.

É razoável inferir-se também, embora não tenham sido encontrados

quaisquer estudos sobre o tema, que o patrimônio do empregador será o primeiro alvo do

empregado que comete crime contra a propriedade, vez que, em regra, o empregador

detém mais bens materiais que o empregado, merecendo realce ainda a facilidade do

acesso do empregado em relação ao aludido conjunto de bens, em face do contato diário

entre este e o trabalhador.

Sobre esse assunto especificamente, poucas são as decisões emanadas de

Tribunais Regionais do Trabalho135. De qualquer forma, a imensa maioria de tais decisões

entende ser incompatível a prática de crime contra a propriedade e a percepção de salário,

embora já se tenha reconhecido furto em face do patrimônio do empregador como tendo

sido cometido em estado de necessidade136.

                                             

133 Acrescentam ainda os autores que um posto de trabalho dito de qualidade é uma noção para a qual não há critérios
objetivos de aferição, podendo-se falar em elevada produtividade, baixa rotatividade, boas perspectivas de ascensão
profissional e qualificação do trabalhador.
134 POCHMANN, Marcio (1999). O trabalho sob fogo cruzado: exclusão, desemprego e precarização no final
do século. São Paulo: Contexto.
135 Pesquisa realizada através do website do tribunal Superior do Trabalho, no endereço eletrônico www.tst.gov.br, no
módulo “jurisprudência”.
136 Cf. s decisões constantes de CARVALHO, João Antero de (1976). Furto famélico e avaliação da gravidade do
fato. In: LTr – Revista Legislação do Trabalho, v. 40, n. 9, p. 1149-1154, set. São Paulo: LTr. Todas as decisões
mencionadas neste artigo são da década de 1950.
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4.2 O CRIME DE FURTO E O FURTO FAMÉLICO

O reconhecimento da propriedade privada determinou o aparecimento

da repressão ao furto. Assim, antiga é a incriminação desta conduta. Pela Lei das XII

Tábuas, os romanos cuidavam da proteção ao furto, diferenciando entre furto manifesto e

não manifesto. O primeiro pressupunha ser o agente pego em flagrante. A punição era

sempre corporal, sendo o furto manifesto punido com açoites e pena pecuniária e o não

manifesto com açoites e servidão137.

Fragoso138 aponta que, no direito germânico, o furto era a subtração

realizada de forma clandestina, ao passo que o roubo era a subtração manifesta, sendo

aquele severamente punido, inclusive com a morte por enforcamento no terceiro furto.

Na Idade Média, passou-se a distinguir o furto de pequeno valor (cuja

punição era corporal, recaindo sobre a pele e os cabelos) e o furto de grande valor (no

qual a pena era aplicada nas mãos e no pescoço). A pena de morte fora reservada para os

furtos de alto valor e para os agravados.

Com o abrandamento das penas, algumas legislações, a exemplo da

francesa, reservaram a pena de morte para os casos de furto em que também era

cometido o homicídio.

No ordenamento jurídico brasileiro, o crime de furto encontra-se

descrito no art. 155, caput, do Código Penal: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia

móvel”. Para o tipo de estudo que pretendemos realizar, não nos interessam as figuras

qualificadas ou privilegiadas, apenas o verbo, a forma simples do crime, descrita

sinteticamente no dispositivo acima transcrito.

O furto é um atentado ao patrimônio de alguém, cometido sem o

emprego de violência contra a pessoa, porque, se presente a violência, tem-se o crime de

roubo (art. 157 do CP). Comete furto, portanto, aquele que retira coisa móvel da esfera de

poder ou disposição do proprietário desta, com a vontade livre e consciente de tomá-la

                                             

137 SALLES JR., Romeu de Almeida (1995). Furto, roubo e receptação. São Paulo: Saraiva.
138 FRAGOSO, Heleno Cláudio (1987). Lições de direito penal: parte especial. v. 1. Rio de  Janeiro: Forense.
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para si, com ânimo definitivo, ou seja, com a intenção de tornar-se proprietário, ou dá-la a

outrem. Qualquer pessoa pode praticar o delito em questão, à exceção do proprietário em

face do possuidor139. Trata-se de crime doloso, não admitindo a forma culposa. A coisa

furtada deve pertencer a alguém, ainda que este não possa ser identificado, visto que a

coisa sem dono, a coisa perdida ou a abandonada não podem ser objeto de furto.

O momento consumativo do furto ocorre quando o agente completa a

subtração da coisa, isto é, quando o objeto material do delito sai completamente da esfera

de vigilância do proprietário e entra na esfera de vigilância do agente, que passa a ter o

poder de disposição, a posse tranqüila da coisa.

Como todos os crimes dolosos, o furto deixa de ser um fato antijurídico

quando é cometido sob o manto de uma das causas excludentes da ilicitude, previstas nos

arts. 23 a 25 do CPB. Interessa-nos, para este estudo, o furto cometido em estado de

necessidade, cuja definição consta do capítulo III desta dissertação.

O furto famélico, também denominado de furto necessitado, é

reconhecido desde a Idade Média, por influência do direito canônico. No Brasil, voltou a

ser objeto de comentários da doutrina devido aos saques realizados pelo Movimento dos

Sem-Terra140. Trata-se esta figura do furto cometido para a satisfação de necessidade vital

básica, que não poderia de outro modo ser satisfeita, devendo ser observado que,

inobstante a sua denominação de furto famélico, isto é, “faminto; que tem fome

devoradora”141, o furto famélico, por ser cometido em estado de necessidade, é admissível

“em referência à salvaguarda de qualquer bem jurídico, e não só em relação à vida e ao

corpo”142.

Doutrina143 e jurisprudência trazem os requisitos para que o furto seja

considerado famélico: que o fato haja sido praticado para saciar a fome ou satisfazer outra

                                             

139 Neste caso, tem-se o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do CP.
140 Apenas para exemplificar, FONTELES, Cláudio Lemos (1998). “A fome não faz de famintos criminosos” in
Consulex: revista jurídica, v. 2, n. 20, p. 20-23, ago. Brasília: Consulex.
141 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda (1975). Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, p. 609.
142 BRUNO, Aníbal. Ob. cit, p. 382.
143 JESUS, Damásio de (1998). Furtos, saques e estado de necessidade. In: Revista do curso de direito da Univale,
v. 1, n. 52, p. 51-54, jul/dez. Governador Valadares.
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necessidade vital; que tenha sido o único recurso possível; que o objeto material subtraído

tenha sido coisa capaz de diretamente contornar a emergência. É, pois, uma situação

extrema, que exclui o crime. Resta saber se também exclui a justa causa por ato de

improbidade.

Na esfera trabalhista, as condutas delituosas exigem menos requisitos

para sua configuração do que na esfera penal, ante a diferença na gravidade das sanções

impostas por ambos os ramos do direito, por isso a desnecessidade de que se constituam

em crimes contra o patrimônio. Por outro lado, o rol de necessidades vitais básicas é

amplo, diante do art. 7º, IV da CF/88: “moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,

vestuário, higiene, transporte e previdência social”.

Acrescente-se que a jurisprudência brasileira é conservadora no

tratamento do furto famélico, não o admitindo se não for cometido para saciar a fome

(Tribunal de Alçada Criminal de Minas Gerais, Apelação Criminal 244072-8, relator Des.

Lamberto Sant’Anna), por exemplo, quando o produto do furto consistir em roupas

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação Criminal 18995/98,

relator Des. Everardo Mota e Matos).

Outras decisões, estas em menor número, aceitam a alegação de furto

famélico quando o agente é primário e possuir péssimas condições sócio-econômicas

(Tribunal de Alçada Criminal de Minas Gerais, Apelação Criminal 324146-9, relator Des.

Erony da Silva). Ressalte-se que não se admite a simples alegação de desemprego para

sustentar o estado de necessidade (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,

Apelação Criminal 2000.01.1.018122-5, relatora Desª. Carmelita Brasil), isto é, só a

miserabilidade não enseja a excludente de ilicitude (Tribunal de Justiça do Distrito Federal

e Territórios, Apelação Criminal 12806/93, relator Des. Joazil M. Gardes), embora possa

subsistir a alegação de furto famélico desde que se demonstra a presença dos requisitos do

estado de necessidade, bem como a inadiável necessidade de alimentar sua prole e a

inevitabilidade da conduta lesiva praticada (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e

Territórios, Apelação Criminal 1998.07.1.003706-7, relatora Desª. Eutália Coutinho).

Deste modo, o furto famélico somente exclui a despedida por justa causa

após um exame cuidadoso do caso concreto e das circunstâncias peculiares ao agente,
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segundo Carvalho144. O mesmo autor traz exemplos de casos em que não foi reconhecida

pela Justiça do Trabalho a despedida por justa causa: um cozinheiro, que foi demitido por

haver comido uma perna de frango; o de um empregado com longos anos de casa,

flagrado em dependência alheia ao refeitório com “um pedaço de carne de porco, um de

roast beef e um de frango”145.  É o que almejamos neste estudo: fornecer subsídios para

uma eventual análise de casos concretos que se refiram ao furto famélico na esfera

trabalhista, diante da quase total ausência de literatura sobre o assunto.

                                             

144 CARVALHO, João Antero de (1976). Furto famélico e avaliação da gravidade do fato. In: LTr – Revista
Legislação do Trabalho, v. 40, n. 9, p. 1149-1154, set. São Paulo: LTr.
145 Ob. Cit., p. 1153.
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V - PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

O estudo do panorama atual de precarização das relações de trabalho é

necessário para a compreensão do capítulo que se lhe segue e trata da análise casuística do

furto famélico.

5.1 O TRABALHO COMO VALOR ESTRUTURANTE NAS SOCIEDADES

CAPITALISTAS MODERNAS

Desde o início dos tempos o trabalho tem sido considerado como um

castigo, ou uma punição. Já na Bíblia encontramos a confirmação de tal assertiva, no livro

do Gênesis, 3:19: “comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de

que foste tirado; porque és pó, e em pó te hás de tornar”146.

Hannah Arendt147 distingue labor de trabalho. De acordo com a autora,

o labor era feito de acordo com as exigências do corpo humano, tendo caráter

eminentemente servil; a noção de labor assimilava as ocupações que eram exercidas com a

finalidade de atender às necessidades de subsistência do indivíduo. Tinha, por isso, o

labor, na Antigüidade clássica, caráter eminentemente servil, e era exercido pelos escravos

e pelos animais. A escravidão, continua a autora, foi instituída juntamente como tentativa

de excluir o labor das condições da vida humana. E, por isso, Aristóteles embora não

negasse a natureza humana dos escravos, negava o emprego da palavra homem para

designar seres humanos inteiramente subordinados à necessidade, daí a expressão animal

laborans, em oposição a homo faber, sendo este o homem que trabalha com as mãos,

fabricando os objetos destinados ao uso humano. O homo faber cria os instrumentos

utilizados pelo animal laborans, que aliviam a carga deste. Por fim, conclui a autora que os

vocábulos são utilizados indistintamente nos dias de hoje148.

                                             

146 BÍBLIA. Português. (1981). Bíblia Sagrada. 32. ed. São Paulo: Editora Ave Maria.
147 ARENDT, Hannah (1999). A condição humana. Rio de Janeiro: Forense.
148 A propósito, no tocante ao pensamento grego a respeito do trabalho, Reinholdo Aloysio ULLMANN (1996:
Epicuro: o filósofo da alegria. Porto alegre: EDIPUCRS) diz que a crença corrente, isto é, de que o trabalho
manual era objeto de menoscabo entre os antigos gregos, é uma interpretação unilateral, relativamente ao
pensamento de Xenofonte, Platão e Aristóteles, visto que há, em todos eles, uma afirmação clara de que a dignidade
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Pode-se concluir, dessarte, que, historicamente, o trabalho sempre teve

uma conotação de penalidade ou castigo. Entretanto, esse quadro tende a mudar, desde as

idéias de Adam Smith e Karl Marx, nas quais houve a consagração do trabalho como

valor supremo149 e, ainda, em face da exaltação, pela grande maioria dos ordenamentos

jurídicos atuais, do princípio da dignidade da pessoa humana em seus mais diversas

matizes. Assim é que Lima150 entende que os direitos humanos fundamentais constituem

atualmente a base dogmática das constituições, acrescentando que a CF/88 coloca como

direitos fundamentais o trabalho e o direito do trabalhador, mas elege como cláusulas

pétreas somente os direitos e garantias individuais (art. 60, §4º), isto é, os constantes do

art. 5º. Conclui o autor afirmando que, como valor, o trabalho goza do caráter de direito

fundamental, mas, como direito, não, e, por conseguinte, hoje, o trabalho se enfraquece

como direito, mas se fortalece como valor.

Nesse diapasão, salienta Tavares que o direito do trabalho é “direito

inalienável de qualquer pessoa humana, independente de sua condição sócio-econômica,

pelo que compete ao Estado garantir esse direito na consecução do bem-estar da

comunidade que governa”151. Por seu turno, Andrade152 traz dados estatísticos recentes,

obtidos em pesquisas de opinião por instituição especializada, segundo os quais o trabalho

é muito ou bastante importante para 90% dos entrevistados de 18 anos de idade ou mais.

Assim, embora tenha conotação de castigo ou punição, o fato é que o

trabalho e o homem estão indissociavelmente ligados, não se podendo negar a

importância do trabalho nas sociedades contemporâneas.

                                                                                                                                            

do homem reside no trabalho, seja manual, seja intelectual. Citando Rodolfo MONDOLFO (1968: O homem na
cultura antiga, tradução de Luiz Aparecido Caruso. São Paulo: Editora Mestre Jou), acrescenta que o desprezo
aristotélico pelo trabalho manual ocorre enquanto este coloca o homem numa situação de escravidão, quer seja a
respeito de necessidades e interesses econômicos, quer seja a respeito de outras pessoas, cujas ordens deve executar
mecanicamente, sem nenhuma intervenção da própria inteligência e raciocínio. Deste modo, e complementando o
que diz ARENDT, conclui ULLMANN que a repulsa não se refere ao labor manual em si, mas sim à separação
entre inteligência e trabalho, o que viola a natureza humana.
149 ARENDT, cit.
150 LIMA, Francisco Meton Marques de (1998). Os direitos fundamentais e o trabalho nas constituições estrangeiras.
In: Genesis: Revista de Direito do Trabalho, v. 12, n. 68, p. 202-217. Curitiba: Genesis editora.
151 TAVARES, Telma Núbia (1987). As medidas de proteção contra a dispensa arbitrária. In: LTr – Revista
Legislação do Trabalho, v. 51, nº. 10, pp. 1168/1190. São Paulo: LTr.
152 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de (1994). O desemprego nos países mais industrializados do mundo. In:
LTr – Revista Legislação do Trabalho, v. 58, nº 08. São Paulo: LTr.
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Ainda assim, Méda153 fala em desaparição do trabalho no futuro das

sociedades capitalistas. Por outro lado, Antunes154 afirma que o trabalho é decerto o fator

mais importante para a acumulação de capital pelas nações capitalistas. Sem a força de

trabalho, a produção se torna impossível. Embora o mundo do trabalho esteja

atravessando uma fase de metamorfoses estruturais, entendemos que não se pode falar

em seu desaparecimento.

