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RESUMO 
 

 

 

A flexibilização das normas trabalhistas é uma tema atual e surgiu 
como conseqüência da implantação da globalização na economia 
mundial. Nesta dissertação demonstra-se os fatores que influenciaram 
o surgimento da flexibilização das normas trabalhistas, bem como seus 
efeitos na relação de emprego. Analisa-se ainda os modelos de normas 
flexibilizadoras implantadas no nosso ordenamento jurídico tais como: 
o FGTS, a terceirização, a flexibilidade da jornada de trabalho e o 
novo contrato de trabalho por prazo determinado previsto na Lei n. 
9.601/98. Aduz-se, ainda, a influência principiológica no direito do 
trabalho, principalmente do princípio balizador da relação 
empregatícia: o princípio da proteção ao empregado que impõe a 
necessidade de normas indisponíveis para garantia mínima dos direitos 
trabalhistas, conquistado ao longo da história mediante da luta dos 
trabalhadores. A globalização econômica traz ainda a discussão entre a 
corrente que defende o Estado Liberal, ou seja, os adeptos do 
Neoliberalismo, cujo ponto de vista defendido é o da ampla liberdade 
das partes contratantes na relação de emprego, a fim de afastar a 
rigidez da estrutura normativa trabalhista e a corrente do Estado social 
que reconhece e aceita a tendência flexibilizadora, mas não concorda 
com a exclusão da função social do Estado diante das relações 
empregatícias. Por fim, será apresentado como esse discurso da 
flexibilização diante da retórica se legitima dentro do nosso 
ordenamento jurídico. O Direito do Trabalho encontra-se diante de 
novos paradigmas que precisam ser enfrentados, sem tolher ou 
desrespeitar os direitos fundamentais do empregado.  

 
PALAVRAS-CHAVES: FLEXIBILIZAÇÃO, GLOBALIZAÇÃO,         

DESEMPREGO. 
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RISUMO 
 

 

 

La continua flessibilità delle norme sul lavoro è un tema attuale, sorto 
come conseguenza della clobalizzazione nell’ economia mondiale. 
Nella dissertazione vengono dimostrati i fattori Che hanno influenzato 
il sorgere di givesta continua flessibilità delle norme sul lavoro cosi  
como i loro effetti sul rapporto di lavoro. Vengono analizzati anche  i 
modelli delle norme di flessibilità impiantate nel nostro ordinamento 
giuridico come : il FGTS (Fundo di Garanzia per Tempo Lavorato), La 
Terziarizzazione,La Flessibilità delle Giornate lavorative e il Nuovo 
Contratto di Lavoro a Scadenza Determinata previsto dalla legge n. 
9.601/98. Viene dimostrata ancora l´influenza principiologica nel diritto 
Del lavoro, principalmente Del principio conduttore del rapporto di 
lavoro: Il Principio della Protezione dele impiegato che dimostra la 
necesita di norme indisponibili come garanzia minima dei diritti 
riguardanti il lavoro, conquistati lungo la storia tramite la lutta dei 
lavoratori. La Globalizzazione econômica porta ancora la discussione  
tra la corrente Che difende lo stato liberale, ossia, gli schierati al 
neoliberalismo il cui punto di vista diffesso è quello dell´ampia libertà 
delle parti contrttanti nel rapporto di lavoro con la finalità di allontanare 
la rigidità della struttura normativa del lavoro e la corrente dello stato 
sociale che riconosce e accetta la tendenza di flessibilità però non è 
d´accordo con la esclucione della funzione sociale dello stato per 
quanto riguarda i rapporti di lavoro. Alla fine verrà presentato il mudo 
come questo discurso della continua flessibilità di fronte alla retorica 
viene leggitimato dentro il nostro ordinamento giuridico. Il diritto del 
lavoro trovasi davanti a nuovi paradigmi che devono essere affrontati, 
senza toglieri o disconoscere i diritti fundamentali dell´impiegato. 

 

PAROLA CHIAVE: FLESSIBILITÁ, GLOBALIZZAZIONE, 

DISOCCUPAZIONE 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central do presente trabalho é abordar criticamente o tema 

flexibilização versus proteção ao empregado, a partir das transformações sofridas pela 

sociedade pós-industrial e seus impactos nas relações de trabalho. 

Encontra-se dividido em quatro partes. A primeira, denominada “A 

CONCEPÇÃO TEÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO”, está dividida em dois capítulos: 

“Os Fundamentos Tradicionais do Direito do Trabalho. Do surgimento à Consolidação” e 

“Princípios Tradicionais do Direito do Trabalho”.  

Inicia-se o trabalho, expondo os fundamentos tradicionais do Direito Individual  

do Trabalho, desde a Revolução Industrial, cuja aliança entre capital, Estado e a 

industrialização proporcionou aos trabalhadores uma parcela de garantias na relação de 

trabalho, gerando a pacificação social e a redução das reivindicações dos empregados  

baseados nos ideais revolucionários da doutrina socialista. 

Essas conquistas reguladoras de necessidade surgiram da elaboração de normas 

específicas, já que o direito civil não as contemplavam. Deveram-se, também, em face da 

intervenção estatal nas relações privadas para assegurar aos trabalhadores igualdade jurídica, 

para contraporem-se às desigualdades econômicas e sociais. 

Analisa-se, ainda nesta parte, a consolidação do Direito do Trabalho como 

novo ramo da ciência jurídica, sua autonomia e as suas características peculiares 

demonstradas nas suas denominações, definição, autonomia, natureza jurídica, nas relações  

com outros ramos do direito e, por fim, nas suas fontes e nos princípios. 

Na segunda parte, intitulada “-OS NOVOS PARADIGMAS DA SOCIEDADE 

PÓS-INDUSTRIAL OU PÓS-MODERNA” desenvolvem-se os capítulos: “Críticas aos 

Fundamentos Tradicionais do Direito do Trabalho” e “Os Fundamentos do Direito do 
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Trabalho: Uma Visão Prospectiva”. Tratam da transição entre a modernidade e pós-

modernidade; da era da globalização econômica, fato gerador de transformações no mercado 

econômico. O capital produtivo entra em declínio e chega a era do capitalismo financeiro. O 

mercado de trabalho passou a exigir empregados cada vez mais qualificados e fez surgir 

novos postos de trabalho por exigência da revolução tecnológica, pois a relação de trabalho-

padrão, típica da sociedade industrial, vem sendo substituída por um novo modelo: o da 

relação de trabalho flexível e precária. 

A sociedade do trabalho, na atualidade, transborda os limites do Estado-nação 

e está ligada, acima de tudo, com aquilo que os estudiosos costumam denominar  de 

desemprego estrutural. Este fenômeno tem gerado uma verdadeira desertificação dos postos 

tradicionais de trabalho e, por meio dela, observa-se a predominância do emprego precário 

sobre o emprego formal. 

Essa nova realidade exige do Direito do Trabalho novas propostas para a 

sociedade globalizada e, conseqüentemente, requer do sindicato, como representante dos 

trabalhadores, a adoção de um novo perfil em defesa de todo e qualquer tipo de trabalho. 

A terceira parte - “FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA FLEXIBILIZAÇÃO E 

SEUS REFLEXOS NO DIREITO DO TRABALHO” - desenvolver-se-á em dois capítulos - 

“A Flexibilização como Fator Desestruturante da Sociedade do Trabalho e do Bem-Estar 

Social. A Ruptura dos Paradigmas” e a “A Flexibilização do Mercado de Trabalho na 

Experiência Brasileira”. Neles, evidencia-se a origem e evolução da flexibilização; a  

passagem do Estado do bem-estar social para a fase atual do Neoliberalismo, demonstrando a 

crise do Estado de garantismo diante das novas formas de trabalho implantadas no mercado. 