O fordismo, símbolo da época áurea do capitalismo, é substituído pelo

toyotismo, modelo surgido no Japão. O fordismo pode ser sintetizado como o processo

de produção adotado pela grande maioria das indústrias capitalistas deste século e cujos

princípios básicos são a produção em massa, através da linha de montagem, do rígido

controle dos tempos e movimentos e da fragmentação das funções: separam-se a

elaboração e a execução do trabalho155.

Por seu turno, o toyotismo caracteriza-se pela produção ditada pelo

consumo; pelo trabalho simultâneo de um operário com várias máquinas; melhor

aproveitamento do tempo na produção e no transporte das mercadorias; e pela

desespecialização e polivalência dos operários. Já que a oferta é condicionada pela

demanda, e não o contrário, os direitos dos trabalhadores são flexibilizados para atender

às novas necessidades. Além disso, a polivalência dos empregados leva as empresas a

necessitarem de um número menor deles. Se o mercado exige maior produção, utilizam-se

as horas extras, a contratação temporária e a mão-de-obra terceirizada.

A conseqüência desse novo modelo é a intensificação da exploração dos

trabalhadores, mascarada através da crença na melhoria do trabalho, que deixa de ser

repetitivo e alienante.

O modelo japonês, à parte algumas peculiaridades nacionais, tem sido

exportado com sucesso para os países europeus capitalistas e para as Américas. Este é um

dos fatores que explicam a fase de precarização que sofrem as relações de trabalho

                                             

153 MÉDA, Dominique (1996). El valor trabajo visto en perspectiva. In: Revista Internacional del Trabajo, v. 115,
n. 6, p. 689-700. Genebra: OIT.
154 ANTUNES, Ricardo (2000). Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do
trabalho. São Paulo: Cortez.
155 Idem.



63

atualmente. Se o modelo de tais relações precisa ser revisto, deve sê-lo, mas não às custas

do sacrifício de direitos conseguidos arduamente pelos trabalhadores em séculos de

História.

5.2. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AS

NECESSIDADES VITAIS BÁSICAS DO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO

Este capítulo pretende trazer alguns comentários acerca da dignidade da

pessoa humana, erigida à qualidade de fundamento da República Federativa do Brasil,

consagrado no art. 1º de nossa Constituição. Após uma breve exposição sobre a evolução

histórica do conceito, enfatizar-se-ão os ensinamentos da Igreja Católica sobre o assunto,

em face de sua particular relevância para a situação do trabalhador. Depois, inserir-se-á o

direito ao trabalho (incluído aí o direito a trabalhar em condições dignas) no contexto da

dignidade da pessoa humana, na lição de Afonso da Silva156, e a conseqüente posição

desta dignidade em face do atual panorama de precarização das relações de trabalho

vivido em todo o mundo e, em particular, no Brasil.

5.2.1 Surgimento, evolução histórica e posição atual do conceito de dignidade da

pessoa humana

As origens da dignidade da pessoa humana remontam primeiramente ao

pensamento filosófico da Grécia clássica, onde a dignidade do indivíduo era proporcional

às posses e ao prestígio diante dos outros membros da comunidade, falando-se, pois, em

pessoas mais dignas e menos dignas.

Na Antigüidade Clássica, como salienta Alves157, embora incipientes e

insuficientes, podem ser encontrados vestígios de uma certa preocupação com o respeito

à dignidade da pessoa humana, por exemplo, no Código de Hamurabi e no Código de

                                             

156 AFONSO DA SILVA, José (1998). A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. In:
Revista de Direito Administrativo, n. 212, abr/jun., p. 89-94. Rio de Janeiro: Renovar.
157 ALVES, Cleber Francisco (2001). O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque da
doutrina social da Igreja. Rio de Janeiro: Renovar.
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Manu. Afirma o mencionado autor serem esses os alicerces do princípio da dignidade e

dos direitos do ser humano.

No pensamento estóico, por outro lado, influenciado pelo Cristianismo,

a dignidade era o traço distintivo dos seres humanos em relação aos outros animais (os

homens seriam as únicas criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, dotados de uma

estrutura espiritual, esta idêntica em todos os humanos). Cada indivíduo possuía a mesma

dignidade, ligando-se esta noção à de liberdade pessoal, à idéia de que cada indivíduo é

responsável pelo seu próprio destino158.

Essa noção teológica de dignidade perdurou por toda a Idade Média, até

os séculos XVII e XVIII, quando houve a racionalização e a laicização da concepção de

dignidade, principalmente através das idéias de Immanuel Kant, as quais passaram a

influenciar o pensamento ocidental; as constituições que hoje consagram o princípio da

dignidade da pessoa humana fazem-no ainda inspiradas nesta corrente de pensamento.

A percepção kantiana de dignidade mantém a noção de que cada ser

humano possui a mesma dignidade, e relaciona-se com a noção de autonomia da vontade

do ser humano. Esta capacidade de agir determinando-se a si mesmo e de acordo com

certas leis é característica exclusiva do ser humano, e é este o fundamento da dignidade.

Além disso, se o homem é um ser racional, existe como um fim em si mesmo, e não

como algo que pode ser utilizado para a obtenção de um fim. Os seres desprovidos de

racionalidade são as coisas, dotadas de um valor relativo e condicionado. Os homens, ao

contrário, possuem um valor absoluto; não podem, portanto, em qualquer hipótese, ser

tratados como objetos, sob pena de violação de sua dignidade. As coisas, de valor relativo,

possuem um preço, podem ser substituídas por outras que se lhes equivalham. Os seres

humanos, não, porque têm um valor que é absoluto, sobre o qual não se pode estabelecer

um preço; não possuem, pois, os indivíduos, substitutos equivalentes.

Essa é, em linhas gerais, a concepção de dignidade da pessoa humana

que influencia o pensamento ocidental até os dias atuais. Percebe-se, portanto, que a

                                             

158 SARLET, Ingo Wolfgang (2001). Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
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noção de dignidade humana preexiste ao direito, e que não se pode dar-lhe uma definição

perfeita, completa e acabada, mormente em virtude da diversidade de valores presentes

nas diversas sociedades. Assim, diante de uma situação concreta, é possível saber se houve

desrespeito à dignidade humana, mas não com fundamento em um conceito previamente

elaborado.

Pertine salientar, neste contexto, que a dignidade humana não existe

somente quando é concretizada. A capacidade de autodeterminação do ser humano, como

salienta Rabenhorst159, foi adotada pelo pensamento ocidental da forma mais abstrata

possível; existe de forma igual em todos os seres humanos, embora de forma potencial,

podendo ou não vir a ser exercida. Deste modo, têm dignidade os incapazes e os

nascituros, por exemplo. Ainda, a dignidade pode ser concebida sob duplo aspecto: uma

forma de comportar-se ou um atributo intrínseco do ser humano. E é neste último

sentido que ela encontra amparo constitucional: a dignidade é um valor presente em todo

ser humano, independentemente da forma como ele se comporte160.

Como referido supra, a idéia kantiana de dignidade inspirou os

ordenamentos jurídicos que a consagram. A constituição brasileira inseriu a dignidade da

pessoa humana no rol dos fundamentos da República, no art. 1° da Lei Maior. Convém

salientar que Afonso da Silva161 não considera a dignidade da pessoa humana como um

princípio constitucional fundamental; ela é, sim, um valor supremo, fundante, da

República, e só um regime democrático pode efetivá-la. Norteia, por conseguinte, o

conteúdo de todos os direitos fundamentais do ser humano; não se pode reduzir o

conteúdo deste valor à defesa dos direitos pessoais tradicionais; a dignidade humana inclui

a proteção aos direitos sociais, entre os quais se inclui o direito ao trabalho.

Nesse diapasão, Sarlet162 acrescenta que não se pode olvidar a dimensão

social ou comunitária da dignidade humana, uma vez que esta relaciona-se à condição de

cada indivíduo e os indivíduos vivem em comunidade.

                                             

159 RABENHORST, Eduardo (1999). Breves considerações sobre o princípio da dignidade humana. In: Revista do
Gajop, edição especial, fascículo 1.
160 AFONSO DA SILVA, ob. cit.
161 Ob. cit.
162 Ob. Cit.
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Importa salientar opiniões como a de Felippe, segundo o qual nas

relações de produção capitalistas, a concepção burguesa de liberdade, surgida com a

Revolução Francesa, em certa medida, não se estende ao trabalhador. A necessidade da

elaboração de um novo conceito de liberdade pela burguesia, consagrado pelo direito

positivo, surgiu do fato de que o conceito tradicional de liberdade não se coadunava com

as relações de trabalho capitalistas, que pressupõem a exploração de uma classe por outra.

O autor afirma que este fato corresponde “à lógica do processo histórico, e nela não se

põe a questão da dignidade humana”163.

Por outro lado, Afonso da Silva destaca que a dignidade da pessoa

humana, constitucionalmente assegurada, valor fundante dos Estados Democráticos de

Direito, exige que sejam garantidas aos indivíduos condições básicas para sua

sobrevivência. Assim, constituem desrespeito à dignidade humana as situações de

desigualdades sociais, a fome e a miséria. A dignidade humana, convém frisar, demanda a

garantia de condições de “existência digna conforme os ditames da justiça social como

fim da ordem econômica”164. Podemos, ainda, acrescentar ao pensamento do aludido

doutrinador, que não se pode considerar como um verdadeiro Estado Democrático de

Direito um Estado que não procura assegurar a seus súditos as condições mínimas de

respeito a sua dignidade.

5.2.2 A doutrina social da Igreja Católica

Conforme já mencionado, é no pensamento da Igreja Católica que o

conceito de dignidade da pessoa humana ganha corpo. Segundo Alves165, a Bíblia traz,

como idéia mais fundamental e profunda sobre o homem, o caráter de imagem e

semelhança ao próprio Deus, de onde adviria a dignidade da pessoa humana. O citado

doutrinador acrescenta que a característica principal da qualidade do homem como

imagem de Deus é o domínio conferido por este àquele, quando da Criação, sobre todos

                                             

163 FELIPPE, Márcio Sotelo (1996). Razão jurídica e dignidade humana. São Paulo: Max Limonad, p. 55.
164 Ob. cit., p. 93.
165 Ob. cit.
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os animais que se movem sobre a Terra (Gen 1:28166). Obviamente, o exercício desse

domínio tem como pressupostos a inteligência e a liberdade, atributos que distinguem o

homem dos outros animais.

A preocupação da Igreja Católica neste particular foi primeiramente

expressada na encíclica Rerum Novarum, publicada por Leão XIII em 1891, época da

Revolução Industrial, em que reinava a exploração do trabalhador. Este documento foi a

resposta inicial da Igreja a esse contexto de opressão, agravado pelas idéias equivocadas

do liberalismo burguês, e que, na ótica da Igreja, tampouco seria resolvido consoante os

ensinamentos do socialismo, doutrina apresentada como alternativa à anterior167. A

própria Constituição mexicana de 1917 foi grandemente influenciada pelo conteúdo social

exposto na Rerum Novarum168.

Na encíclica Quadragesimo Anno, publicada na oportunidade dos quarenta

anos da Rerum Novarum, Pio XI ressaltou a importância daquela encíclica inclusive como a

“semente do novel ramo jurídico do Direito do Trabalho” (Quadragesimo Anno, nº 28)169.

A encíclica Laborem Exercens foi publicada pelo Papa João Paulo II na

data da comemoração dos 90 anos da Rerum Novarum. Eram os anos seguintes à crise do

petróleo da década de 1970; impunha-se uma nova divisão internacional do trabalho,

países desenvolvidos buscavam mão-de-obra barata nos países subdesenvolvidos170.

Tratando novamente do trabalho, e sempre com fundamento na

dignidade humana, o Sumo Pontífice inova na abordagem da questão, deslocando a chave

central da questão social da propriedade privada para o trabalho, proclamando a

prioridade deste sobre o capital, mero instrumento, chegando inclusive a afirmar que a

propriedade dos meios de produção, fosse pública ou privada, somente seria legítima na

medida em que servisse ao trabalho (Laborem Exercens, nº 14)171.

                                             

166 Verbis: “Deus os abençoou: ‘Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os
peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra’”. Ob. cit.
167 ALVES, Cleber Francisco. Ob. cit.
168 LIMA, Francisco Meton Marques de (1998). Os direitos fundamentais e o trabalho nas constituições estrangeiras.
In: Genesis: Revista de Direito do Trabalho, v. 12, n. 68, p. 202-217. Curitiba: Genesis editora.
169 Ob. cit. p. 31.
170 Essa época coincide com a segunda fase da globalização, a ser examinada oportunamente, apontada por
SINGER, Paul (1999). Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. São Paulo: Contexto.
171 ÁVILA, Fernando Bastos de (1999). Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da Igreja. São Paulo: Loyola.
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A preocupação da Igreja não se tem limitado às encíclicas papais. Como

informa Andrade172, a Igreja tem se preocupado com a ética financeira moderna, tendo o

trabalho voltado a ser tema primordial dos teólogos.

5.2.3 A dignidade do trabalhador brasileiro no atual panorama de precarização das

relações de trabalho

Felippe173 observa que “o pensamento jurídico moderno é informado

pela condição a priori da liberdade, igualdade, ausência de privilégios, idéias construtoras

da experiência e por isso livres”. Esta idéia baseia-se na concepção kelseniana de norma

fundamental, isto é, uma norma que opera na natureza e que, portanto, antecede ao

direito, servindo como fundamento de validade de quaisquer normas jurídicas, inclusive

da constituição. O referido autor critica esta noção porque ela passa a abrigar no campo

do jurídico categorias que até então dele não faziam parte. Assim, se o direito ao trabalho,

por exemplo, é constitucionalmente garantido, uma política governamental que leve ao

desemprego será antijurídica, porque a distância entre esta garantia, meramente nominal, e

sua real eficácia é uma  questão jurídica.

Discordamos do autor, neste particular, pois entendemos ser necessária

uma garantia efetiva do direito ao trabalho, como o diz Silva174. Segundo este autor, a

dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado democrático de direito, exige

condições mínimas de existência. Com efeito, o trabalhador é sempre a parte

hipossuficiente na relação de trabalho e, por isso, necessita da intervenção estatal para

equilibrar a diferença econômica entre ele e seu empregador.

No plano teórico, portanto, já se estabeleceu o valor do aludido

princípio. A dificuldade resume-se em concretizá-lo, o que, ao menos no que tange ao

trabalho, está mais longe a cada dia, diante do contínuo processo de precarização das

relações trabalhistas. Sarlet175 afirma que a dignidade da pessoa humana somente tem

                                             

172 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de (1994). Crises dos modelos capitalistas e do mercado laboral. In: LTr –
Revista Legislação do Trabalho v. 58, nº 07, p. 783-788. São Paulo: LTr.
173 Ob. Cit., p. 37.
174 Ob. Cit.
175 Ob. Cit.
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sentido no âmbito da intersubjetividade, devendo o ordenamento jurídico cuidar para que

a dignidade seja assegurada de maneira igual a todos os indivíduos. O que se vê, contudo,

na realidade da quase totalidade dos trabalhadores brasileiros, é bem diferente, haja vista o

atual processo de precarização das relações de trabalho.