Aqui, a presente pesquisa vale-se de uma literatura atualizada e consistente, tentando 

enquadrar o dilema da flexibilização no contexto sócio-político, assim como a experiência da 

flexibilização no mercado de trabalho brasileiro. 
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A quarta parte, intitulada “O DESAFIO DO DIREITO DO TRABALHO 

DIANTE DOS NOVOS PARADIGMAS DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA”, compreende 

três capítulos: “Os Fatores Desestruturantes das Relações de Trabalho”; “Os Fatores 

Estruturantes das Relações de Trabalho” e “A Superação do Dilema: Princípio da Proteção e 

Flexibilização das Relações de Trabalho”. Nessa parte, desenvolvem-se os fatores que 

estruturam e desestruturam as tradicionais relações de trabalho. A prevalência do trabalho 

precário sobre o formal, nos dias atuais, demonstra a transição das novas formas de 

contratação que passam a ser mais flexíveis e, na maioria das vezes, mais precárias, em face 

do desemprego estrutural que assombra os trabalhadores e que os submetem a toda e qualquer 

condição laborativa. 

Demonstra-se, assim, a possibilidade de viabilizarem-se novas alternativas de 

trabalho ou renda, tais como: as empresas de economia solidária, as ONG’s e a redução da 

jornada, a fim de que o Direito do Trabalho se enquadre na categoria de direito humano. 

Neste ponto, busca-se redefinir o princípio da proteção, com base nos estudos desencadeados 

pelos professores Everaldo Gaspar e Eneida Melo. 

Partindo do princípio segundo o qual todos os seres humanos têm o direito de 

usar ou recorrer aos bens da vida, às prestações ou benefícios sociais, todos eles assegurados 

pelo ente estatal, a fim de evitar a exclusão social, a Profª Eneida Melo contextualiza o 

Princípio da Proteção na categoria de Direito Humano, já que trata da universalidade dessas 

garantias, no contexto da cidadania. Por isso, defende o direito que têm os cidadãos de 

pleitearem do Estado o cumprimento de normas constitucionais relativas ao desenvolvimento 

dos direitos sociais e a elevação do nível de vida para todos.  

Por outro lado, o Prof. Everaldo Gaspar, transbordando os limites fixados pela 

teoria tradicional, aponta para um Princípio de Proteção Social. Seu objetivo é alargar o 
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sentido protetor, a fim de enquadrar, nessa proteção, todos aqueles que vivam ou pretendam 

viver de um trabalho ou de uma renda compatíveis com a dignidade humana.  

Estes foram os pressupostos teóricos vislumbrados pela autora do presente 

estudo, no sentido de compatibilizar o Princípio da Proteção com o impacto do desemprego 

estrutural e da flexibilização do mercado de trabalho. 

Trata-se de uma proposta aberta, com modestas pretensões de originalidade e 

submetida à crítica, como convém a um estudo acadêmico. 
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PRIMEIRA PARTE 

 
A CONCEPÇÃO TEÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO 

 
CAPÍTULO I - OS FUNDAMENTOS TRADICIONAIS DO DIREITO DO 

TRABALHO. DO SURGIMENTO À CONSOLIDAÇÃO 

1.1 A Revolução Industrial e o Surgimento do Direito do Trabalho: o Trabalho 

Massificado no Industrialismo 

 

O surgimento da indústria, no final do século XVIII, implantou uma nova 

relação de produção baseada no trabalho juridicamente livre. Max Weber1 denominou-a de 

organização capitalista racional do trabalho, tendo o empregado subordinado como um dos 

sujeitos da relação jurídica. Assim, surgiram as primeiras leis sociais e, posteriormente, o 

Direito do Trabalho que se consolidou como um novo ramo da ciência jurídica suplantando os 

modelos antigos de processos produtivos, como o artesanato e a manufatura, que já não 

atendiam mais a demanda decorrente do crescimento comercial e das cidades. Rompem-se, 

com isso, as relações servis que vigoravam na Idade Média e a transição da sociedade 

artesanal para o capitalismo mercantil.  

O crescimento dos grandes centros comerciais, a formação de unidades 

nacionais, o comércio entre nações próximas, as novas rotas marítimas e o descobrimento da 

América contribuíram para estabelecer a indústria moderna do novo mercado mundial. Surge, 

também, a concepção do trabalho assalariado e uma nova sociedade de classes: a burguesia e 

o proletariado2. Com a Revolução Industrial emerge um novo Capitalismo, com técnicas 

diferentes das implantadas no Capitalismo manufatureiro, o que ocasionou uma nova postura 

perante a economia de mercado. 
                                                 
1 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo; São Paulo: Centauro, 2001, p.16.  
2 MARX, Karl. . O manifesto comunista/Karl Marx e Friedrich Engels; Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, 
(Coleção Leitura), p. 10.    
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A Revolução Industrial ocasionou mudanças no setor de produção e deu 

origem à classe operária e relações sociais diferentes. O modelo de organização produtiva 

implantado baseava-se na utilização intensa das máquinas, no trabalho rotineiro, ou seja, no 

labor de longas jornadas, tendo como conseqüências o desgaste físico, humilhações, acidentes 

de trabalho, sofrimentos e desrespeito à pessoa humana do trabalhador. Hannah Arendt3, ao 

analisar a condição humana, baseada em estudos das antigas línguas européias, propõe a 

distinção entre Labor e Trabalho baseada na existência de duas palavras distintas para 

designar a mesma atividade. Ressalta a autora que a distinção de Locke entre as mãos que 

trabalham e o corpo que labora estaria ligada à distinção grega entre o artífice e aqueles  que, 

como escravos, atendem com o corpo às necessidades da vida.  

O trabalho pesado executado pelas crianças em condições de higiene 

degradantes (o que ocasionou altos índices de mortalidade infantil), a exploração do trabalho 

das mulheres, a ausência de normas de prevenção de acidentes do trabalho, o desemprego e os 

baixos salários foram fatores que levaram os trabalhadores a reivindicar condições 

humanitárias de trabalho, iniciando-se as pressões sociais, que influenciaram na conquista das 

primeiras normas trabalhistas protetoras, dirigidas, inicialmente, às crianças, como a Peel´s 

Act, na Inglaterra. Tudo isso despertou a capacidade de associação que originaria o Direito 

Coletivo do Trabalho4. 

A doutrina liberal do século XVIII tinha como valor essencial a liberdade,  a 

igualdade e a solidariedade, frutos da Revolução Francesa. Na concepção fundamental do 

liberalismo cabia ao Estado abster-se de intervir nas relações econômicas e sociais. Eis que 

estas seriam reguladas pela ordem natural das coisas e o governo era um intermediário entre o 

povo e a vontade geral na qual lhe cabia dar cumprimento, mas com um mínimo de 

                                                 
3 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 90-91. 
4 GOMES, Orlando e Gottschalk, Elson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 523. 
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interferência e com o máximo empenho de assegurar a liberdade civil e política5. O regime 

implantado pela livre concorrência propiciou a conquista da hegemonia econômica e política 

pela burguesia. 

O Ordenamento Jurídico, no século XIX, que era tutelado pelo Direito Civil6, 

de formação liberal-individualista não conseguia atender adequadamente aos anseios das 

relações de emprego, pois procurava solucionar os conflitos trabalhistas entre empregado e 

empregador aplicando as regras previstas para o modelo de contrato bilateral civilista. Ao 

desconsiderar as peculiaridades dos sujeitos da relação empregatícia, ocasionava 

desvantagens aos trabalhadores, que se submetiam às condições determinadas pelas empresas, 

já que não havia legislação específica sobre o Direito do Trabalho. 

O liberalismo econômico propugnava a liberdade do indivíduo, enquanto 

cidadão, produtor e consumidor. Presumia-se a existência de uma ordem econômica natural e 

espontânea, na qual o Estado omitia-se prevalecendo o deixar fazer7 (Laissez-faire, Laissez-

passer). Essa nova estrutura baseava-se no individualismo, que se refletia nos aspectos 

econômicos, políticos e jurídicos, em que os industriais eram movidos pela necessidade de 

obter lucros. As condições indignas de trabalho subordinado, demonstrava a exploração dos 

operários e a comparação do trabalho com mercadoria. A Lei de Bronze, em vigor naquela 

época, desperta a solidariedade no ambiente de trabalho, ensejando a necessidade de 

associação, a fim de combater o empobrecimento da classe operária que reivindicava a  

criação de uma regulamentação jurídica específica.  

As idéias socialistas de Karl Marx e Engels, no Manifesto Comunista, em 

1848, combatiam a acumulação do capital, proclamavam a emancipação econômica, a união 

das classes operárias e despertavam a consciência coletiva dos trabalhadores. 

                                                 
5 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho 
relações individuais e coletivas do trabalho. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.23.  
6 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo:LTr, 2005, p. 29. 
7 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho 
relações individuais e coletivas do trabalho. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 23. 
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Os empregados começaram a pressionar o Estado exigindo soluções no campo 

social e tiveram, como aliados, a doutrina social da Igreja Católica, expressada na Encíclica 

Papal, Rerum Novarum, de Leão XIII, e continuada pela Quadragésimo Anno (1931),  Elas 

condenavam os excessos cometidos pelo capitalismo, socialismo e comunismo e defendiam a 

intervenção do Estado nas relações de trabalho, a fim de propiciar o bem comum para 

assegurar dignidade aos trabalhadores que estavam desprotegidos. 

Proclamavam ainda a função social da propriedade, limitando o uso pelo dono, 

que deveria ser considerado apenas um administrador. Essas idéias contribuíram para a 

criação de leis trabalhistas que garantissem a dignidade humana do trabalhador, melhores 

salários, redução da jornada de trabalho, seguros doença e invalidez, deixando clara a 

preocupação com a questão social.8  

Diante dos conflitos econômicos e sociais, surgidos mediante protestos das 

massas operárias industriais indignadas com a falta de equilíbrio na relação jurídica, o Estado 

precisou intervir na relação de trabalho, a fim de evitar as crises sociais violentas instaladas  

na época e garantir a realização da justiça social. É que os trabalhadores começaram a reunir-

se para contestar as condições desumanas a que estavam submetidos. Nasce, assim, a classe 

operária e as organizações profissionais. Alguns parlamentares, intelectuais e empresários, 

dentre eles Robert Peel´s e Robert Owen, começaram a preocupar-se com as questões sociais 

e desencadearam as primeiras normas de cunho trabalhista. Inicialmente dirigidas apenas às 

crianças, reduzindo a longa jornada de trabalho, posteriormente também foram criadas normas 

esparsas sobre o trabalho da mulher.  

A intervenção do Estado veio assegurar uma verdadeira liberdade no âmbito 

das relações de trabalho, proporcionando um mínimo de equilíbrio entre os sujeitos 

economicamente desiguais9.  

                                                 
8 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 60. 
9 TEIXEIRA, Sergio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: LTr, 1998,p.22 
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Evaristo de Moraes Filho10 indica, como motivos que levaram o Estado a dar 

esse passo decisivo na História do Direito do Trabalho, os seguintes: os vícios e as 

conseqüências da liberdade econômica e do liberalismo político; o maquinismo; a 

concentração de massas humanas e de capitais; as lutas de classes, as conseqüentes rebeliões 

sociais; os livres acordos entre grupos profissionais; a encíclica papal “ Rerum Novarum”  e a 

Guerra.   

Os autores Granizo e Rothvoss11 dividem a História do Direito do Trabalho em 

fases. Configuram como sendo as duas primeiras a formação e a intensificação; a terceira, 

denominada consolidação, vai de 1890 à 1919 e teve, como marcos configuradores, a 

Conferência de Berlim(1890), a importância da internacionalização de vários direitos 

trabalhistas e a Encíclica Rerum Novarum (1891). Por fim, na última fase, denominada 

autonomia do Direito do Trabalho, inicia-se a criação da OIT(Organização Internacional do 

Trabalho), em 1919, mediante o Tratado de Versalhes, que se estende até as décadas 

posteriores do século XX. Esta última fase é reconhecida por Maurício Godinho Delgado, 

como de crise e transição do Direito do Trabalho12. 

O Direito do Trabalho, inicialmente, tinha caráter mais humanitário do que 

jurídico, pois defendia os trabalhadores, principalmente as mulheres e as crianças das 

condições desumanas de trabalho. Depois, consolida-se como um produto das transformações  

econômicas, sociais e políticas implantadas pelo Capitalismo e a Revolução Industrial.  Sua 

hegemonia está configurada também na relação de trabalho subordinada, dependente e por 

conta alheia, cuja política ideológica foi baseada na consagração do trabalho-dever. Assim, a 

origem do Direito do Trabalho está relacionada ao capital. O Estado e a industrialização 

proporcionaram aos trabalhadores uma parcela de garantias na relação de trabalho, que gerou 

                                                 
10 MORAES FILHO, Evaristo. Introdução ao direito do trabalho. 5ed. São Paulo:LTr, 1991.p. 57.  
11 GRANIZO, Martin L e ROTHVOSS, M.Gonzalez. Apud DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 93. 
12 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 97.  
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a pacificação social e a redução das reivindicações dos empregados baseadas nos ideais  

revolucionários da doutrina socialista13. 

Mas, como o mundo vive em mutação estrutural, mudam-se os estilos de vida e 

as modalidades de trabalho predominantes. O Direito do Trabalho também vem passando por 

diversas transformações. A tendência contemporânea das relações de trabalho não pode 

ignorar essa nova realidade baseada no desemprego estrutural, nas ocupações transitórias, no 

trabalho precário e de curta duração, decorrentes do predomínio do setor terciário. 

 

Após essa breve retrospectiva histórica, prossegue-se com a análise sobre os 

fundamentos do Direito do Trabalho. 

 

1.2 O Direito do Trabalho e suas Denominações 

O Direito do Trabalho, desde seu surgimento, após a Revolução Industrial, 

recebeu várias denominações até a sua consagração pela doutrina, jurisprudência e as 

legislações específicas. Dentre as designações que se atribuíram e ainda se atribuem, estão: 

Legislação Industrial, Direito Industrial, Direito Operário, Direito Corporativo, Direito 

Sindical e Direito Social. 

 

1.2.1 As Várias Denominações do Direito do Trabalho: Legislação Industrial, Direito 

Industrial, Direito Corporativo, Direito Sindical e Direito Social 

Quando o Direito do Trabalho era um ramo jurídico destituído de autonomia  

científica, reduzido a um conjunto de leis esparsas, sua primeira denominação foi Legislação 

Industrial, em face da intervenção estatal nas relações de trabalho por meio de medidas legais  

de proteção ao trabalhador braçal. Após a conquista de sua autonomia legislativa, doutrinária, 

                                                 
13 BARROSO, Fábio Túlio. Elementos doutrinários do novo direito do trabalho: estudos em homenagem ao 
Prof. Dr. Francisco Solano de Godoy e Magalhães. Recife: Nossa Livraria, 2004, p. 27.  
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didática e jurisdicional recebeu várias designações. A primeira foi Direito Industrial, pela 

circunstância de que este ramo jurídico especializado surgiu nas primeiras experiências 

européias, efetivamente vinculado à dinâmica da crescente industrialização capitalista. O 

termo encontra-se ultrapassado, pois, além de ser inadequado, não alcança a realidade do 

Direito do Trabalho, em face da sua amplitude, já que o campo de atuação trabalhista não se 

restringe à industrialização, compreendendo o comércio, agricultura e outros setores. 