Este fenômeno consiste no enfraquecimento progressivo das garantias

constitucionais e legais conquistadas pelo trabalhador, seja através da retirada de tais

direitos da legislação, seja deixando ao arbítrio dos sindicatos a negociação desses direitos,

seja atribuindo a uma empresa estranha à relação de emprego a execução de certa

atividade, levando o trabalhador a perder a noção e enquadramento sindical. O traço

comum a todas as formas é a retirada da proteção estatal. Sem necessidade de entrar em

maiores detalhes, por ora podemos afirmar que os principais instrumentos utilizados para

a precarização, segundo Catharino176, são quatro: a privatização de empresas; a

desregulamentação; a flexibilização e a terceirização, os quais serão analisados em detalhe

posteriormente.

Teixeira da Costa177 salienta que, atualmente, em face do predomínio das

condições econômicas, adotado pelo modelo neoliberal, os trabalhadores estão sendo

encarados como verdadeiro “capital humano”, o que representa um retrocesso à situação

vivida pelos obreiros anteriormente ao Tratado de Versalhes, quando eram aqueles vistos

como mercadoria, ou seja, material de uso, passível de avaliação financeira e componente

de um custo. Essa noção é incompatível com a idéia de dignidade do trabalhador

enquanto pessoa humana insuscetível de avaliação financeira. A dignidade do trabalhador

pressupõe assegurar-se-lhe o direito ao acesso ao trabalho com remuneração justa, bem

como o direito à inserção no contexto produtivo da empresa, sem embargo da satisfação

dos demais direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.

                                             

176 CATHARINO, José Martins (1997). Neoliberalismo e Seqüela. São Paulo: LTr.
177 TEIXEIRA DA COSTA, Orlando (1995). O trabalho e a dignidade do trabalhador. In: Síntese Trabalhista, v.
75, pp. 07/10. Setembro.
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Finati chega a conclusão semelhante, ao afirmar, em face da consagração

do valor trabalho no art. 1º da CF/88, que “o legislador pretendeu dizer que a pessoa só

tem dignidade, quando estiver de posse do trabalho e dos valores a ele inerentes”178.

Assim, para o autor, o trabalho dignifica a pessoa, permitindo sua auto-

afirmação dentro de sua família e da própria sociedade. Desde o início das civilizações, o

trabalho está presente em todas as atividades humanas, e interligado com os demais

fenômenos sociológicos, econômicos, religiosos, morais, jurídicos e políticos.

O valor do salário também merece ser discutido. A Constituição

preceitua que o salário mínimo deve assegurar a satisfação das necessidades vitais básicas

do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,

vestuário, higiene, transporte e previdência social.

A CF/88 inovou ao estabelecer a obrigatoriedade de fixação do salário

por lei e o elenco de necessidades a serem satisfeitas pelo salário mínimo. Estas seriam as

diretrizes básicas para a fundação de uma política social de longo prazo, que serviria para

minorar as desigualdades sociais no país. Todavia, até hoje, não houve sinais de

implantação de qualquer política neste sentido, o que levou o STF a reconhecer a

inconstitucionalidade por omissão do Poder Público ao não respeitar o comando

constitucional do art. 7º, IV (STF ADI 1.458-7, rel. Min. Celso de Mello).

5.3 A GLOBALIZAÇÃO, O MODELO ECONÔMICO ATUAL E OS PRINCIPAIS

INSTRUMENTOS DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Embora usualmente se confundam as noções de globalização,

neoliberalismo e flexibilização, há profundas dessemelhanças entre elas, não obstante

estejam intimamente ligadas. Nesta oportunidade, procuraremos traçar-lhes as principais

distinções, demonstrando a conexão existente entre elas, bem como suas conseqüências

com relação aos trabalhadores empregados.

                                             

178 FINATI, Cláudio Roberto (1996). O valor social do trabalho. In: Revista do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região, n. 8, p. 28-39. Campinas.
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Quando se fala em globalização, pensa-se imediatamente num fenômeno

de mundialização da economia, isto é, maior interação comercial, industrial e econômica

entre os países do mundo179.

O discurso sobre a precarização do trabalho se insere num contexto

temático mais amplo, para que se possa apreender os defeitos morais do modelo

econômico atual, cujos fundamentos se encontram no neoliberalismo. O colapso do

Estado social ou intervencionista é o panorama no qual surgem as idéias neoliberais, a

partir das crises ocorridas na década de 1970. A flexibilização – palavra cujo significado é

mais restrito que o de precarização, mas cuja menção ora serve aos nossos propósitos –

foi proposta como a única solução possível para as contingências acarretadas pela

globalização180.

Cumpre observar, inicialmente, que, para os objetivos deste estudo, não

se faz necessário discorrer sobre o liberalismo como doutrina política ou filosófica, mas

sim sobre seus delineamentos enquanto doutrina econômica. E, sob este prisma, o Estado

não deve intervir nas relações econômicas entre indivíduos, classes e nações, devendo

apenas assegurar a fiel observância dos contratos e executar os serviços não lucrativos

indispensáveis ao funcionamento das atividades econômicas181.

Os pesquisadores brasileiros são assentes ao apontar como marco inicial

da avalancha neoliberal182 a fundação da Sociedade de Mont Pèlerin, em 1947.  Mas

algum tempo antes, logo após a II Guerra Mundial, na Europa capitalista e na América do

Norte, começou-se a esboçar uma reação teórica e política à intervenção estatal em todos

os setores da sociedade, que houvera culminado com o Welfare State. Essa reação começou

como uma crítica a qualquer limitação imposta ao mercado, sob o argumento de que a

interferência do Estado destruiria a liberdade dos cidadãos e a de concorrência,

                                             

179 LAVOR, Francisco Osani de (1999). Perspectivas das relações individuais e coletivas de trabalho na sociedade
globalizada. In: Genesis: Revista de Direito do Trabalho, v. 13, n. 77, p. 693-700. Curitiba: Genesis editora.
180 PEREIRA E SILVA, Reinaldo (1997). A flexibilidade do direito do trabalho na perspectiva neoliberal. In: Síntese
Trabalhista n. 100, p. 129-141. Porto Alegre: Síntese.
181 COSTA, Orlando Teixeira da (1995). O trabalho e a dignidade do trabalhador. In: Síntese Trabalhista 75, p. 7-
13. Setembro. Porto Alegre: Síntese.
182 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (1997). Direito e neoliberalismo no Brasil, hoje. In: Síntese
Trabalhista 100, p. 142-150. Porto Alegre: Síntese.
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impedindo a prosperidade de todos, como diz Anderson183. As bases teóricas iniciais da

nova ideologia foram lançadas no livro O caminho da servidão, de Friedrich von Hayek,

lançado em 1944, cujos temas principais eram o Estado mínimo, a sobreposição das leis

de mercado às leis do Estado, a sujeição do social ao econômico, e o ataque ao

sindicalismo de combate184.

Contudo, a etapa de ouro por que passava o capitalismo europeu não

comportava questionamentos sobre sua eficiência. Os anos 50 e 60 conheceram as mais

altas taxas de crescimento econômico da história. Dessa forma, o novo credo somente

pôde ser posto em prática após a crise do capitalismo do pós-guerra, em 1973, com a crise

do petróleo. A inflação cresceu assustadoramente, ao passo que as taxas de crescimento

da economia diminuíram. O movimento operário reivindicava maiores salários e aumento

dos gastos sociais por parte do Estado, o que, por seu turno, prejudicava a acumulação de

capital. Os lucros empresariais caíram.

A solução encontrada para retomar os níveis de crescimento anteriores à

crise foi impor uma série de medidas econômicas que, essencialmente, diminuíam ou

eliminavam os gastos estatais com políticas sociais (restaurando a taxa natural de

desemprego, portanto) e intervenções na economia. A estabilidade monetária era o maior

objetivo dos governos europeus, junto a uma disciplina fiscal que importava na

diminuição dos impostos dos mais ricos, para incentivá-los a realizar investimentos. Esse

conjunto de medidas de fato serviu para controlar a inflação, mas intensificou

desigualdades, manifestadas, entre outros exemplos possíveis, numa massa de

trabalhadores desempregados em nível mundial185.

Os sistemas capitalistas modernos caracterizam-se, segundo menciona

Andrade186, por um crescimento desenfreado, decorrente não apenas da crescente

                                             

183 SADER, Emir e GENTILI, Pablo (Orgs.) (1998). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado
democrático. São Paulo: Paz e Terra.
184 DALLEGRAVE NETO, José Affonso (2001). Análise da conjuntura socioeconômica e o impacto no direito do
trabalho. In: LTr - Revista Legislação do Trabalho, v. 65, n. 4, p. 391-402, abr. São Paulo: LTr.
185 BRUNHOFF, Suzanne (1991). A hora do mercado: crítica do liberalismo. São Paulo: UNESP.
186 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de (1994). Crises dos modelos capitalistas e do mercado laboral. In: LTr –
Revista Legislação do Trabalho v. 58, nº 07.
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automação da produção187, mas também de todo o mecanismo de especulações

produzido no mercado financeiro, objetivando lucros estratosféricos, acumulação e

concentração de riquezas. Observa o autor que estes três fatores não estão vinculados

necessariamente à geração de empregos ou à distribuição das riquezas produzidas, o que

tem como resultado um panorama de desigualdade sem precedentes, o que se demonstra

no decorrer deste trabalho.

Nesse contexto, o modelo atual do direito do trabalho, isto é, de caráter

eminentemente tutelar do empregado, tem sido apontado como fator de enrijecimento do

mercado de emprego e do alto custo do trabalho, contribuindo, por conseguinte, para a

diminuição dos níveis de emprego188. A flexibilização do direito do trabalho, para

Bomfim189, é a nova roupagem do neoliberalismo.

Uma das manifestações do custo social desse neoliberalismo é a

precarização das relações de trabalho, que ocorre de quatro formas principais, segundo

Catharino190.

A primeira delas é a privatização de empresas, clara expressão de

políticas neoliberais, que, retirando a intervenção do Estado na economia, dá ao setor

privado maior controle sobre as relações de trabalho, ou seja, as empresas determinam

quem trabalha, as condições em que irá trabalhar e quanto irá receber por seu trabalho.

Os únicos limites a que estão sujeitas são os direitos legalmente garantidos aos

trabalhadores. Aos sindicatos profissionais, enfraquecidos sem nunca terem sido fortes,

cabe velar pelos interesses dos seus representados.

                                             

187 LAVOR, Francisco Osani de (1997). Pleno emprego – exercício da cidadania no desenvolvimento da economia
brasileira. In: Síntese Trabalhista n. 100, pp. 154-161. Porto Alegre: Síntese. Este autor, no tocante à automação da
produção, informa que a chamada “Revolução da Informação está acontecendo de 03 (três) a 06 (seis) vezes mais
rapidamente que a do emprego da Energia Motora. O avanço da tecnologia, na Energia Motora, por exemplo, entre
a descoberta da 1ª máquina (1708) e a invenção do avião a jato (1937), durou 229 anos. Na informática, o tempo
entre o computador de 1ª geração (1946) e o de 4ªa geração (1982) foi encurtado para 36 (trinta e seis) anos. No
início da revolução industrial, o mundo levou 92 (noventa e dois) anos para ter 1500 (hum mil e quinhentas)
máquinas a vapor. Já na revolução da informática, nos 20 (vinte) primeiros anos, já havia cerca de 30.000 (trinta mil)
computadores espalhados (...)” (p. 155).
188 PAIVA, Mario Antonio Lobato de (1999). Flexibilização e desregulamentação. In: Genesis: Revista de Direito
do Trabalho, v. 14, n. 80, p. 175-176. Curitiba: Genesis editora.
189 BOMFIM, Benedito Calheiros (1995). Liberalismo e os direitos dos trabalhadores. In: Síntese Trabalhista nº 67,
pp.7-14. Porto Alegre: Síntese.
190 CATHARINO, José Martins (1997). Neoliberalismo e Seqüela. São Paulo: LTr.
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A segunda forma de precarização: a desregulamentação dos direitos

dos trabalhadores. Esta é um fenômeno exclusivamente jurídico191, e consiste na

diminuição das regras de caráter protetivo impostas pelo Estado, ou na redução de sua

intensidade ou extensão. A desregulamentação deixa às partes o poder de firmarem o

ajuste como bem entenderem, apontando Barros192 que a questão da flexibilização,

adiante abordada, também é encarada sob o prisma da desregulamentação. Não há

esquecer, contudo, que a desigualdade entre os contratantes no direito do trabalho é

gritante.

A terceira forma de precarização é a flexibilização, que não quer dizer

necessariamente desregulamentação, mas, sim, regulamentação de maneira diversa. Não

implica necessariamente prejuízo ao trabalhador, embora seja reivindicação histórica da

classe empresarial, consoante informa Barros193, acrescentando a autora que o instituto

em estudo teve dois momentos históricos, sendo o primeiro deles contemporâneo ao

direito do trabalho da emergência, consistindo em processo essencialmente

temporário; exemplos no Brasil de modificações na legislação como resultado desta

primeira etapa é a retirada do regime da estabilidade decenal, com a substituição pelo

FGTS. O segundo momento histórico da flexibilização coincide com a instalação da

crise e impõe modificações permanentes. José Pastore194 menciona a flexibilização

selvagem, como reação do mercado ao excesso de rigidez do arcabouço legislativo que

sustenta a relação de emprego, manifestada numa informalidade cada vez maior,

atingindo, à época do estudo realizado pelo autor, 55% da força de trabalho brasileira.

Por fim, a quarta forma de precarização é a terceirização, sendo

também a forma que menos decorre de políticas neoliberais. A terceirização, termo cuja

impropriedade é apontada por Romita195, surge da necessidade da contratação de terceiros

                                             

191 Idem.
192 BARROS, Alice Monteiro de (1999). Flexibilização e garantias mínimas. In: Genesis: Revista de Direito do
Trabalho, v. 13, n. 73, p. 9-20. Curitiba: Genesis editora.
193 Idem.
194 PASTORE, José (1997). A agonia do emprego. São Paulo: LTr.
195 ROMITA, Arion Sayão (1992). A terciarização e o direito do trabalho. In: LTr – Revista Legislação do
Trabalho, v. 56, nº 03. Afirma o autor o seguinte: “terceiro, quanto a determinada relação jurídica, é todo aquele que
nela não é parte. Ora, na intermediação de mão-de-obra ou na contratação, por uma empresa, de outra empresa
prestadora de serviços, não há falar em terceiro. No contrato entre a empresa de prestação de serviços e a empresa
tomadora, há apenas primus e secundus. Onde está o tertius?” (p.273).
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e é uma maneira de as empresas cortarem gastos, darem maior agilidade à linha de

produção e obterem trabalho de pessoas que não são seus empregados, vez que as

empresas tomadoras firmam contratos de prestação de serviços com outras empresas, que

então se incumbem de fornecer a mão-de-obra, sendo os trabalhadores empregados da

empresa prestadora de serviços. Ocorre, portanto, a substituição dos empregados de

determinada etapa da produção.

Oliveira196 aponta como fator principal da adoção da terceirização a

redução de custos, e como fatores coadjuvantes – todos conseqüência da eliminação de

etapas secundárias da produção – a redução dos custos operacionais; o aumento da

capacidade de produção; redução de tempo na escala produtiva até o produto acabado;

excelência do produto.