Considera-se, ainda, que os problemas enfrentados pela indústria abrangem não só à relação 

de emprego, como também questões fiscais, comerciais e econômicas. 

A denominação Direito Operário também foi considerada inadequada por 

acentuar e reduzir o Direito do Trabalho apenas ao segmento operariado. Assim como o 

Direito Industrial, seu fundamento foi influenciado pela circunstância de que o Direito do 

Trabalho surgiu com a Revolução do Capitalismo, na época do industrialismo,  

principalmente, após as conquistas das primeiras legislações protetoras dos trabalhadores 

urbanos, que reivindicavam melhores condições de trabalho.  

Para Evaristo de Moraes Filho14 admitir o qualificativo de operário é restringir 

a extensão e a compreensão deste ramo do direito que abrange todos os tipos de prestação de 

trabalho dependente e vários outros liberais e autônomos. A nomenclatura Direito Industrial e 

Direito Operário encontram-se superadas, pois são limitativas do campo de aplicação do 

sistema jurídico de proteção ao trabalho, cujo objeto não mais se restringe ao operário da 

indústria, se estendendo a todas as categorias profissionais. 

A outra designação foi Direito Corporativo, resultado da influência histórica do 

corporativismo italiano implantado na Europa do século XX, período do florescimento do 

fascismo. Mas essa idéia nunca traduziu adequadamente o objetivo do Direito do Trabalho, 

pois essa ciência não tem compromisso com o regime político autoritário que marcou o 

                                                 
14 MORAES FILHO, Evaristo. Introdução ao direito do trabalho. 5ªed. São Paulo: LTr, 1991, p.38  
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período do entreguerras, cujos valores eram bem diferentes dos defendidos pelo ramo 

justrabalhista. 

Por fim, outra denominação, ainda hoje admitida por alguns autores, como 

Cesarino Júnior, é a de Direito Social. Também sofre críticas, em face da ambigüidade 

existente na sua expressão, já que vários ramos do direito têm como objetivo alcançar o bem-

estar social, como o Direito Ambiental, o Direito do Consumidor, na defesa dos interesses ou 

direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e o Direito Previdenciário. 

Vicente Raó15 ressalta que Direito Social é designação duplamente imprópria 

para identificar o ramo do Direito do Trabalho, pois social é todo o direito, o que inviabiliza 

especificar apenas determinado ramo.  Se fosse possível atribuir um sentido particular a essa 

nomenclatura seria ele o do exercício das funções sociais do Estado, como higiene, saúde, 

educação, população, regulamentação do trabalho, menores etc. 

Várias designações foram atribuídas à nova disciplina jurídica do trabalho, mas 

a predominante na doutrina e na jurisprudência é a do Direito do Trabalho. Além de ser a 

mais adequada, abrange, com precisão, o trabalho em geral, ressaltando-se que a proteção 

defendida deve alcançar todos aqueles que vivam ou pretendam viver de um trabalho ou de 

uma renda dignos, ou seja, ultrapassando a forma tradicional do trabalho subordinado16.    

 

1.3 A Definição de Direito do Trabalho 

O Direito do Trabalho foi instituído como ramo autônomo a partir da proteção 

do obreiro, aquele juridicamente subordinado ao poder diretivo do empregador, como instituto 

fundamental do trabalho humano, enquanto expressão da personalidade do homem. Por isso 

                                                 
15 RAÓ, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 6.ed. Com o novo Código Civil,  por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: RT, 2005, p 268.  
16 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos para  uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 221    
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está formado por um sistema de normas e princípios elaborados pelo Estado e, no âmbito da 

autonomia coletiva, pelos próprios sujeitos e institutos sociais.  

A maioria dos autores considera a relação individual do trabalho como núcleo 

fundamental do Direito do Trabalho, sem levar em conta as normas de Direito Coletivo ou 

Sindical, postura criticada por Octavio Bueno Magano17. Para este jurista, a definição mais 

adequada ao ramo justrabalhista é a mista, pois leva em consideração tanto os sujeitos como o 

objeto da relação jurídica, configurando a expansão do Direito do Trabalho, principalmente 

com a chegada da sociedade pós-industrial. 

Os juristas, ao definirem o Direito do Trabalho, adotam posturas diferentes. 

Alguns enfatizam os sujeitos da relação de emprego: o empregado e o empregador; para 

outros, a definição deve ser baseada no objeto jurídico que é a relação de trabalho 

subordinada; e, por fim, aqueles que consideram o Direito do Trabalho como ramo misto, pois 

reúne tanto os sujeitos como o objeto. Portanto, a definição do Direito do Trabalho pode ser 

subjetiva, objetiva ou mista, como será analisado. 

A corrente subjetivista define o Direito do Trabalho como um complexo de 

normas jurídicas estatais ou autônomas que regulam as relações de trabalho dependente, 

realçando o aspecto da proteção do economicamente mais fraco contra o economicamente  

forte18.  

A corrente objetivista do Direito do Trabalho tem como base a prestação de 

trabalho subordinado, objeto do contrato de trabalho e não os sujeitos das relações jurídicas. 

Messias Pereira Donato19, um dos adeptos dessa corrente, define o Direito do Trabalho como 

“ o conjunto de princípios e normas jurídicas que regem a prestação de trabalho subordinado 

ou a ele similar, bem como as relações e os riscos que dela se originam.”  

                                                 
17 MAGANO, Octavio Bueno. Manual de Direito do Trabalho. 4ª ed. São Paulo: LTr,1991, p.59 
18 RADBRUCH, Gustav. Introdução à  ciência do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.97   
19 DONATO, Messias Pereira. Curso de Direito do Trabalho. 3.ed. São Paulo:Saraiva, 1979, p. 4-5 
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  Por fim, a corrente mista, une os sujeitos da relação de emprego com o seu 

objeto, que é a prestação de serviço subordinado. Dentre os que a defendem está Evaristo de 

Moraes Filho20 e Perez Botija. Para aquele o Direito do Trabalho é um: “conjunto  de 

princípios e normas jurídicas que regulam as relações jurídicas oriundas da prestação de 

serviço subordinado e outros aspectos deste último, como conseqüência da situação  

econômico- social das pessoas que o exercem.” Para este21, aparece como “o conjunto de 

princípios e normas que regulam as relações de empregadores e trabalhadores e de ambos  

com o Estado, para efeitos de proteção e tutela do trabalho.”  

Mas nem sempre a tutela do trabalho humano corresponde à existência de um 

contrato de trabalho. Em determinadas hipóteses ocorre uma relação de trabalho e não uma 

relação de emprego, nos moldes do que preceituam os art. 2º e 3º, da CLT.  

  Dentre as correntes analisadas a que mais se aproxima da realidade do Direito 

do Trabalho é a mista, pois considera os sujeitos e o objeto jurídico da relação. Assim, o 

Direito do Trabalho pode ser definido como um complexo de normas, princípios e institutos 

jurídicos que regulam as relações individuais e coletivas em todos os âmbitos do Direito do 

Trabalho como: individual, coletivo, internacional e comunitário, levando em consideração 

toda e qualquer relação de trabalho. 

Segundo Everaldo Gaspar, as propostas teóricas em apreço não mais 

satisfazem porque tem como sujeito e objeto o trabalho subordinado. Para ele, o Direito do 

Trabalho, no contexto do Direito Humano Fundamental, é “Ramo do Direito que se ocupa das 

organizações sindicais e da autonomia privada coletiva –com seu poder de produzir normas de 

convivência e resolver os conflitos individuais e coletivos do trabalho-, do reconhecimento e 

da proteção de todas as modalidades e alternativas de trabalho e renda compatíveis com a 

                                                 
20 MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao direito do trabalho. São Paulo:LTr. Editora, 1971, p. 17 
21 PEREZ BOTIJA, Eugenio. Curso de Derecho del Trabajo. 6.ed. Madrid: Tecnos, 1960, p. 4 
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dignidade e o desenvolvimento da pessoa humana, tendo em conta a liberdade, a solidariedade 

e a justiça distributiva”22.  

Definição que se compatibiliza com as idéias de Eneida Melo23, na medida em 

que esta tem o trabalho e a cidadania como indissociáveis num verdadeiro Estado 

Democrático. Um Estado Democrático e pluralista que desenha a cidadania a partir do 

trabalho, como pressuposto da dignidade humana, a fim de possibilitar a concretização do 

direito de igualdade de oportunidades.  

 

1.4 A Autonomia do Direito do Trabalho 

Acerca da autonomia do Direito do Trabalho não há mais controvérsia. O 

Direito do Trabalho, embora tenha se originado do Direito Civil, dele se separou, 

indubitavelmente. Hoje possui objeto próprio, princípios, fontes, instituições peculiares, 

finalidades específicas e até mesmo jurisdições especiais em alguns países. 

Para Alfredo Rocco24, jurista italiano, são três os requisitos clássicos 

configuradores da autonomia de um ramo jurídico: ter campo temático doutrinário amplo e 

especial; possuir teorias específicas, com conceitos distintos das outras disciplinas, e método 

próprio (procedimentos especiais). O Direito do Trabalho atende plenamente essas exigências.  

É um ramo jurídico com temas peculiares, que se expressam mediante institutos próprios 

como a greve e a negociação coletiva. Quanto às teorias, o Direito do Trabalho também se 

destaca pela sua especificidade, pois no tocante a hierarquia das normas justrabalhistas, 

prevalece a norma mais favorável ao empregado, configurada na Teoria do Conglobamento. 

                                                 
22 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do Trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo:LTr, 2005, p.369 
23 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo, LTr, 
2003, p. 311. 
24 ROCCO, Alfredo. Apud DELGADO, Mauríco Godinho. Curso de direito de trabalho. São Paulo: LTr, 
2005, p.67 
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Por fim, é inquestionável a existência de métodos próprios de criação jurídica, de geração da 

própria normatividade trabalhista. 

A controvérsia sobre a existência ou não da autonomia do Direito do Trabalho  

parecia não suscitar mais debates entre os doutrinadores, em face da sua inquestionável 

existência no universo do direito, expressa na autonomia legislativa, desde a sua separação do 

Direito Civil e dos demais ramos jurídicos; na autonomia didática, considerada disciplina 

específica nas universidades e cursos de pós-graduação de  diversos países. Por fim, a 

autonomia científica, que se expressa por meio do corpo doutrinário e da teoria geral 

específicos, distinta dos outros ramos, muito embora relacione-se harmoniosamente com 

outras disciplinas, como o Direito Constitucional e outros ramos do Direito. 

O tema autonomia que, aparentemente, aparece adormecido, sem 

questionamentos, vem sendo realçado, na atualidade, justamente em função da onda 

flexibilizadora. Everaldo Gaspar25 chama a atenção para este fato denunciando a ideologia 

neoliberal e sua inserção no mundo do trabalho. Para ele “esse novo sistema de valores 

concentra suas crenças no primado dos contratos e suas potencialidades de contínuas 

renegociações, como pressuposto da eficiência econômica e social. Mas a proposta de uma 

sociedade reflexiva, baseada na idéia do risco permanente e de que ‘tudo pode ter um preço a 

ser potencialmente vendável’, constitui uma ameaça aos valores culturais conquistados ao 

longo de muitos séculos, ‘e que a sociedade não pode permitir que se percam”. 

 

1.5 A Natureza Jurídica do Direito do Trabalho 

Por viver em sociedade, o homem necessita interagir com outros grupos 

sociais. Dessa interatividade social pode surgir um desequilíbrio nas relações, o que ensejará a  

aplicação das normas jurídicas para dirimir os conflitos sociais. 

                                                 
25 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito de trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 222. 
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Miguel Reale26, nas suas clássicas lições, ressalta a Estrutura Tridimensional 

do Direito, demonstrando que o direito é resultado de fatos sociais que alcançaram um 

determinado valor dentro do Ordenamento Jurídico. 

No Direito do Trabalho fenômenos de natureza política, econômica, social, 

histórica, como a Revolução Industrial, provocaram impactos na sociedade que produziram 

valores e levaram à criação de normas jurídica- trabalhistas. 

Na sociedade pós-industrial, as mudanças de paradigmas, os novos modelos de 

produção e organização do trabalho também possuem um valor e vem servindo de inspiração 

para a elaboração de novas normas jurídicas, principalmente, as flexibilizadoras , diante de 

fenômenos como globalização, revolução tecnológica, desemprego estrutural etc. 

 1.5.1 O Direito do Trabalho Como Ramo do Direito Público 

Há autores que entendem ser pública a natureza jurídica do Direito do 

Trabalho. Apontam, como fundamentos, a predominância da intervenção estatal nas relações 

de trabalho por meio das leis imperativas e irrenunciáveis que restringem a liberdade das 

partes, bem como a presença de normas administrativas, como as relativas à higiene, 

segurança do trabalho, previdência social, fiscalização trabalhista e o direito sindical. Mas tais 

alegações sofrem críticas daqueles27 que entendem que a natureza jurídica de um ramo 

jurídico não deve ser medida em função da imperatividade ou dispositividade de suas regras 

componentes. O Direito Civil, apesar de ter inúmeras normas imperativas, principalmente às 

relativas ao Direito de Família, não é considerado como ramo do Direito Público. Tal 

interpretação deve ser estendida para o Direito do Trabalho. Assim, a existência no Direito do 

Trabalho, de um núcleo formado por normas de ordem pública, não tem a capacidade de 

inseri-lo no campo do Direito Público, mesmo após o surgimento da flexibilização das normas 

trabalhistas.  

                                                 
26 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo, Saraiva, 2002, p. 64. 
27 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho.  São Paulo: LTr, 2005, p 72. 
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 1.5.2 O Direito do Trabalho Como Ramo do Direito Privado 

Os que classificam o Direito do Trabalho como ramo do Direito Privado 

ressaltam que sua origem foi o Direito Civil. Quando aquele ainda não havia conquistado  sua 

autonomia legislativa, aplicava-se as normas de natureza civil nas relações de trabalho. Mas, o 

seu objeto principal é o contrato individual de trabalho, cuja natureza é de direito privado. 

Essa corrente é defendida principalmente pelos autores italianos, dentre eles Ludovico 

Barassi28. 

1.5.3 O Direito do Trabalho como ramo de um Direito Misto  

Uma dessas correntes é formada pelos que afirmam constituir-se o Direito do 

Trabalho de regras mistas. O Direito do Trabalho não pertence exclusivamente a nenhum dos 

campos, público ou privado, pois é formado por instituições de Direito Privado com forte 

intervenção do Estado, por intermédio de normas de ordem pública.  

Perez Monereo29 ressalta que Hans Kelsen, apesar dos seus excessos 

positivistas, soube captar melhor o significado ideológico do dualismo entre o direito público 

e privado ao expressar que essa distinção absoluta não tem fundamento no direito positivo.  

Segundo Kelsen, o que se conhece como Direito Privado representa a forma jurídica especial  

da produção econômica e da distribuição dos produtos correspondentes na ordem econômica 

capitalista. Uma função, pois, de domínio eminentemente político. E a distinção entre a esfera 

pública, ou política e a privada ou social dificulta a compreensão de que o Direito Privado, 

produzido no negócio jurídico contratual, não é menos necessário de domínio público que o 

Direito Público emanado dos Poderes do Estado. Razão pela qual se tende cada vez mais a 

relativizar o rigorismo desta distinção, afirmando a combinação entre os princípios e técnicas 

subjacentes aos distintos ramos do Direito, agrupados na bifurcação tradicional. 