No Brasil, esta forma de contratação era entendida como ilegal pelo

TST, salvo nas hipóteses de trabalho temporário e serviços de vigilância, entendimento

cristalizado no Enunciado 256. Recentemente, o E. 331 revogou o citado 256,

reconhecendo a inevitabilidade da adoção do instituto em comento, mas restringindo sua

admissibilidade e responsabilizando também o tomador de serviços a fim de assegurar

maior proteção ao trabalhador.

O crescimento econômico proporcionado pelo modelo econômico

neoliberal tem seu preço, e já começa a dar sinais de recuo, ao menos em países isolados,

por exemplo, com a revogação da legislação espanhola, que possibilitou a flexibilização do

contrato, em face dos resultados insatisfatórios197. No Brasil, entretanto, o modelo

neoliberal parece ter ganho novo fôlego com o governo Luís Inácio Lula da Silva, pelo

que não há perspectiva de mudança, neste particular.

                                             

196 OLIVEIRA, Francisco Antônio de (1998). Da terceirização e da flexibilização como estágios para a globalização.
In: Decisório Trabalhista, n. 3, p. 7-40, março. Brasília.
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VI - ANÁLISE CASUÍSTICA DO FURTO FAMÉLICO

A literatura pesquisada para a realização desse trabalho não se detém

num exame mais aprofundado sobre as circunstâncias que cercam a prática de um furto

famélico por um trabalhador empregado. Deste modo, selecionamos os aspectos que, em

nossa opinião, devem ser analisados pelo intérprete da norma jurídica ao deparar com um

caso de despedida por justa causa em face de furto famélico.

6.1 A RENDA DO EMPREGADO

A remuneração percebida pelo empregado ao final de cada período de

trabalho é fator essencial para o enquadramento do furto como crime ou como furto

famélico. É difícil admitirmos que um empregado cujo salário seja de R$ 5.000,00 furte,

como último recurso disponível, alguns cobertores da empresa onde trabalha, para

agasalhar sua família. A situação é bem outra se o empregado percebe salário mínimo.

A renda do trabalhador, entretanto, não é um aspecto relevante na

análise do furto quando considerada em si mesma. Deve, pois, ser analisada junto a outros

fatores que dirão qual é o nível de renda real do empregado.

É neste item que entendemos apropriado inserir os dados estatísticos

obtidos em pesquisa realizada via internet no website do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), no qual obtivemos dados importantes para corroborar as informações

aqui veiculadas, principalmente no que se refere à comparação entre os dados relativos ao

número médio de pessoas por família, ao nível médio de renda do trabalhador e ao nível

de instrução do típico trabalhador brasileiro. Saliente-se que, embora as tabelas tragam os

dados em números, estes foram transformados em porcentagens, a fim de facilitar a

leitura e a compreensão do trabalho.

Ademais, é válido frisar que, diante do universo de dados estatísticos

fornecidos pelo IBGE, as tabelas que fazem partes desse estudo foram selecionadas de

                                                                                                                                            

197 GIGLIO, Wagner (2001). Desemprego: causas, efeitos e perspectivas. In: LTr – Revista Legislação do
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acordo com a sua pertinência com o tema em análise. Ressalte-se, ainda, que esse trabalho

não visa a um exame aprofundado de estatísticas. É, na verdade, um trabalho de cunho

eminentemente teórico, cuja pretensão é a de oferecer ao operador do direito subsídios

teóricos que o auxiliem quando a ele se apresentar um caso concreto. As tabelas servirão,

portanto, para apoiar as considerações teóricas até então realizadas.

A tabela 1 (tabela 3.2. da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

2001 do IBGE) trata do nível de instrução da população brasileira de 10 anos ou mais e

mostra que, do universo pesquisado (grifo em azul), 43,12% das pessoas tinham até

quatro anos de instrução (grifo em vermelho), o que demonstra o baixo nível de

qualificação profissional dos trabalhadores brasileiros. Como se sabe, trabalhadores pouco

qualificados têm menos oportunidades de encontrar uma colocação no mercado de

trabalho, e quando o conseguem, os salários são mais baixos. Essa informação é

confirmada pelos dados constantes da tabela 2 (tabela 3.4 da PNAD 2001 do IBGE),

segundo a qual 34,6% (grifo em vermelho) do universo de indivíduos pesquisados (grifo

em azul) estão cursando da 1ª à 4ª séries do ensino fundamental; este percentual é

decrescente, caindo para 29% que cursam da 5ª à 8ª séries do ensino fundamental (grifo

em verde), 17,6% que freqüentam o 2º grau (grifo em violeta) e, finalmente, 7,31% que

fazem curso superior (grifo em laranja).

A tabela 3 (tabela 4.1. da PNAD 2001 do IBGE) é importantíssima

porque se refere à renda do trabalhador brasileiro. Segundo a tabela, 35,63% (grifo em

vermelho) do total de indivíduos pesquisados (grifo em azul) possuem renda de ½ a dois

salários mínimos, percentual este que cai à medida que aumenta o nível da renda. Assim,

apenas 1,12% dos pesquisados tem renda acima de 20 salários mínimos (grifo em verde).

A tabela 4 (tabela 4.10. da PNAD 2001 do IBGE) versa sobre

rendimento e grupos de anos de estudo. Observando os dados constantes dessa tabela,

pode-se verificar que, dentre os grupos de pessoas com menor nível de instrução, o valor

do rendimento diminui quanto menor é o nível de instrução. Assim, por exemplo,

considerando o total de pessoas pesquisadas (grifo em azul), tem-se 0,005% de pessoas
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com menos de um ano de instrução cujo rendimento supera os vinte salários mínimos

(grifo em vermelho). O rendimento vai aumentando de acordo com o incremento no

nível de instrução, até chegar ao 1% de pessoas com mais de quinze anos de instrução que

percebem mensalmente importâncias superiores a vinte salários mínimos. Embora este

percentual ainda seja insignificante, já serve para demonstrar a enorme diferença entre os

rendimentos dos trabalhadores com maior e menor instrução. A contrario sensu, com a

diminuição dos anos de instrução tem-se a correspondente diminuição do nível de renda.

Desse modo, das pessoas pesquisadas que possuem menos de três anos de instrução

(inclusive as que não têm qualquer instrução), 16,26% ganham até dois salários mínimos

mensais (grifos em verde).

A tabela 5 (tabela 4.12. da PNAD 2001 do IBGE) trata do rendimento

médio mensal do brasileiro, ou seja, R$ 525,00 (grifo em azul). Cumpre ainda atentar para

o fato de que estes valores médios escondem diferenças enormes entre os trabalhadores

brasileiros. Por exemplo, a tabela 8 (tabela 4.19 da Síntese de Indicadores Sociais Mínimos

2001 do IBGE) mostra que os 40% mais pobres da população ocupada brasileira

sobreviveram em 2001 com apenas R$ 149,85 mensais (grifo em verde), enquanto os 10%

mais ricos da população ocupada dispunham de R$ 2.744,30 (grifo em azul).

A tabela 6 da dissertação (tabela 4.22 da PNAD 2001 do IBGE) vem

apenas reforçar os dados da tabela 4. Uma simples observação de seus dados nos revela

que a imensa maioria dos trabalhadores (grifos em verde) tem rendimento mensal igual a

inferior a dois salários mínimos, o que representa um percentual de 58,35% do universo

pesquisado (grifo em azul).

A tabela 7 do presente estudo (tabela 5.2. da PNAD 2001 do IBGE) é

importante porque aborda a média do número de filhos da família brasileira e,

conseqüentemente, como a renda mensal da família será dividida, ressaltando-se, de logo,

que mais filhos representarão menor renda individual para cada membro da família. Esta

tabela nos diz que, do total de mulheres de 15 ou mais anos de idade que tiveram filhos

vivos em 2001 (grifo em azul), 27,23% tiveram dois filhos (grifo em vermelho). É

interessante observar que o número de mulheres que tiveram 3, 4 e 5 filhos diminui (19%,

9,65% e 5,93%, grifos em verde, respectivamente), sofrendo uma elevação quando o
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número de filhos é 6 (15,8%, grifo em violeta). Pode-se notar, na mesma tabela, que o

número de mulheres economicamente ativas que tiveram 2 filhos (20%) é

proporcionalmente bem superior ao das que tiveram 6 filhos (7,68%), ocorrendo o

inverso no tocante às mulheres não economicamente ativas das duas categorias (17,79% e

15,03%, respectivamente).

Ainda, a tabela 9, por exemplo, permite-nos concluir que, em 1999,

63,3% da população brasileira (grifos em verde) sobreviveram sem rendimento algum ou

com até 5 salários mínimos mensais. A tabela 10, por seu turno, informa-nos que, no

mesmo ano, o número médio de pessoas por família era de 3,5 (grifo em verde). Se

considerarmos que o valor do salário mínimo, em setembro de 1999, era de R$ 136,00,

uma simples operação aritmética leva-nos a concluir que cada membro da maioria

absoluta das famílias brasileiras vivia, em 1999, com, no máximo, R$ 194,28 mensais. Este

valor deveria ser suficiente para cobrir as despesas com moradia, alimentação, educação,

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, isto é, as necessidades

vitais básicas a que se refere a Constituição. Insuficiente, portanto, especialmente se

considerarmos que o valor médio de uma cesta básica, em dezembro de 1999, segundo o

DIEESE (Tabela 11), foi de R$ 95,23 (média nacional). Note-se que os dados utilizados

nesta comparação são referentes ao ano de 1999 para que fosse mantida a uniformidade

nos dados e diminuída a distorção nos resultados.

Alguns dados complementares aos acima expostos constam das tabelas a

seguir enumeradas, obtidas na Síntese de Indicadores Sociais Mínimos 2001 do IBGE.

A tabela 12 traz a taxa de atividade por grupos de anos de estudo no

Brasil, e mais uma vez se pode verificar que a taxa de atividade é quase 30% maior entre

os que têm mais anos de estudo (12 ou mais – grifo em azul) do que entre aqueles cujo

nível de instrução não passa de um ano (grifo em verde).

Por fim, a tabela 13 apresenta a distribuição do rendimento entre os 50%

mais pobres, que detêm 14,8% do total de rendimentos (grifo em azul) e o 1% mais rico,

que concentra 13,3% do total de rendimentos (grifo em verde), evidenciando, assim, as

diferenças colossais entre um extremo e outro da população.
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Diante desse quadro e da ausência de políticas de emprego que possam

aliviar a situação dos trabalhadores a qualquer prazo, o número de furtos cometidos pelos

empregados nas empresas pode sofrer um aumento dentro em breve, principalmente se

considerarmos que o nível real de renda do trabalhador brasileiro traz a possibilidade de

existirem trabalhadores empregados, mas sem condições de se sustentarem ou a suas

famílias.

As estatísticas acima expostas servem apenas de referencial para o exame

do nível de renda do trabalhador médio brasileiro. É necessário ter cuidado com as

generalizações, que ocultam diferenças abissais, principalmente num país de renda tão

concentrada quanto o Brasil (vide comentários à Tabela 13 supra), onde o 1% mais rico da

população detém 13,3% do rendimento, enquanto os 50% mais pobres ficam com apenas

14,8%.

Esses dados servem ainda para alertar os que lidam com o direito do

trabalho de que não se pode ignorar a realidade da imensa maioria dos trabalhadores

brasileiros, simplesmente aplicando a lei sem contextualizá-la.

Não se pretende, com esse estudo, repita-se, permitir, legitimar ou

incentivar a prática de furto por empregados. Entretanto, é preciso traçar as diretrizes que

auxiliarão, no exame de cada caso concreto, na decisão acerca da existência ou não do

estado de necessidade no cometimento do furto.

6.2 A COISA FURTADA

A importância desse aspecto prende-se ao fato de a doutrina apenas

admitir o furto famélico quando a coisa objeto do furto serve à satisfação imediata da

necessidade vital básica (Fonteles198; Hungria199; Jesus200). Desta forma, não há falar-se em

furto famélico quando o empregado subtrai computadores da empresa onde trabalha para

                                             

198 FONTELES, Cláudio Lemos (1998). A fome não faz de famintos criminosos. In: Consulex: revista jurídica, v.
2, n. 20, p. 20-23, ago. Brasília: Consulex.
199 HUNGRIA, Nelson (1958). Comentários ao Código Penal (v. 1, tomo 2). Rio de Janeiro: Forense.
200 JESUS, Damásio de (1998). Furtos, saques e estado de necessidade. In: Revista do Curso de Direito da
Univale, v. 1, n. 52, p. 51-54, jul/dez. Governador Valadares: Univale.
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vendê-los e, assim, conseguir o dinheiro capaz de atender às suas necessidades mais

prementes. Tal entendimento é ratificado de forma praticamente unânime pela

jurisprudência, a exemplo da decisão cuja conclusão foi a de que a coisa furtada deve

servir diretamente à satisfação da necessidade vital básica invocada, não subsistindo o

furto famélico quando subtraem-se objetos para posterior venda (Tribunal de Alçada

Criminal de Minas Gerais, Apelação Criminal 135928-4, relator Des. Schalcher Ventura).

É necessário, diante do caso concreto, investigar tanto a necessidade

básica a ser satisfeita quanto a natureza da coisa subtraída. Não se pode simplesmente

afastar a ocorrência do estado de necessidade se o furto é de roupas, por exemplo,

quando a Constituição dispõe que as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua

família incluem o vestuário. Há de se verificar se a necessidade que o empregado visava

atender era de fato a de vestuário, ou se as roupas foram subtraídas para serem vendidas e

só então haver a busca da satisfação da necessidade.

Foi no exame da coisa furtada que a pesquisa jurisprudencial realizada se

revelou útil. Consoante já mencionado em item anterior, Carvalho201 traz exemplos

curiosos presentes em decisões: o cozinheiro despedido por ter comido uma perna de

frango, o empregado pilhado com um pedaço de frango, um de carne de porco e um de

roast beef, o que furtou um pedaço de filet mignon, entre outros. Por seu turno, Giglio202

informa que a jurisprudência mostra casos em que o pequeno valor da coisa foi suficiente

para descaracterizar a justa causa, citando como exemplos o furto de um pedaço de

lingüiça e meia dúzia de parafusos.

Ocorre que o pequeno valor da coisa não está diretamente ligado ao

tema em estudo. Importa-nos mais a natureza do objeto do que o seu valor, que,

logicamente, em regra, será pequeno, eis que visa satisfazer exclusivamente uma

necessidade premente. É isso o que interessa na verificação do estado de necessidade.

Como já mencionado por diversas vezes ao longo deste estudo, a

jurisprudência atinente a furto famélico é escassa, sobretudo em tribunais trabalhistas.

                                             

201 CARVALHO, João Antero de (1976). Furto famélico e avaliação da gravidade do fato. In: LTr - Revista
Legislação do Trabalho, v. 40, n. 9, p. 1149-1154, set. São Paulo: LTr.
202 Justa Causa, cit.
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Contudo, em nossa pesquisa via internet, encontramos decisões interessantes, entre as

quais são dignas de menção o furto de dois panos de limpeza, com o fito de o agente

secar-se após o banho (TRT 4ª Região, RO 00607.00./99-5, Rel. Denise Pacheco),

devendo ser observado que a decisão, neste caso, foi pelo não reconhecimento do furto

famélico em face da existência de antecedentes do empregado. Outro exemplo é o furto

de caixas de tintura para cabelos e um jogo eletrônico ou videogame, no qual não foi

reconhecido o estado de necessidade, em face da natureza das coisas furtadas (Tribunal de

Alçada Criminal de Minas Gerais, Apelação Criminal 135928-4, relator Des. Rosauro Jr.).

Ainda, não configura a excludente da ilicitude o furto de fitas-cassetes e aparelhos de som

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação Criminal

2000.01.1.018122-5, relatora Desª. Carmelita Brasil), ou quando os bens subtraídos forem

bloqueadores solares (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação

Criminal 2000.01.1.078827-0, relatora Desª. Carmelita Brasil), ou quando se tratar de

dinheiro, maços de cigarro e bebidas (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,

Apelação Criminal 13812/94, relator Des. Waldir Leôncio Jr.).

Por outro lado, entendeu-se comprovado o estado de necessidade no

caso em que a coisa furtada foi um ovino (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,

Apelação Criminal 70004771846, relator Des. Moacir Aguiar Vieira).

Como se vê, o valor dos bens subtraídos não interessa para a

configuração do furto famélico; se de pequeno valor a coisa furtada, independentemente

da sua natureza, poderá incidir o privilégio constante do §4º do art. 155 do Código Penal,

ou, ainda, poderá ser aplicado o princípio da insignificância, criação doutrinária

consistente em causa de exclusão da tipicidade material. Este, todavia, não é objeto do

presente estudo, razão pela qual cumpre-nos apenas mencioná-lo.

6.3 A CONDUTA ANTERIOR DO EMPREGADO: A REINCIDÊNCIA

Decisões de tribunais não trabalhistas têm entendido que a reincidência

do indivíduo no crime de furto afasta a possibilidade de alegação de estado de

necessidade.
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No âmbito específico do direito do trabalho, a reincidência do

empregado no furto possui estreita ligação com a questão da confiança, abordada mais

adiante.

O fato de o empregado persistir na conduta faltosa, ainda que sob a

alegação de estado de necessidade, traz abalo à fidúcia, elemento essencial para a

formação do contrato de trabalho. Por conseguinte, a reincidência afasta o estado de

necessidade.

É pertinente salientar que, quando falamos em reincidência, entendemo-

la como a prática repetida de atos de improbidade, isto é, de condutas relacionadas, ou

seja, a reincidência específica. Giglio203 ressalta que a improbidade é espécie de justa causa

que se configura por ato único do empregado, não havendo, pois, de se falar em

reincidência. Mesquita204, por outro lado, indica que o princípio da proporcionalidade

impõe a aplicação de sanções mais brandas se o empregado for primário, sendo a

despedida por justa causa reservada para os casos de reincidência.

6.4 A FUNÇÃO EXERCIDA PELO EMPREGADO: A CONFIANÇA

Já se referiu à confiança como pressuposto essencial à formação do

contrato de trabalho. Com efeito, a fidúcia está presente em todos os contratos de

trabalho, eis que estes são firmados intuitu personae com relação ao empregado. Costuma-se

dizer que a quebra do vínculo laboral se justifica quando uma das partes, diante da sua

conduta faltosa, rompe com essa confiança. É o princípio fiduciário que está em jogo,

que levou as partes a firmarem o pacto laboral entre si e que autoriza a resolução do

contrato por justa causa em face da quebra do princípio205.

Chama-se confiança genérica aquela que está presente em toda relação

de emprego. Existem cargos, todavia, que são objeto ainda de uma confiança especial:

                                             

203 Justa Causa, cit.
204 MESQUITA, Luiz José de (1975). O princípio da proporcionalidade e controle das sanções disciplinares pela
justiça do trabalho. In: Revista LTr – Legislação do Trabalho, v. 39, p. 1125/1136. São Paulo; LTr.
205 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de (1975). Os atos imputáveis na rescisão do contrato de trabalho e o princípio
fiduciário. In: LTr – Revista Legislação do Trabalho, v. 39, p. 1253-1258, nov. São Paulo: LTr.
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são exatamente os cargos de confiança, isto é, os de gerência e diretoria. São situações

excepcionais que exigem uma confiança exacerbada, incomum.

Dessa forma, para Giglio206, é necessário que a improbidade fique bem

caracterizada nos casos de contrato de trabalho nos quais está presente a confiança

genérica (empregado não especializado, sem qualificação profissional). Já nos casos em

que o obreiro é altamente especializado, exercendo cargo de confiança (confiança

especial), não é imprescindível que o ato faltoso tenha gravidade acentuada, o que decorre

da natureza da relação mantida entre patrão e empregado, nesta última hipótese.

Convém observar que, além dos citados cargos de confiança,

entendemos existir outra função incompatível com a prática do furto famélico, pela sua

própria natureza. É o caso do empregado doméstico, não obstante inexistir, neste caso, a

figura da confiança especial. A relação de emprego doméstico é plena de singularidades, a

começar pelos requisitos para a caracterização do empregado como doméstico, a exemplo

da exigência da continuidade na prestação de serviços (diferentemente da não-

eventualidade exigida para o empregado urbano comum)207 e o labor realizado para

pessoa ou família, no âmbito residencial destas, inexistindo atividade lucrativa do

empregador. É razoável inferir que existe um grau de confiança mais profundo entre

empregado e empregador doméstico, tendo em vista que o pacto laboral se desenvolve no

âmbito residencial do tomador dos serviços. Assim, devido à natural proximidade da

relação que tais trabalhadores mantêm com seus respectivos empregadores, torna-se

difícil aceitar que possam subtrair algo de propriedade dos patrões para satisfazer

necessidade vital básica que não poderia de outro modo ser satisfeita sem que tal fato

configure ato de improbidade.

Note-se que, consoante Salles Jr.208, o doméstico pode cometer o

famulato, que consiste na subtração praticada pelo empregado que tem contato com a

                                             

206 Justa Causa, cit.
207 Segundo Valentin Carrion (Comentários à consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva. 1998), a
continuidade difere da não-eventualidade porque a primeira pressupõe ausência de solução de continuidade na
prestação de serviços, enquanto a segunda significa inserção da atividade do empregado na empresa, e não
simplesmente a prestação diária de serviços.  Em sentido contrário, confundindo continuidade e não-eventualidade:
MARTINS, Sergio Pinto (2002). Direito do trabalho. São Paulo: Atlas.
208 SALLES JR., Romeu de Almeida (1995). Furto, roubo e receptação. São Paulo: Saraiva.
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coisa em razão do serviço e apodera-se da coisa, invertendo a posse.  É necessário

salientar que o contato do doméstico com os objetos de seu local de trabalho

pertencentes a terceiros não configura posse, nem tampouco detenção, mas sim

disposição material momentânea, que consiste em simples complemento do contrato de

trabalho, para Noronha209. E, embora não seja objeto deste estudo, é pertinente observar

que a jurisprudência considera o furto praticado pelo doméstico como furto simples, não

incidindo a qualificadora do abuso de confiança.

Dessa forma, entendemos que os empregados ocupantes dos cargos

acima mencionados, ou seja, os cargos de confiança propriamente ditos (nos quais exige-

se uma confiança especial) e os empregados domésticos, não podem alegar o estado de

necessidade para eximir-se da prática de furto e da conseqüente despedida por justa causa.

6.5 A INTENCIONALIDADE DO EMPREGADO

Pode-se dizer que esse é o elemento subjetivo da improbidade. Se a

conduta é culposa, pode haver a justa causa, mas não por ato de improbidade, visto que

esta é uma justa causa necessariamente dolosa, visto que ninguém é culposamente

desonesto. O dolo se torna ainda mais essencial, por assim dizer, quando a improbidade

constitui crime de furto, uma vez que este só é admitido na forma dolosa. Além disso, é

de se analisar a intenção específica do empregado ao realizar a conduta faltosa.

Esse estudo pretende demonstrar que o enquadramento de uma conduta

como furto famélico depende muito desse dolo específico. Assim, um trabalhador que

cometa furto famélico deve: a) ter a intenção de satisfazer necessidade vital básica urgente

sua ou de sua família; e b) ter consciência de que o furto é o único meio de satisfazer esta

necessidade, já que a situação é extrema. É a premência da necessidade a ser satisfeita que

predomina na mente do empregado que comete o furto famélico, e não a vontade livre e

consciente de assenhorear-se de coisa de terceiro.

                                             

209 NORONHA, Edgard Magalhães (1977). Direito Penal, v. 2. Rio de Janeiro: Forense.
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É o que ensina Fragoso210: se o juízo de antijuridicidade recai sobre a

conduta típica, a vontade do agente deve se dirigir ao permissivo legal, isto é, torna-se

essencial para a caracterização do estado de necessidade o direcionamento da vontade do

agente a salvação do bem em perigo. Para Giglio211 a intenção desonesta não é suficiente

para caracterizar a improbidade, sendo necessária também alguma manifestação exterior

dessa intenção.

                                             

210 FRAGOSO, Heleno Cláudio (1987). Lições de direito penal: Nova parte geral. Rio de Janeiro: Forense.
211 Ob. cit.
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COMPATIBILIDADE EVENTUAL ENTRE A PERCEPÇÃO DE SALÁRIO E

O FURTO FAMÉLICO

1. Este capítulo é destinado à exposição das conclusões a que se pretende chegar ao final

do presente estudo. Nossa opinião, já revelada no título, é a de que existe a

possibilidade da prática do furto (famélico) pelo empregado na constância da relação

de emprego e contra o patrimônio do empregador, sem que tal conduta configure o

ato de improbidade capaz de ensejar a despedida por justa causa.

2. A concepção kantiana de dignidade da pessoa humana, fonte inspiradora da maioria

dos ordenamentos jurídicos que consagram este valor como princípio, baseia-se

principalmente no fato de o ser humano ser racional e, por conseqüência, dotado de

autonomia. A dignidade da pessoa humana abrange o direito ao trabalho e, mais ainda,

o direito a trabalhar em condições dignas.

3. Todos os seres humanos, também segundo o pensamento de Kant, são dotados da

mesma dignidade, isto é, não existe uma hierarquia entre pessoas mais dignas e menos

dignas. Assim, não podemos aumentar, diminuir ou cindir a dignidade da pessoa

humana, uma vez que esta dignidade é um atributo intrínseco ao indivíduo.

4. Entretanto, ao observarmos a situação atual da maioria dos trabalhadores brasileiros,

veremos que o direito ao trabalho não é garantido a todos, muito menos o direito a

trabalhar em condições dignas. Saliente-se que a autonomia de que fala Kant, quando

aplicada ao indivíduo enquanto trabalhador, é bastante mitigada, sobretudo quando se

comparam as condições em que vive o trabalhador com as condições de se

empregador. Cite-se, por oportuno, a relação de emprego, representada formalmente

através do contrato de emprego, na qual o trabalhador adere a cláusulas contratuais

previamente estabelecidas pelo empregador, e da qual pode ser desligado sem justa

causa, ou seja, unilateralmente pelo patrão. Desta forma, o valor do ser humano

enquanto trabalhador é relativizado: a substituição de um trabalhador por outro a que

ele seja equivalente é possível na quase totalidade dos casos (podem se citados como

exceções os cargos de confiança, mas mesmo estes, em regra, permitem a substituição

sumária do trabalhador).
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5. Desse modo, podemos afirmar que a dignidade humana do trabalhador enquanto tal é

diariamente vilipendiada. Diante da impossibilidade de cisão da dignidade do

indivíduo em duas: a dignidade do indivíduo-pessoa e a dignidade do indivíduo-

trabalhador, é impossível dizer que o trabalhador enquanto tal não tem dignidade,

embora seja esta a impressão que se tem após um primeiro exame da realidade atual

do trabalhador médio brasileiro,  mas pode-se afirmar, como o fez Teixeira da

Costa212, que essa realidade não dispõe ao trabalhador meios para que este possa

exercer sua dignidade.

6. Assim, cumpre ressaltar que o Estado brasileiro, nesse particular, embora consciente

da necessidade de consagrar constitucionalmente a dignidade da pessoa humana como

valor estruturante da República, falha diariamente ao permitir o desrespeito diário

desta dignidade de todos os indivíduos submetidos à nossa Lei Maior, mormente no

que se refere a nossos trabalhadores.

7. Grande parte dessas ilações resulta de um estudo das implicações sociais da política

econômica neoliberal adotada no Brasil, principalmente desde o governo Collor, a

qual tem sido a principal causa da precarização das relações de trabalho e da elevação

dos níveis de desemprego.

8. A conseqüente redução da proteção conferida pelo Estado aos trabalhadores,

manifestada principalmente pelo declínio no nível de renda e pela ausência de políticas

de emprego a qualquer prazo agrava a situação dos trabalhadores, que só dispõem de

sua força de trabalho para assegurar sua sobrevivência.

9. A omissão estatal em cumprir o comando do art. 7º, IV da Constituição (elaborar uma

lei que estabeleça salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do

trabalhador e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,

vestuário, higiene, transporte e previdência social) contribui para piorar o quadro de

pauperização da classe trabalhadora brasileira.

                                             

212 TEIXEIRA DA COSTA, Orlando (1995). O trabalho e a dignidade do trabalhador. In: Síntese Trabalhista, v.
75, p. 07/10. Setembro. Porto Alegre: Síntese.
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10. Esse panorama permite o surgimento de trabalhadores que, mesmo estando

empregados, não tenham condições de sustentar a si e a sua família, criando a

possibilidade de que esta crescente massa de trabalhadores pauperizados cometa atos

extremos para satisfazer suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como

furto de objetos pertencentes ao patrimônio do empregador. É o que se procurou

demonstrar através do exame dos aspectos econômicos da criminalidade: o fato de um

trabalhador cometer crimes contra a propriedade, ainda que esteja empregado.

11. Parte desses furtos é cometida em estado de necessidade (furto famélico), o que exclui

o crime; entretanto, na maioria desses casos o empregador ou a própria Justiça deixam

de observar as circunstâncias que compeliram o empregado a furtar e despedem-no

por justa causa ou mantêm a despedida nestes termos.

12. Portanto, existe necessidade de revisão do conceito de furto famélico, uma vez que a

despedida por justa causa representa uma mácula permanente na vida do empregado,

devendo o intérprete e aplicador do direito examinar cuidadosamente as

peculiaridades de que se reveste o caso concreto para não causar dano ainda maior ao

trabalhador.