                                                 
28 BARASSI, Ludovico.  Apud Arnaldo Süssekind, Délio Maranhão, Segadas Vianna e Lima Teixeira. 
Instituições de Direito do Trabalho.  Vol. 1, 21ªed. São Paulo:LTr, 2003, p.131. 
29 MONEREO, Perez  José Luiz. Introducción al nuevo derecho del trabajo: uma reflexion crítica sobre el 
Derecho flexible del Trabajo, Tirant Lo Blanch. Valencia, 1996, p. 155.  
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1.5.4 O Direito do Trabalho como ramo do Direito Social 

 A corrente, para a qual o Direito do Trabalho enquadrar-se-ia no âmbito do Direito 

Social ressalta que este seria o terceiro gênero da ciência jurídica ao lado do Direito Público e 

do Direito Privado. O fundamento dos seus defensores é a socialização do direito, encontrado 

nos grupos sociais, como as normas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho que se 

expressam em oposição ao Direito Individual. Ocorre que essa socialização não é específica 

do Direito do Trabalho, como analisado no item 1.2.1 acima, pois tal tendência social se 

estende tanto ao Direito Civil como ao Direito do Consumidor . 

 
1.5.5 O Direito do Trabalho como ramo do Direito Unitário 

Para essa corrente, o Direito do Trabalho não pode separar a unidade lógica de 

seus princípios fundamentais, pois corresponde tanto a uma relação individual como social, 

encontrando-se inseparáveis as regras de Direito Público e de Direito Privado, devendo ser 

superada a dicotomia entre esses dois ramos. Os defensores desta corrente reconhecem a 

natureza mista do Direito do Trabalho, com institutos de origem pública, privada ou social, 

sem a preocupação de pretender classificar concretamente cada norma. Dentre os autores 

brasileiros que sustentam essa tese estão Evaristo de Moraes Filho30 e Arnaldo Süssekind31. 

  

1.5.6 O Direito do Trabalho no Contexto da Cidadania, dos Direitos Humanos e 

no Estado Democrático  

Conforme se verá na última parte deste estudo, Eneida Melo enquadra as 

relações de trabalho no contexto da cidadania, sem a qual não poderá existir um verdadeiro 

Estado Democrático de Direito. Já para Everaldo Gaspar, o Direito do Trabalho na pós-

modernidade, ao buscar a proteção de todos os que vivam ou pretendam viver de um trabalho 

                                                 
30 MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1991, p. 111  
31 SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de direito do trabalho. Volume 1.  21ªed. São Paulo:LTr, 2003, p. 122 
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ou de uma renda dignos, contextualiza esse ramo do direito na categoria de Direito Humano 

Fundamental. 

Logo, a velha tradição do Direito do Trabalho e de seus fundamentos vêm 

sofrendo mutações no plano teórico.  

 

1.6 As Relações do Direito do Trabalho com outros ramos do Direito 

As relações do Direito do Trabalho com outros ramos do direito e, 

principalmente, com a ciência em geral, é uma das conseqüências das inovações científicas 

que exige uma interdisciplinaridade entre os campos do saber, tendo como um dos seus 

fundamentos a racionalização do trabalho e a proteção da dignidade da pessoa do trabalhador  

preservando sua vida. 

1.6.1 As Relações do Direito do Trabalho com o Direito Civil 

O Direito do Trabalho se originou do Direito Civil, apesar de ter conquistado 

sua autonomia. Mantém uma relação de interdependência, em face da subsidiariedade entre as 

disciplinas garantidas pela nossa legislação (CLT), bem como pela existência de institutos  

comuns entre os dois ramos, como a figura do contrato e alguns dos seus requisitos (agente 

capaz, objeto lícito, previsto no art.104, do novo Código Civil), que são utilizados pelo 

Direito do Trabalho, ressalvadas as suas peculiariedades. 

Por outro lado, destacam-se as novas tendências do Direito do Trabalho na 

sociedade pós-industrial, com a globalização da economia, que resultou em mudanças 

estruturais, tais como o surgimento de empresas com um novo perfil organizacional e novas 

formas de trabalho, deixando de prevalecer o emprego subordinado tradicional. Tudo isso   

ocasionou novos conflitos no ambiente de trabalho, principalmente após a implantação das 

novas tendências tecnológicas, como a polêmica gerada em torno do acesso, pelo empregador, 

aos e-mails dos empregados na utilização dos computadores das empresas, bem como  a 
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responsabilidade civil decorrente do assédio moral ou sexual sofrido no trabalho. Everaldo 

Gaspar32 ressalta, ainda, a inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente após a 

conquista da igualdade dos direitos em relação aos homens, como um dos motivos no campo 

do direito privado que geraram novos conflitos na relação de trabalho. 

 

1.6.2 As Relações do Direito do Trabalho com o Direito Constitucional 

O Direito do Trabalho, apesar da sua especificidade, se comunica e interage  

com outros ramos do segmento jurídico. Fato que, no Direito Constitucional, é demonstrado 

pela tendência da constitucionalização do Direito do Trabalho vinculando este ramo aos 

Direitos Humanos Fundamentais com a inclusão de direitos sociais, econômicos e políticos 

nas constituições modernas, em que as liberdades humanas básicas estão reconhecidas e 

garantidas, em seu texto e em sua interpretação de acordo com a época.   

 Alguns princípios gerais do Direito Comum do Trabalho foram elevados ao 

plano constitucional, a partir do período pós-guerra (1918-1919), como a Constituição  de 

Weimar e a Constituição Mexicana (1917)33. A Constituição da República prevê normas  

relativas aos direitos sociais, bem como princípios valorizando o trabalho e a dignidade  da 

pessoa humana do trabalhador, como se observa nos preceitos contidos nos arts. 1º, 7º, 8º, 170 

e 193, com o objetivo de alcançar o bem-estar e a justiça sociais. 

  O enfoque dado por Eneida Melo34 parte do Direito do Trabalho no Estado 

Democrático de Direito. A partir dos Princípios Constitucionais Fundamentais identifica uma 

verdadeira cidadania, que surge do trabalho humano, da valorização e de sua preservação 

reformando a importância desse ramo do direito, com base na Constituição. 

 

                                                 
32 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito de trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 232.  
33 OLEA, Manuel Alonso. Introdução ao Direito do Trabalho. Curitiba: Gênesis, 1997, p. 410. 
34 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: 
LTr,2003, p. 311. 
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1.6.3 As Relações do Direito do Trabalho com o Direito Penal 

Alguns institutos do Direito Penal repercutem diretamente no contrato de 

trabalho como o dolo, a culpa e as contravenções penais. Na primeira hipótese, refere-se a 

possibilidade do empregador descontar do salário do empregado os danos decorrentes de ação 

dolosa deste e, na segunda hipótese, versa sobre a influência do Direito Penal na formação do 

contrato pois, se o objeto for ilícito, a relação será declarada nula. O Código Penal Brasileiro, 

nos arts. 197 a 207, trata dos crimes contra a Organização do Trabalho e no art. 149 refere-se 

aos crimes contra a Liberdade Individual, coibindo a redução análoga à condição de escravo.  

1.6.4 As Relações do Direito do Trabalho com o Direito Administrativo 

A relação do Direito do Trabalho com o Direito Administrativo é observada na 

supervisão das suas normas de caráter público como, por exemplo, no controle e vigilância do 

cumprimento das normas trabalhistas. Aponta também para uma nova concepção desse ramo 

jurídico, a partir da sociedade globalizada com suas experiências jurídicas vividas pelos 

blocos econômicos, com a criação das instâncias supra-estatais nas diversas esferas sociais.  