13. Assim é que, neste trabalho, procuramos delinear alguns fatores que deverão ser

observados pelo intérprete da norma jurídica. São eles: a renda do empregado, que

deve ser levada em consideração não em nível absoluto, mas sim em comparação com

outros aspectos, como o número de pessoas que dependem daquela renda;  a natureza

da coisa subtraída, que deve servir para satisfazer a necessidade extrema de maneira

imediata; a reincidência do empregado, que exclui a possibilidade de alegação do

estado de necessidade; o nível de confiança depositada no empregado pelo

empregador, o que também poderá excluir o furto famélico; e, finalmente, a

intencionalidade do empregado ao cometer o furto, cuja importância reside no fato de

que a vontade do trabalhador, na realização da conduta típica, deverá estar direcionada

à satisfação da necessidade vital básica premente, devendo ainda o obreiro estar

consciente de que o furto era a única conduta possível na situação em que se

encontrava, sem o que fica descaracterizado o estado de necessidade
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14. Não é demais repetir que isso não quer dizer que a noção de furto famélico deva ser

ampliada em demasia; o que é necessário é estabelecer os limites entre o estado de

necessidade e o crime de furto. No entanto, urge ressaltar que esses limites só são

traçados de maneira confiável a partir da situação concreta.
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TABELA 1

 

Total                                                                            Homens                                                                          Mulheres                                                                      Total                                                     Homens                           Mulheres    

         Total......................................  137 686 979  66 433 655  71 253 324  116 314 159  55 247 849  61 066 310  21 372 820  11 185 806  10 187 014
Sem instrução e menos de 1 ano...  17 398 188  8 513 452  8 884 736  11 700 518  5 339 137  6 361 381  5 697 670  3 174 315  2 523 355
1 ano...............................................  4 187 881  2 224 902  1 962 979  2 873 747  1 468 423  1 405 324  1 314 134   756 479   557 655
2 anos.............................................  7 457 421  3 830 386  3 627 035  5 368 872  2 680 255  2 688 617  2 088 549  1 150 131   938 418
3 anos.............................................  11 075 893  5 479 618  5 596 275  8 480 899  4 134 414  4 346 485  2 594 994  1 345 204  1 249 790
4 anos.............................................  19 250 507  9 417 709  9 832 798  15 523 028  7 483 107  8 039 921  3 727 479  1 934 602  1 792 877
5 anos.............................................  11 256 669  5 559 835  5 696 834  9 586 861  4 739 267  4 847 594  1 669 808   820 568   849 240
6 anos.............................................  7 543 571  3 719 824  3 823 747  6 647 242  3 261 559  3 385 683   896 329   458 265   438 064
7 anos.............................................  7 551 773  3 744 202  3 807 571  6 793 577  3 377 968  3 415 609   758 196   366 234   391 962
8 anos.............................................  12 387 183  6 006 966  6 380 217  11 426 442  5 554 973  5 871 469   960 741   451 993   508 748
9 anos.............................................  4 157 129  1 972 114  2 185 015  3 833 647  1 820 666  2 012 981   323 482   151 448   172 034
10 anos...........................................  4 580 449  2 172 433  2 408 016  4 286 123  2 038 588  2 247 535   294 326   133 845   160 481
11 anos...........................................  19 077 278  8 561 261  10 516 017  18 319 228  8 230 344  10 088 884   758 050   330 917   427 133
12 anos...........................................  1 740 232   699 673  1 040 559  1 686 317   685 217  1 001 100   53 915   14 456   39 459
13 anos...........................................  1 219 794   548 178   671 616  1 195 580   536 142   659 438   24 214   12 036   12 178
14 anos...........................................  1 310 490   522 010   788 480  1 281 604   513 379   768 225   28 886   8 631   20 255
15 anos ou mais.............................  6 536 482  3 009 858  3 526 624  6 452 107  2 971 743  3 480 364   84 375   38 115   46 260
Não determinados e sem declara-
   ção...............................................   956 039   451 234   504 805   858 367   412 667   445 700   97 672   38 567   59 105

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001.

Rural                              

segundo os anos de estudo - Brasil                                                       

Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Tabela 3.2 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por situação do domicílio e sexo, 

Anos de estudo 
Pessoas de 10 anos ou mais de idade                                             

Total                                                                           Homens                                                                          Mulheres                                                                        
Urbana                                                                           
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TABELA 2

 

1ª a 4ª                                                                          5ª a 8ª                                                                          Sem 
declaração

(2)                                                              
         Total....................................  51 043 962  4 822 953  33 504 918  17 663 731  14 806 016   507 474  8 983 866  3 732 225 -

   5 e 6 anos..................................  4 986 167  4 157 067   829 100   829 100 - - - - -
   7 anos........................................  3 153 017   485 405  2 667 612  2 667 612 - - - - -
   8 e 9 anos..................................  6 164 349   142 325  6 022 024  6 000 070   21 954 - - - -
   10 e 11 anos..............................  6 280 094   38 156  6 241 938  4 454 844  1 787 094 - - - -
   12 anos......................................  3 265 710 -  3 265 710  1 016 579  2 249 131 - - - -
   13 e 14 anos..............................  6 482 924 -  6 347 052  1 159 336  5 157 532   22 875   135 872 - -
   15 anos......................................  3 062 511 -  2 117 341   343 582  1 741 281   26 720   945 170 - -
   16 e 17 anos..............................  5 296 011 -  2 320 677   391 273  1 854 377   64 425  2 948 466   26 868 -
   18 e 19 anos..............................  3 652 131 -  1 064 577   207 145   781 622   58 414  2 097 567   489 987 -
   20 a 24 anos..............................  4 142 829 -   942 363   199 735   608 017   91 185  1 620 012  1 580 454 -
   25 a 29 anos..............................  1 672 186 -   478 862   111 511   248 024   72 257   527 983   665 341 -
   30 anos ou mais........................  2 885 245 -  1 207 281   282 944   356 984   171 427   708 389   969 575 -
   Idade ignorada...........................    788 -    381 - -    171    407 - -

Homens........................................  25 172 783  2 463 846  17 043 906  9 190 291  7 389 598   240 590  4 075 461  1 589 570 -
   5 e 6 anos..................................  2 515 871  2 099 426   416 445   416 445 - - - - -
   7 anos........................................  1 600 751   257 437  1 343 314  1 343 314 - - - - -
   8 e 9 anos..................................  3 076 290   87 782  2 988 508  2 980 666   7 842 - - - -
   10 e 11 anos..............................  3 175 698   19 201  3 156 497  2 324 148   832 349 - - - -
   12 anos......................................  1 633 866 -  1 633 866   572 512  1 061 354 - - - -
   13 e 14 anos..............................  3 293 554 -  3 240 149   706 581  2 518 346   11 503   53 405 - -
   15 anos......................................  1 556 290 -  1 159 483   217 835   924 122   13 418   396 807 - -
   16 e 17 anos..............................  2 688 043 -  1 358 725   258 374  1 059 044   35 234  1 318 945   10 373 -
   18 e 19 anos..............................  1 857 334 -   621 565   119 055   455 672   34 128  1 031 471   204 298 -
   20 a 24 anos..............................  1 979 318 -   501 955   110 466   323 737   43 552   789 304   688 059 -
   25 a 29 anos..............................   736 335 -   205 047   51 764   98 069   29 772   233 618   297 670 -
   30 anos ou mais........................  1 059 026 -   418 352   89 131   109 063   72 983   251 504   389 170 -
   Idade ignorada...........................    407 - - - - -    407 - -

Mulheres......................................  25 871 179  2 359 107  16 461 012  8 473 440  7 416 418   266 884  4 908 405  2 142 655 -
   5 e 6 anos..................................  2 470 296  2 057 641   412 655   412 655 - - - - -
   7 anos........................................  1 552 266   227 968  1 324 298  1 324 298 - - - - -
   8 e 9 anos..................................  3 088 059   54 543  3 033 516  3 019 404   14 112 - - - -
   10 e 11 anos..............................  3 104 396   18 955  3 085 441  2 130 696   954 745 - - - -
   12 anos......................................  1 631 844 -  1 631 844   444 067  1 187 777 - - - -
   13 e 14 anos..............................  3 189 370 -  3 106 903   452 755  2 639 186   11 372   82 467 - -
   15 anos......................................  1 506 221 -   957 858   125 747   817 159   13 302   548 363 - -
   16 e 17 anos..............................  2 607 968 -   961 952   132 899   795 333   29 191  1 629 521   16 495 -
   18 e 19 anos..............................  1 794 797 -   443 012   88 090   325 950   24 286  1 066 096   285 689 -
   20 a 24 anos..............................  2 163 511 -   440 408   89 269   284 280   47 633   830 708   892 395 -
   25 a 29 anos..............................   935 851 -   273 815   59 747   149 955   42 485   294 365   367 671 -
   30 anos ou mais........................  1 826 219 -   788 929   193 813   247 921   98 444   456 885   580 405 -
   Idade ignorada...........................    381 -    381 - -    171 - - -

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001. 
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Inclusive os estudantes de curso de alfabetização de adultos. (2) Inclusive os estudantes que freqüentavam o supletivo não seriado. (3) Inclusive os 
tudantes de pré-vestibular. (4) Inclusive os estudantes de curso de mestrado ou doutorado.

Sem  
declaração                  Total

(1)                                                                      

Série que freqüentavam                                                           

Tabela 3.4 - Estudantes de 5 anos ou mais de idade, por grau e série que freqüentavam,

Sexo 
e 

grupos de idade 

Estudantes de 5 anos ou mais de idade                                            

Total                                                                           

Grau que freqüentavam                                                            

Pré-escolar                                                                     

segundo o sexo e os grupos de idade - Brasil

1º grau                                                                          
2º grau

(3)                                                                    
Superior 

(4)                                               
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TABELA 3

 

Total                                                                           Homens                                                                           Mulheres                                                                         Total                                                                          Homens                                         Mulheres         

         Total.........................................................  137 686 979  66 433 655  71 253 324    365    500    241

   Até 1/2 salário mínimo....................................  6 858 237  2 818 042  4 040 195    52    54    50

   Mais de 1/2 a 1 salário mínimo......................  19 133 064  8 553 978  10 579 086    161    158    164

   Mais de 1 a 2 salários mínimos......................  23 074 840  12 834 930  10 239 910    269    271    267

   Mais de 2 a 3 salários mínimos......................  11 436 214  7 240 158  4 196 056    445    446    443

   Mais de 3 a 5 salários mínimos......................  10 264 747  6 850 915  3 413 832    705    703    707

   Mais de 5 a 10 salários mínimos....................  7 608 968  5 003 081  2 605 887   1 252   1 254   1 246

   Mais de 10 a 20 salários mínimos..................  3 409 122  2 336 956  1 072 166   2 480   2 486   2 467

   Mais de 20 salários mínimos..........................  1 552 747  1 159 690   393 057   6 381   6 607   5 715

   Sem rendimento (2)........................................  53 058 454  18 797 689  34 260 765 - - -

   Sem declaração..............................................  1 290 586   838 216   452 370 - - -

Urbana...............................................................  116 314 159  55 247 849  61 066 310    404    556    268

   Até 1/2 salário mínimo....................................  4 615 933  1 717 664  2 898 269    52    53    52

   Mais de 1/2 a 1 salário mínimo......................  14 814 690  6 043 719  8 770 971    162    161    163

   Mais de 1 a 2 salários mínimos......................  19 858 852  10 504 224  9 354 628    271    273    268

   Mais de 2 a 3 salários mínimos......................  10 513 203  6 490 150  4 023 053    446    447    443

   Mais de 3 a 5 salários mínimos......................  9 695 585  6 366 639  3 328 946    706    705    708

   Mais de 5 a 10 salários mínimos....................  7 314 391  4 755 921  2 558 470   1 253   1 256   1 247

   Mais de 10 a 20 salários mínimos..................  3 319 389  2 259 790  1 059 599   2 481   2 487   2 466

   Mais de 20 salários mínimos..........................  1 512 816  1 124 995   387 821   6 371   6 594   5 727

   Sem rendimento (2)........................................  43 565 441  15 303 675  28 261 766 - - -

   Sem declaração..............................................  1 103 859   681 072   422 787 - - -

Rural..................................................................  21 372 820  11 185 806  10 187 014    154    222    81

   Até 1/2 salário mínimo....................................  2 242 304  1 100 378  1 141 926    51    55    46

   Mais de 1/2 a 1 salário mínimo......................  4 318 374  2 510 259  1 808 115    158    151    167

   Mais de 1 a 2 salários mínimos......................  3 215 988  2 330 706   885 282    261    261    259

   Mais de 2 a 3 salários mínimos......................   923 011   750 008   173 003    439    442    430

   Mais de 3 a 5 salários mínimos......................   569 162   484 276   84 886    688    689    684

   Mais de 5 a 10 salários mínimos....................   294 577   247 160   47 417   1 211   1 219   1 168

   Mais de 10 a 20 salários mínimos..................   89 733   77 166   12 567   2 463   2 448   2 555

   Mais de 20 salários mínimos..........................   39 931   34 695   5 236   6 754   7 048   4 809

   Sem rendimento (2)........................................  9 493 013  3 494 014  5 998 999 - - -

   Sem declaração..............................................   186 727   157 144   29 583 - - -

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001. 
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

(1) Exclusive as pessoas sem declaração do valor do rendimento. (2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.  

Tabela 4.1 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade e valor do rendimento médio mensal das pessoas de 10 anos ou 

Situação do domicílio
e 

classes de rendimento mensal 
Pessoas de 10 anos ou mais de idade                                             

Valor do rendimento médio mensal das
pessoas de 10 anos ou mais de idade

(R$) (1)                                         

mais de idade, por sexo, segundo a situação do domicílio e as classes de rendimento mensal - Brasil 
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TABELA 4

 

Sem 
instrução e 
menos de

1 ano                                                 

1 a 3
anos                                                                      

4 a 7
anos                                                                      

8 a 10
anos                                                                    

11 a 14 
anos                                                          

15 anos 
ou mais                                 

Não deter-
minados e

sem declaração 

         Total........................................................  75 458 172  8 724 334  10 474 148  22 067 840  12 099 147  16 413 074  5 369 812   309 817

   Até 1/2 salário mínimo..................................  5 866 837  1 608 666 1 384 955  1 974 642   615 855   242 621   11 733   28 365

   Mais de 1/2 a 1 salário mínimo.....................  12 300 854  2 295 952 2 390 873  4 047 933  2 024 245  1 399 282   61 058   81 511

   Mais de 1 a 2 salários mínimos....................  19 628 576  1 940 594 2 650 771  6 644 283  3 790 074  4 270 260   240 367   92 227

   Mais de 2 a 3 salários mínimos....................  9 741 644   512 651   957 071  2 940 600  1 967 734  2 954 354   372 595   36 639

   Mais de 3 a 5 salários mínimos....................  8 298 470   234 516   509 223  2 038 262  1 572 775  3 110 906   811 082   21 706

   Mais de 5 a 10 salários mínimos..................  5 945 886   81 588   191 279   848 276   838 226  2 469 251  1 508 614   8 652

   Mais de 10 a 20 salários mínimos................  2 645 564   20 100   51 571   220 236   219 421   881 144  1 251 927   1 165

   Mais de 20 salários mínimos........................  1 171 907   4 273   15 812   48 527   59 316   244 892   799 087 -

   Sem rendimento (1)......................................  8 765 352  1 894 292  2 208 917  3 111 600   891 232   552 189   69 307   37 815

   Sem declaração............................................  1 093 082   131 702   113 676   193 481   120 269   288 175   244 042   1 737

Homens...........................................................  44 747 449  5 720 521  6 769 124  13 819 385  7 246 626  8 397 163  2 618 935   175 695

   Até 1/2 salário mínimo..................................  2 788 097   951 885   718 374   858 355   190 509   54 866   2 675   11 433

   Mais de 1/2 a 1 salário mínimo.....................  6 520 998  1 669 217  1 487 679  2 025 850   875 416   411 538   16 953   34 345