 

1.7 As Fontes do Direito do Trabalho 

O estudo das fontes no Ordenamento Jurídico é tema nuclear, pois corresponde 

à origem e expressão do direito que se manifesta nos países de tradição romano-germânica 

mediante leis, costumes, jurisprudência e princípios. As fontes formais aparecem como forma 

de integração e interpretação das normas jurídicas. O estudo sobre fontes aqui proposto 

divide-se em três partes: a primeira refere-se à análise do conceito e classificação tradicional 

das fontes do Direito do Trabalho; a segunda trata da hierarquia das fontes no Ordenamento 

Justrabalhista; e, por fim, as fontes do Direito do Trabalho na sociedade globalizada.  

No Direito do Trabalho esse tema se destaca pelo elemento diferenciador  em 

relação aos outros ramos do Direito. Caracteriza-se por destacar, dentro do Ordenamento 
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Justrabalhista, a forte incidência de regras oriundas de fonte privada, pois uma retrospectiva 

na formação da sua estrutura tradicional confirma que a proteção ao trabalhador é o 

fundamento desse direito. Surgiu ele da Revolução Industrial que foi inspirada nos postulados 

do liberalismo econômico. Esta é a marca do regime jurídico daquela sociedade baseada nos 

princípios da autonomia da vontade e no liberalismo contratual. Dava-se, assim, aos 

indivíduos, o direito de regularem as relações jurídicas, bem como inspirou a solidariedade  

da classe operária que se expressou mais tarde nas ações dos sindicatos.  

 

1.7.1 O Conceito de Fontes no Ramo justrabalhista 

A palavra fonte designa origem, ponto de partida, princípio, o surgimento de 

algo e é utilizada como metáfora para designar a nascente de um rio. Na acepção jurídica 

corresponde à forma pela qual as normas jurídicas são produzidas e se expressam na 

sociedade por meio das estruturas normativas, que são o processo legislativo, os usos e 

costumes jurídicos, a atividade jurisdicional e o ato negocial35. Prevalecem as fontes formais, 

nos ordenamentos jurídicos de tradição romanística, por serem os modos pelos quais  as 

normas jurídicas se positivam com legítima força obrigatória e eficácia. 

Para Hans Kelsen36, na Teoria Pura do Direito, fonte seria o fundamento de 

validade da norma jurídica expressada por intermédio da norma fundamental, denominada 

norma superior enquanto fonte comum da validade de todas as normas pertencentes ao 

Ordenamento Normativo. No nosso sistema jurídico, a Constituição é a fonte das normas 

gerais, configurando a supremacia do positivismo jurídico.  

 

                                                 
35 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ªed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 140. 
36 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ªed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 215. 
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1.7.2 Classificação das Fontes Trabalhistas 

Dentro do Ordenamento Jurídico podem surgir conflitos normativos e, para 

solucioná-los, admite-se a utilização de normas que entram no sistema, por diferentes canais 

e, com relativa independência, estabelecem suas prescrições. A partir das teorias das fontes, o 

direito pode ser encarado no seu aspecto dado ou construído. De um lado, temos as fontes 

materiais, que compreendem os fatos sociais de natureza econômica, política, sociológica  e 

filosófica da conduta humana no tempo. Tais fontes, ao produzirem certas habitualidades vão, 

aos poucos, sedimentando-se. As fontes formais correspondem ao construído, no sentido 

técnico da elaboração das normas, por meio de processos solventes típicos de países de 

origem civil - law . 

A classificação das fontes em materiais e formais é a mais comum na doutrina 

civil-constitucional e na trabalhista. Por fontes materiais entende-se os fatos sociais que 

alcançam os históricos, econômicos, políticos, sociológicos, morais, filosóficos e os valores 

de cada época que emergem da realidade social do ordenamento. Em   cada sociedade  vários 

serão os fatores sociais que influenciarão na elaboração de determinada  norma ou sistema de 

normas jurídicas37. 

Fontes formais são aquelas que conferem à regra jurídica o caráter positivista  

do direito. Consistem nos processos ou meios pelos quais as normas jurídicas se positivam 

com obrigatoriedade, por intermédio do processo legislativo e da atividade jurisdicional,  dos 

costumes e, ainda, mediante o poder negocial enquanto formas de expressão jurídica. 

As fontes formais do Direito do Trabalho, em face da pluralidade dos centros  

de positivação das normas jurídicas, subdividem-se em fontes formais heterônomas e fontes 

formais autônomas. Essa dicotomia baseia-se na produção da regra (centro de positivação) e 

                                                 
37 MARANHÃO, Délio. Instituições de direito do trabalho. 21ª ed..São Paulo:LTr, 2003, p. 149. 
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no método utilizado para sua produção (em que os destinatários principais das normas podem 

ou não participar da sua elaboração). 

 Assim, heterônomas seriam as regras de produção estatal como a Constituição 

Federal, a Consolidação das Leis do Trabalho(CLT), as Leis, as Medidas Provisórias, os 

Decretos, os Regulamentos, as Portarias Ministeriais e as Sentenças Normativas. As 

autônomas seriam as regras cuja elaboração caracteriza-se pela participação efetiva dos 

destinatários, como os costumes, ou instrumentos de negociação coletiva, os acordos  e 

convenções coletivas. Dizem respeito a um autodisciplinamento das condições de trabalho 

pelos próprios interessados, uma das especificidades do Direito do Trabalho em relação aos 

outros ramos jurídicos. 

O Ordenamento Jurídico brasileiro constitui-se das seguintes fontes 

heterônomas: Constituição, CLT, Leis, Medidas Provisórias, Decretos, Regulamentos, 

Portarias Ministeriais e Sentenças Normativas. 

 

1.7.3 As fontes do Direito do Trabalho na Sociedade Globalizada 

As transformações ocorridas na estrutura econômica, social, tecnológica e 

cultural do Estado influenciaram as fontes do Direito do Trabalho. Na globalização da 

economia típica da sociedade pós-industrial, prevalece a complexidade das relações de 

trabalho que interagem mundialmente por intermédio das redes de computadores ( via- 

internet). Isso confirma uma nova tendência desse ramo do direito e sua necessidade de 

adaptação às transformações sociais. O novo perfil da relação individual de trabalho vem 

suplantando aquele modelo tradicional projetado no período da sociedade industrial. Exige-se, 

ainda, outra postura dos interlocutores sociais, diante das novas tendências das negociações 

coletivas em escala transnacional. 
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1.8 A Hierarquia das Fontes no Ordenamento Justrabalhista: Teoria da Acumulação e 

Teoria do Conglobamento 

Existindo conflitos entre duas ou mais normas jurídicas, o Ordenamento 

Jurídico apresenta critérios hierárquicos objetivando encontrar uma solução harmônica. A 

hierarquia das fontes na Teoria Geral do Direito obedece à verticalidade das normas  

difundida por Hans Kelsen, baseada na eficácia e intensidade normativa do diploma, sendo a 

Constituição da República a norma com grau hierárquico superior no sistema jurídico, 

servindo como fonte orientadora das demais normas. E a hierarquia das Fontes Trabalhistas 

utiliza um critério diferente do que predomina no Direito Comum para estabelecer uma 

composição entre suas fontes. Daí levar-se em consideração tanto as fontes estatais como as 

não-estatais (as fontes autônomas), a fim de prevalecer a norma mais favorável ao empregado, 

independentemente da sua fonte  de produção, cujo teor corresponde ao objetivo teleológico 

do Direito do Trabalho. 