   Mais de 1 a 2 salários mínimos....................  11 668 364  1 557 149  1 951 346  4 287 107  2 103 968  1 648 305   68 297   52 192

   Mais de 2 a 3 salários mínimos....................  6 550 380   444 462   828 580  2 343 847  1 359 528  1 432 238   109 753   31 972

   Mais de 3 a 5 salários mínimos....................  5 864 511   210 057   454 276  1 818 101  1 276 519  1 827 807   258 501   19 250

   Mais de 5 a 10 salários mínimos..................  4 109 451   73 411   169 395   769 245   709 234  1 733 374   649 468   5 324

   Mais de 10 a 20 salários mínimos................  1 922 149   18 519   49 849   201 825   187 794   704 394   759 202    566

   Mais de 20 salários mínimos........................   911 610   3 429   15 812   42 812   51 485   203 274   594 798 -

   Sem rendimento (1)......................................  3 674 437   685 951  1 001 893  1 328 256   408 204   206 386   23 854   19 893

   Sem declaração............................................   737 452   106 441   91 920   143 987   83 969   174 981   135 434    720

Mulheres.........................................................  30 710 723  3 003 813  3 705 024  8 248 455  4 852 521  8 015 911  2 750 877   134 122

   Até 1/2 salário mínimo..................................  3 078 740   656 781   666 581  1 116 287   425 346   187 755   9 058   16 932

   Mais de 1/2 a 1 salário mínimo.....................  5 779 856   626 735   903 194  2 022 083  1 148 829   987 744   44 105   47 166

   Mais de 1 a 2 salários mínimos....................  7 960 212   383 445   699 425  2 357 176  1 686 106  2 621 955   172 070   40 035

   Mais de 2 a 3 salários mínimos....................  3 191 264   68 189   128 491   596 753   608 206  1 522 116   262 842   4 667

   Mais de 3 a 5 salários mínimos....................  2 433 959   24 459   54 947   220 161   296 256  1 283 099   552 581   2 456

   Mais de 5 a 10 salários mínimos..................  1 836 435   8 177   21 884   79 031   128 992   735 877   859 146   3 328

   Mais de 10 a 20 salários mínimos................   723 415   1 581   1 722   18 411   31 627   176 750   492 725    599

   Mais de 20 salários mínimos........................   260 297    844 -   5 715   7 831   41 618   204 289 -

   Sem rendimento (1)......................................  5 090 915  1 208 341  1 207 024  1 783 344   483 028   345 803   45 453   17 922

   Sem declaração............................................   355 630   25 261   21 756   49 494   36 300   113 194   108 608   1 017

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001. 
Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.

Tabela 4.10 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por grupos de anos de  
segundo o sexo e as classes de rendimento mensal de todos os trabalhos - Brasil                                             

Sexo 
e 

classes de rendimento mensal 
de todos os trabalhos

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência            

Total                                                                           

Grupos de anos de estudo                                                        
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TABELA 5

 

Total                                                                           Homens                                                                           Mulheres                                                                         Total                                                                      Homens                                      Mulheres        

         Total....................................................................  75 458 172  44 747 449  30 710 723    525    618    390

   Até 1/2 salário mínimo..............................................  5 866 837  2 788 097  3 078 740    56    56    55

   Mais de 1/2 a 1 salário mínimo.................................  12 300 854  6 520 998  5 779 856    152    150    154

   Mais de 1 a 2 salários mínimos................................  19 628 576  11 668 364  7 960 212    269    271    266

   Mais de 2 a 3 salários mínimos................................  9 741 644  6 550 380  3 191 264    445    446    442

   Mais de 3 a 5 salários mínimos................................  8 298 470  5 864 511  2 433 959    702    701    706

   Mais de 5 a 10 salários mínimos..............................  5 945 886  4 109 451  1 836 435   1 253   1 255   1 249

   Mais de 10 a 20 salários mínimos............................  2 645 564  1 922 149   723 415   2 470   2 476   2 456

   Mais de 20 salários mínimos....................................  1 171 907   911 610   260 297   6 314   6 507   5 641

   Sem rendimento (2)...................................................  8 765 352  3 674 437  5 090 915 - - -

   Sem declaração.........................................................  1 093 082   737 452   355 630 - - -

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001.

Nota: Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Exclusive as pessoas sem declaração do valor do rendimento. (2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios. 

Classes de rendimento mensal 
de todos os trabalhos 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade,
ocupadas na semana de referência          

Valor do rendimento médio mensal de todos
os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais
de idade, ocupadas na semana de referência

(R$) (1)                   

Tabela 4.12 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência e valor do rendimento médio 
mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 

por sexo, segundo as classes de rendimento mensal de todos os trabalhos - Brasil                                             
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TABELA 6

 

Total                                                                           Homens                                                                          Mulheres                                                                         Total                                                                           Homens                                              Mulheres          

         Total.....................................  65 573 237  40 330 327  25 242 910    572    649    449

   Até 1/2 (1)...................................  6 035 149  2 910 434  3 124 715    55    56    55
   Mais de 1/2 a 1 (1).....................  12 503 079  6 639 202  5 863 877    152    150    154
   Mais de 1 a 2 (1)........................  19 726 281  11 684 662  8 041 619    269    271    266
   Mais de 2 a 3 (1)........................  9 768 385  6 572 487  3 195 898    445    446    442
   Mais de 3 a 5 (1)........................  8 206 210  5 810 372  2 395 838    702    702    705
   Mais de 5 a 10 (1)......................  5 786 878  4 045 549  1 741 329   1 251   1 253   1 247
   Mais de 10 a 20 (1)....................  2 513 526  1 849 900   663 626   2 463   2 468   2 448
   Mais de 20 (1)............................  1 033 729   817 721   216 008   6 238   6 387   5 672

Empregados................................  40 455 637  26 215 358  14 240 279    566    589    523
   Até 1/2........................................  1 882 607  1 289 771   592 836    59    59    60
   Mais de 1/2 a 1...........................  6 728 993  4 335 094  2 393 899    158    155    164
   Mais de 1 a 2..............................  13 651 928  8 337 798  5 314 130    272    273    270
   Mais de 2 a 3..............................  6 843 901  4 551 450  2 292 451    443    444    440
   Mais de 3 a 5..............................  5 858 876  3 998 778  1 860 098    700    698    705
   Mais de 5 a 10............................  3 639 016  2 389 413  1 249 603   1 254   1 255   1 252
   Mais de 10 a 20..........................  1 330 390   921 983   408 407   2 475   2 485   2 454
   Mais de 20..................................   519 926   391 071   128 855   5 799   5 924   5 420

Trabalhadores domésticos........  5 824 671   361 700  5 462 971    191    258    187
   Até 1/2........................................  1 256 366   45 894  1 210 472    60    56    60
   Mais de 1/2 a 1...........................  2 410 701   119 833  2 290 868    153    163    153
   Mais de 1 a 2..............................  1 690 400   133 657  1 556 743    256    262    255
   Mais de 2 a 3..............................   349 550   34 888   314 662    434    441    433
   Mais de 3 a 5..............................   100 444   22 303   78 141    651    648    652
   Mais de 5 a 10............................   15 989   4 761   11 228   1 123   1 185   1 097
   Mais de 10 a 20..........................   1 221    364    857   1 894   2 000   1 850
   Mais de 20.................................. - - - - - -

Conta própria...............................  16 254 917  11 420 086  4 834 831    486    537    366
   Até 1/2........................................  2 848 316  1 541 927  1 306 389    51    53    47
   Mais de 1/2 a 1...........................  3 262 767  2 106 943  1 155 824    138    139    135
   Mais de 1 a 2..............................  4 118 064  3 013 704  1 104 360    264    266    258
   Mais de 2 a 3..............................  2 199 443  1 705 338   494 105    451    451    452
   Mais de 3 a 5..............................  1 766 233  1 418 629   347 604    704    704    704
   Mais de 5 a 10............................  1 332 619  1 055 425   277 194   1 232   1 235   1 218
   Mais de 10 a 20..........................   558 935   444 428   114 507   2 417   2 421   2 405
   Mais de 20..................................   168 540   133 692   34 848   5 926   6 084   5 318

Empregadores.............................  3 038 012  2 333 183   704 829   1 848   1 939   1 549
   Até 1/2........................................   47 860   32 842   15 018    54    55    53
   Mais de 1/2 a 1...........................   100 618   77 332   23 286    145    143    152
   Mais de 1 a 2..............................   265 889   199 503   66 386    280    280    280
   Mais de 2 a 3..............................   375 491   280 811   94 680    465    465    466
   Mais de 3 a 5..............................   480 657   370 662   109 995    736    734    744
   Mais de 5 a 10............................   799 254   595 950   203 304   1 273   1 277   1 259
   Mais de 10 a 20..........................   622 980   483 125   139 855   2 477   2 480   2 469
   Mais de 20..................................   345 263   292 958   52 305   7 050   7 143   6 526

Sem declaração........................... - - - - - -

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001.
Notas: 1. Exclusive as pessoas que receberam somente em benefícios ou sem declaração de rendimento no trabalho principal.
          2. Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de posição na ocupação.

Posição na ocupação no 
trabalho principal e 

classes de rendimento mensal 
do trabalho principal em 

salários mínimos 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência e com rendimento no trabalho principal                                                    

Valor do rendimento médio mensal do trabalho principal das 
pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de

referência e com rendimento no trabalho principal
(R$)                                                 

Tabela 4.22 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência e com rendimento no  
principal, e valor do rendimento médio mensal do trabalho principal das pessoas de 10 anos ou mais de idade,  
na semana de referência e com rendimento no trabalho principal, por sexo, segundo a posição na ocupação no  

principal e as classes de rendimento mensal do trabalho principal em salários mínimos - Brasil                                     
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TABELA 7

 

1 2 3 4 5 6 ou mais     

         Total..................................................  61 694 907  43 055 770  9 627 320  11 724 183 8 184 811 4 157 918  2 555 766  6 805 772

   15 a 19 anos (1).......................................  8 649 508  1 166 585   923 661   202 114   39 162   1 648 - -
      15 a 17 anos (1)....................................  5 128 070   373 845   322 765   42 793   8 287 - - -
      18 e 19 anos (1)....................................  3 521 438   792 740   600 896   159 321   30 875   1 648 - -
   20 a 24 anos (1).......................................  8 031 112  3 663 241  2 070 662  1 045 204   396 747   114 264   27 448   8 916
   25 a 29 anos (1).......................................  6 902 781  4 759 483  1 884 694  1 577 101   818 549   307 332   102 809   68 998
   30 a 34 anos (1).......................................  6 625 305  5 409 257  1 440 775  1 991 788  1 089 064   465 812   222 530   199 288
   35 a 39 anos (1).......................................  6 307 635  5 528 794  1 003 477  1 989 464  1 335 360   564 751   273 415   362 327
   40 a 44 anos (1).......................................  5 632 070  5 026 677   705 685  1 610 911  1 279 922   545 867   333 490   550 802
   45 a 49 anos (1).......................................  4 733 110  4 268 474   469 320  1 158 567  1 076 227   582 077   319 105   663 178
   50 a 54 anos (1).......................................  3 893 076  3 518 352   349 769   778 943   766 394   465 152   305 771   852 323
   55 a 59 anos (1).......................................  2 961 402  2 667 849   214 247   476 366   468 301   344 000   264 121   900 814
   60 a 64 anos (1).......................................  2 441 546  2 168 108   155 781   290 002   327 162   252 075   229 901   913 187
   65 a 69 anos (1).......................................  2 019 537  1 807 330   136 396   235 574   243 789   196 948   185 251   809 372
   70 anos ou mais (1).................................  3 492 783  3 067 752   272 656   367 585   344 134   315 926   291 715  1 475 736
   Idade ignorada (1)....................................   5 042   3 868    197    564 -   2 066    210    831

Economicamente ativas...........................  33 589 752  22 821 414  5 841 160  6 720 979  4 483 691  2 037 922  1 156 798  2 580 864
   15 a 19 anos............................................  3 478 587   452 114   368 661   70 401   13 052 - - -
      15 a 17 anos.........................................  1 613 597   115 020   97 296   13 973   3 751 - - -
      18 e 19 anos.........................................  1 864 990   337 094   271 365   56 428   9 301 - - -
   20 a 24 anos............................................  5 059 226  1 944 914  1 202 676   496 521   187 534   42 794   12 795   2 594
   25 a 29 anos............................................  4 574 940  2 847 822  1 250 453   896 252   459 108   158 593   49 822   33 594
   30 a 34 anos............................................  4 499 385  3 552 291  1 047 205  1 304 551   675 934   281 312   130 210   113 079
   35 a 39 anos............................................  4 371 569  3 750 555   752 438  1 376 337   886 800   357 071   169 408   208 501
   40 a 44 anos............................................  3 792 424  3 328 671   522 356  1 098 289   826 651   344 811   201 333   335 231
   45 a 49 anos............................................  2 919 414  2 606 450   310 451   715 527   667 484   347 837   182 548   382 603
   50 a 54 anos............................................  2 075 405  1 866 877   199 118   415 679   396 191   232 678   161 701   461 510
   55 a 59 anos............................................  1 282 095  1 138 521   99 991   202 054   200 827   135 172   109 535   390 942
   60 a 64 anos............................................   761 150   664 071   46 092   81 757   97 225   70 276   75 113   293 608
   65 a 69 anos............................................   407 532   356 186   21 495   43 503   35 522   36 759   36 274   182 633
   70 anos ou mais......................................   364 878   310 758   20 027   19 544   37 363   29 619   28 059   176 146
   Idade ignorada.........................................   3 147   2 184    197    564 -   1 000 -    423

Não economicamente ativas...................  28 101 259  20 232 558  3 785 561  5 002 005  3 701 120  2 119 996  1 398 968  4 224 908
   15 a 19 anos............................................  5 169 940   714 471   555 000   131 713   26 110   1 648 - -
      15 a 17 anos.........................................  3 514 473   258 825   225 469   28 820   4 536 - - -
      18 e 19 anos.........................................  1 655 467   455 646   329 531   102 893   21 574   1 648 - -
   20 a 24 anos............................................  2 971 368  1 718 327   867 986   548 683   209 213   71 470   14 653   6 322
   25 a 29 anos............................................  2 327 242  1 911 062   633 642   680 849   359 441   148 739   52 987   35 404
   30 a 34 anos............................................  2 125 321  1 856 966   393 570   687 237   413 130   184 500   92 320   86 209
   35 a 39 anos............................................  1 935 466  1 777 639   251 039   612 527   448 560   207 680   104 007   153 826
   40 a 44 anos............................................  1 839 646  1 698 006   183 329   512 622   453 271   201 056   132 157   215 571
   45 a 49 anos............................................  1 813 097  1 661 425   158 869   442 441   408 743   234 240   136 557   280 575
   50 a 54 anos............................................  1 817 671  1 651 475   150 651   363 264   370 203   232 474   144 070   390 813
   55 a 59 anos............................................  1 679 307  1 529 328   114 256   274 312   267 474   208 828   154 586   509 872
   60 a 64 anos............................................  1 680 396  1 504 037   109 689   208 245   229 937   181 799   154 788   619 579
   65 a 69 anos............................................  1 612 005  1 451 144   114 901   192 071   208 267   160 189   148 977   626 739
   70 anos ou mais......................................  3 127 905  2 756 994   252 629   348 041   306 771   286 307   263 656  1 299 590
   Idade ignorada.........................................   1 895   1 684 - - -   1 066    210    408

Sem declaração.........................................   3 896   1 798    599   1 199 - - - -

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001.
Notas: 1. Exclusive as informações das mulheres que não souberam informar ou deixaram de responder a pelo menos um dos quesitos de fecundidade.
          2. Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(1) Inclusive as mulheres sem declaração de condição de atividade.

Tabela 5.2 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade, total e que tiveram filhos nascidos vivos, por  
número de filhos tidos nascidos vivos, segundo a condição de atividade na

 semana de referência e os grupos de idade - Brasil                                                           

Condição de atividade na
semana de referência 

e 
grupos de idade 

Mulheres de 15 anos ou mais de idade                                             

Total                                                                           

Tiveram filhos nascidos vivos                                                   

Total                                                                           
Número de filhos tidos nascidos vivos                                           
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TABELA 8

 

10% mais ricos da 
população ocupada 

Total
(A)

Rendi-
mento
médio
mensal

em reais

Rendi-
mento
médio
mensal 

em salário
mínimo

Total
(B)

Rendi- 
mento 
médio 
mensal 

em reais 

Rendi- 
mento 
médio 
mensal 

em salário 
mínimo 

                    Brasil (1)  26 391 770 149,85 0,83  6 597 963 2 744,30 15,25 18,31
              Norte (2)  1 375 331 150,43 0,84   343 887 2 279,62 12,66 15,15
Rondônia   142 729 171,04 0,95   35 725 2 393,57 13,30 13,99
Acre   55 830 144,62 0,80   13 979 3 563,42 19,80 24,64
Amazonas   297 793 170,39 0,95   74 502 2 397,98 13,32 14,07
Roraima   41 243 185,17 1,03   10 309 1 928,47 10,71 10,41
Pará   631 601 140,88 0,78   157 934 2 013,21 11,18 14,29
   Região Metropolitana de Belém   262 719 155,89 0,87   65 683 2 509,66 13,94 16,10
Amapá   53 710 291,51 1,62   13 429 2 267,76 12,60 7,78
Tocantins   335 552 118,71 0,66   83 902 2 364,15 13,13 19,91

              Nordeste  6 525 844 90,80 0,50  1 631 462 1 721,77 9,57 18,96
Maranhão   758 431 89,28 0,50   189 605 1 593,26 8,85 17,85
Piauí   386 158 59,17 0,33   96 643 1 345,92 7,48 22,75
Ceará  1 067 586 71,03 0,39   266 971 1 699,48 9,44 23,93
   Região Metropolitana de Fortaleza   465 603 128,16 0,71   116 433 2 546,22 14,15 19,87
Rio Grande do Norte   384 884 119,46 0,66   96 296 1 912,92 10,63 16,01
Paraíba   425 201 95,91 0,53   106 384 1 845,56 10,25 19,24
Pernambuco  1 053 245 105,96 0,59   263 320 1 955,43 10,86 18,46
   Região Metropolitana de Recife   491 468 141,30 0,79   122 911 2 720,51 15,11 19,25
Alagoas   357 115 92,89 0,52   89 386 1 494,94 8,31 16,09
Sergipe   252 081 110,60 0,61   63 050 1 652,25 9,18 14,94
Bahia  1 838 775 94,64 0,53   459 807 1 703,90 9,47 18,00
   Região Metropolitana de Salvador   503 620 138,08 0,77   125 927 2 915,72 16,20 21,12

              Sudeste  11 958 115 196,93 1,09  2 989 546 3 177,88 17,65 16,14
Minas Gerais  2 887 960 140,05 0,78   722 096 2 207,81 12,27 15,76
   Região Metropolitana de Belo Horizonte   741 888 183,78 1,02   185 528 2 808,45 15,60 15,28
Espírito Santo   494 064 151,72 0,84   123 576 2 477,04 13,76 16,33
Rio de Janeiro  2 287 428 208,34 1,16   571 953 3 128,03 17,38 15,01
   Região Metropolitana do Rio de Janeiro  1 700 823 223,63 1,24   425 295 3 392,41 18,85 15,17
São Paulo  6 287 123 242,60 1,35  1 571 921 3 619,67 20,11 14,92
   Região Metropolitana de São Paulo  2 970 266 275,99 1,53   742 720 4 129,55 22,94 14,96

              Sul  4 337 788 186,80 1,04  1 084 574 2 696,65 14,98 14,44
Paraná  1 597 140 171,97 0,96   399 434 2 822,51 15,68 16,41
   Região Metropolitana de Curitiba   489 912 227,27 1,26   122 497 3 363,91 18,69 14,80
Santa Catarina   967 055 221,34 1,23   241 806 2 456,76 13,65 11,10
Rio Grande do Sul  1 773 238 182,67 1,01   443 334 2 714,11 15,08 14,86
   Região Metropolitana de Porto Alegre   684 513 224,10 1,24   171 173 3 318,12 18,43 14,81

              Centro-Oeste  2 010 073 168,59 0,94   502 583 3 093,59 17,19 18,35
Mato Grosso do Sul   349 966 161,36 0,90   87 494 2 738,74 15,22 16,97
Mato Grosso   428 682 182,18 1,01   107 234 2 789,74 15,50 15,31
Goiás   880 419 149,31 0,83   220 114 2 440,88 13,56 16,35
Distrito Federal   350 827 233,16 1,30   87 732 4 639,89 25,78 19,90

Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2001: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 1 CD-ROM. 
Nota: Rendimento mensal de todos os trabalhos das pessoas ocupadas de 10 anos e mais de idade com rendimento. 
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. (2) Exclusive a população rural.  

Grandes Regiões,  
Unidades de Federação e 
Regiões Metropolitanas 

Relação
entre
rendi-

mentos 
médios 
(B/A)

Tabela 4.19 - Distribuição dos 40% mais pobres e dos 10% mais ricos da população ocupada, seus respectivos 
 rendimentos médios mensais em reais e em salário mínimo e relação entre rendimentos médios, 

segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2001 

40% mais pobres da
população ocupada
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TABELA 9

Famílias por classes de rendimento mensal familiar – 1999
Brasil e
Grandes
Regiões

Até 2 Mais de 2 a 5 Mais de 5 a
10

Mais de 10 a
20

Mais de 20 Sem**
rendimento

Brasil (1) 27,6 32,2 18,6 9,9 5,9 3,5

Norte (2) 29,2 34,9 17 8,6 4,3 5,4
Nordeste 47,5 29,7 9,2 4,4 2,7 4,2
Sudeste 17,7 32,2 23,5 13 7,8 3,1
Sul 22,2 34,5 21,7 11,3 6,4 2,6
Centro-
Oeste

26,7 35 17,9 9,2 6,5 3,4

Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
* Em classes de salário mínimo. Valor do salário mínimo em setembro de 1999: R$ 136,00.

** Exclusive os sem declaração de renda

TABELA 10

5.1.B - Indicadores de famílias residentes em domicílios particulares, por Grandes Regiões - 1999 e
1998 - Brasil - 1998

Indicadores de famílias residentes em domicílios particulares(%)
Grandes RegiõesEspecificação

Brasil(1)
Norte Urbana Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Número médio de pessoas por
família 3,5 4,0 3,8 3,4 3,3 3,4

Características da pessoa de referência da família
Sexo

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Homens 74,1 71,1 73,0 73,7 77,8 73,7
Mulheres 25,9 28,9 27,0 26,3 22,2 26,3

Condição de atividade
Total (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Economicamente ativa 78,7 82,0 79,2 75,8 82,7 84,2
Não economicamente ativa 21,2 18,4 20,8 24,2 17,3 15,8

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Emprego e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios.
(1) Exclusive as famílias da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Inclusive as pessoas sem declaração de condição de atividade.
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TABELA 11 
 

Pesquisa Nacional da Cesta Básica - Custo e variação da cesta básica em dezesseis capitais - Brasil - 

dezembro de 1999 
 

Capital Valor da cesta 
básica (R$) 

Variação 
mensal (%)

Porcentagem do 
salário mínimo 

líquido 

Tempo de 
trabalho 

Variação 
no ano (%)

São Paulo 111,96 0,04 89,48 181 h 06 min 9,67 
Porto Alegre 105,71 1,58 84,49 171 h 00 min 5,21 

Curitiba 103,82 -2,69 82,98 167 h 57 min 7,97 
Brasília 103,22 0,65 82,50 166 h 58 min 9,32 

Rio de Janeiro 100,87 -1,08 80,62 163 h 10 min 7,27 
Florianópolis 98,58 -4,59 78,79 159 h 28 min 11,15 

Belo Horizonte 98,44 -5,26 78,68 159 h 14 min 5,19 
Belém 95,83 1,62 76,59 155 h 01 min 13,72 
Vitória 92,76 -0,78 74,14 150 h 03 min 8,29 

João Pessoa 90,33 2,11 72,19 146 h 07 min 9,94 
Recife 90,21 6,10 72,10 145 h 56 min 12,82 

Goiânia 89,04 0,09 71,16 144 h 02 min 3,22 
Natal 88,36 0,65 70,62 142 h 56 min 7,51 

Aracaju 87,52 0,88 69,95 141 h 35 min 0,05 
Fortaleza 85,24 2,10 68,13 137 h 53 min 1,40 
Salvador 81,89 0,43 65,45 132 h 28 min 5,20 

Nota: salário mínimo necessário: R$ 940,58 
 
Fonte: DIEESE.  
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TABELA 12

 

Taxa de atividade, por grupos de anos de estudo (%) 
Sem instrução e
menos de 1 ano

1 a 4
anos

5 a 8
anos

9 a 11 
anos 

12 anos 
e mais 

                    Brasil (1) 52,9 52,0 57,1 73,7 82,3

              Norte (2) 49,5 44,9 54,4 71,0 84,0
Rondônia 48,2 48,6 54,5 77,5 85,5
Acre 59,8 49,0 49,4 71,5 87,7
Amazonas 44,6 36,0 49,4 69,3 83,1
Roraima 61,5 43,7 47,4 75,7 87,2
Pará 51,5 45,6 56,5 71,5 82,1
   Região Metropolitana de Belém 43,8 36,3 52,0 67,7 80,0
Amapá 29,1 32,7 47,1 57,5 79,5
Tocantins 61,5 59,9 65,0 77,4 91,3

              Nordeste 58,9 53,5 54,1 71,9 82,3
Maranhão 66,5 60,4 54,3 71,5 81,0
Piauí 62,0 55,1 54,3 67,9 84,0
Ceará 62,9 52,6 57,0 71,4 81,4
   Região Metropolitana de Fortaleza 54,2 46,4 54,9 70,9 79,0
Rio Grande do Norte 48,7 48,1 49,9 69,6 85,9
Paraíba 50,9 47,8 48,2 66,0 81,4
Pernambuco 56,2 52,3 53,4 70,2 82,4
   Região Metropolitana de Recife 40,1 40,1 50,9 68,8 80,0
Alagoas 58,3 53,0 54,4 70,7 76,0
Sergipe 60,7 49,8 54,0 73,7 81,5
Bahia 58,4 54,4 54,9 75,6 83,9
   Região Metropolitana de Salvador 46,7 48,5 57,2 74,8 83,5

              Sudeste 44,0 49,1 56,3 73,4 81,4
Minas Gerais 51,6 55,9 59,5 74,5 81,9
   Região Metropolitana de Belo Horizonte 37,0 50,0 58,2 75,9 83,1
Espírito Santo 49,8 58,6 61,1 77,5 83,7
Rio de Janeiro 40,1 43,5 53,9 67,3 78,4
   Região Metropolitana do Rio de Janeiro 40,2 40,0 52,9 66,0 78,1
São Paulo 38,8 46,2 55,6 75,0 82,3
   Região Metropolitana de São Paulo 43,5 43,0 54,9 74,3 84,6

              Sul 50,1 57,8 63,0 77,4 83,7
Paraná 52,2 57,1 60,5 77,5 83,4
   Região Metropolitana de Curitiba 52,8 51,5 58,9 76,3 80,8
Santa Catarina 43,4 57,2 61,5 77,7 83,3
Rio Grande do Sul 49,6 59,0 65,3 77,1 84,3
   Região Metropolitana de Porto Alegre 38,0 47,0 60,1 76,9 84,0

              Centro-Oeste 52,4 54,8 60,0 75,3 84,9
Mato Grosso do Sul 48,8 55,3 58,8 73,5 83,8

Mato Grosso 58,9 57,7 62,5 76,7 87,5

Goiás 50,2 55,8 61,8 75,9 85,4

Distrito Federal 54,6 43,5 53,9 74,6 83,7

Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2001: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 1 CD-ROM.
Nota: Compreendem as pessoas de 10 anos e mais de idade.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. (2) Exclusive a população rural.  

Grandes Regiões,  
Unidades de Federação e 
Regiões Metropolitanas 

Tabela 4.4 - Taxa de atividade, por grupos de anos de estudo, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2001



113

TABELA 13

 Tabela 4.20 - Distribuição do rendimento dos 50% mais pobres e do 1% mais rico em relação ao total de 
rendimentos, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas - 2001 

Rendimento (%)

50% mais pobres 1% mais rico 
                    Brasil (1) 14,8 13,3

              Norte (2) 16,7 13,7
Rondônia 17,4 13,2

Acre 12,2 14,2

Amazonas 17,6 12,8

Roraima 19,9 10,2

Pará 17,4 13,7

   Região Metropolitana de Belém 16,2 13,6

Amapá 23,5 7,8

Tocantins 14,4 17,9

              Nordeste 15,3 15,4
Maranhão 15,8 15,6

Piauí 13,4 13,0

Ceará 13,6 17,1

   Região Metropolitana de Fortaleza 14,3 16,4

Rio Grande do Norte 16,6 14,2

Paraíba 15,5 15,5

Pernambuco 15,2 14,9

   Região Metropolitana de Recife 14,5 13,8

Alagoas 17,1 13,9

Sergipe 16,8 11,3

Bahia 15,8 15,8

   Região Metropolitana de Salvador 13,8 15,0

              Sudeste 15,9 12,5
Minas Gerais 16,2 12,8

   Região Metropolitana de Belo Horizonte 16,3 11,3

Espírito Santo 16,0 12,5

Rio de Janeiro 16,6 11,8

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro 16,4 11,9

São Paulo 16,6 12,2

   Região Metropolitana de São Paulo 16,5 12,4

              Sul 17,1 12,4
Paraná 15,9 13,7

   Região Metropolitana de Curitiba 16,8 12,6

Santa Catarina 19,7 10,2

Rio Grande do Sul 16,8 12,5

   Região Metropolitana de Porto Alegre 16,8 11,4

              Centro-Oeste 15,0 13,8
Mato Grosso do Sul 16,0 15,0

Mato Grosso 17,0 14,3

Goiás 16,3 15,2

Distrito Federal 12,8 9,2

Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 2001: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 1 CD-ROM.
Nota: Rendimento de todas as fontes das pessoas de 10 anos e mais de idade com rendimento.
(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. (2) Exclusive a população rural.  

Grandes Regiões,  
Unidades da Federação  

e Regiões Metropolitanas 
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