Por ter um critério mais flexível do que o Direito Comum, o Direito do 

Trabalho busca, mediante suas teorias, diminuir a complexidade da sua estrutura operacional 

objetivando uma universalidade nos critérios postos em análise. As duas teorias que 

preponderam nos processos lógicos de avaliação entre as normas são denominadas 

acumulação e conglobamento. Na Teoria da acumulação, seleciona-se, a partir de diversas 

fontes, as disposições mais favoráveis ao empregado, considerando o fracionamento do 

conteúdo normativo. Essa teoria sofre críticas por quebrar o sentido de sistema inerente ao 

direito, bem como por adotar uma postura atomista38. Pela Teoria do conglobamento, as 

normas são escolhidas no seu conjunto sem fracionar seus institutos jurídicos. As normas são 

selecionadas segundo o conjunto normativo mais favorável, respeitando cada regime  

                                                 
38 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 122. 
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normativo em sua unidade global . Para a doutrina é a teoria que mais se adapta ao critério 

hierárquico do ramo trabalhista ao preservar a idéia de sistema como algo inerente ao Direito.   

   

1.9 A Prevalência das Fontes Específicas do Direito do Trabalho. 

A partir da leitura de Everaldo Gaspar39, pode-se deduzir que as teorias acima 

não passam de versões centradas no Positivismo Jurídico Metodológico e de critérios de 

interpretação e de aplicação do direito. Por isso o autor reforça o predomínio das fontes 

específicas do Direito do Trabalho decorrente das lutas operárias e elaborado de métodos não 

estatais de formação da norma e experiências inusitadas, no âmbito das relações individuais.  

Agora que se desconstroem os paradigmas da modernidade, Everaldo .Gaspar 

confere mais força para essas fontes, reputando-as específicas desse ramo do direito, com o 

objetivo de restaurar os seus fundamentos teóricos filosóficos e fugir das armadilhas do 

positivismo, travestidos de fontes formais. 

Por outro lado, os estudos apresentados por Eneida Melo40 também 

transcendem a perspectiva reducionista antes analisada, na medida em que envolvem 

cidadania, liberdade, princípios constitucionais fundamentais e Estado Democrático do 

Direito, aqui, igualmente inseridos no contexto das fontes do Direito do Trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 ANDRADE, Everaldo Gaspar de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma teoria 
geral.São Paulo:LTr, 2005, p. 215. 
40 Araújo, Eneida Melo Correia de. . As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática.São 
Pauulo:LTR,2005,p.302. 
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CAPÍTULO II - PRINCÍPIOS TRADICIONAIS DO DIREITO DO TRABALHO 

2.1 A Importância dos Princípios na Formação e Consolidação dos Fundamentos da 

Teoria Geral do Direito 

Os princípios são considerados pressupostos fundamentais da Teoria Geral e da 

Doutrina Clássica do Direito do Trabalho. A lei de Introdução ao Código Civil, no art. 4º, 

assim como a CLT, no art. 8º, elenca os princípios gerais de direito como uma das fontes 

subsidiárias que a Justiça do Trabalho e as autoridades administrativas podem recorrer para 

sanar omissões no campo das relações de trabalho. 

O Código Civil argentino, no seu art. 16, prescreve: “Se não se puder resolver 

uma questão civil nem pelas palavras, nem pelo espírito da lei, atender-se-á aos princípios das 

leis análogas e se a questão permanecer duvidosa, aos princípios gerais de direito, tendo-se 

em conta as circunstâncias do caso”. Já o novo Código Civil Italiano, no seu art. 12, aduz: “se 

uma controvérsia não pode ser decidida, segundo uma disposição legal, ter-se-ão em conta as 

disposições que regulam os casos semelhantes ou as matérias análogas; persistindo a dúvida, 

decidir-se-á segundo os princípios gerais do ordenamento jurídico do Estado” 41. 

Princípios traduzem, de maneira geral, a noção de proposições fundamentais 

que se formam na consciência das pessoas e grupos sociais, a partir de certa realidade e que, 

após formadas, direcionam-se à compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade.42  

O jurista Américo Plá Rodriguez43 define os princípios como:  

 

“linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram direta ou indiretamente  
uma série de soluções, pelo que podem servir para promover e embasar a aprovação 
de novas normas, orientar a interpretação das existentes e resolver os casos não 
previstos.” 

 

                                                 
41 RAÓ, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 6. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 298-299. 
42 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo LTr,2002, p.179. 
43 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. São Paulo:LTr, 2000, p.36. 
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Alexandre da Maia44 inicia seu artigo na Revista da Secretaria de Assuntos 

Jurídicos dizendo que: “Como não temos mais Deus, nem a religião, nem a razão pura, só 

resta apelar para os princípios”. Continua, ressaltando o modismo que estamos vivendo  em 

estudar princípios, em todos os ramos do direito, equiparando a palavra a um topos  

identificador de uma aglutinação de um referencial de fundamentação das opiniões 

doutrinárias no direito. Lembra, ainda, que Robert Alexy, hoje, é um dos autores mais citados 

nas obras que falam sobre princípios, assim como J.J. Gomes Canotilho. 

Eros Roberto Grau45 aduz que o sistema do direito compõe-se de: 

 

“a) princípios explícitos, recolhidos no texto da Constituição ou da lei; 

 

b) princípios implícitos, inferidos como resultado da análise de um ou mais preceitos constitucionais ou 

de uma lei ou conjunto de textos normativos da legislação infraconstitucional (citando como exemplos: 

o princípio da motivação do ato administrativo, art. 93,X, da Constituição; o princípio da imparcialidade 

do juiz, arts. 95, parágrafo único, e 5º, XXXVII da Constituição) ; e 

 

c) princípios gerais de direito, também implícitos, coletados no direito pressuposto, qual o da vedação 

do enriquecimento sem causa.” 

 

Eros Roberto Grau46 analisa ainda os princípios jurídicos introduzidos por 

Ronald Dworkin; bem como a classificação dos princípios jurídicos constitucionais elaborada 

por José Joaquim Gomes Canotilho e da exposição de José Afonso da Silva. Para ele,  

Dworkin considera, em determinadas situações especialmente nos casos difíceis, que os 

operadores do direito fazem uso de pautas (standards) que não funcionam como regras mas,  

                                                 
44 MAIA, Alexandre da. A argumentação jurídica em Robert Alexy como uma Teoria da identificação: 
Bases Teóricas para a multiplicidade na dogmática. Revista da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Recife. 
Prefeitura do Recife. N. 9. Jan-jun/2002, p. 59-75.  
45 GRAU,Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 
2003, p. 136. 
46 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 8ª ed. Editora Malheiros. 2003, p.136-
149. 
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sim, como princípios diretrizes, ou outra espécie de pauta. Os princípios são as pautas que 

devem ser observadas não porque viabilizem ou assegurem a busca de determinadas situações 

econômicas, políticas ou sociais que sejam tidas como convenientes, mas, sim, porque a sua 

observância corresponde a um imperativo de justiça, de honestidade ou de outra dimensão da 

moral. 

Para Miguel Reale47, “princípios são verdades fundantes de um sistema de 

conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas 

também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos  

exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis.” 

Ronald Dworkin48ataca o positivismo e cita, como exemplo, o raciocínio dos 

juristas a respeito de direitos e obrigações jurídicas, particularmente naqueles casos difíceis 

nos quais os problemas com esses conceitos parecem mais agudos. Eles recorrem a padrões 

que não funcionam como regras, mas operam diferentemente como princípios, políticas e 

outros tipos de padrões. Argumenta ainda que o positivismo é um modelo de e para  um  

sistema de regras. A noção central de um único teste fundamental para o direito nos força a 

ignorar os papéis importantes desempenhados pelos padrões que não são regras. 

Dworkin49 denomina “política” aquele tipo de padrão que estabelece um  

objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou 

social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem 

que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças adversas). Denomina “princípios” 

um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação 

econômica, política ou social considerada desejável, mas por uma questão de justiça ou 

eqüidade, ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão estabelecido, segundo o 

                                                 
47 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 302 
48 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 127. 
49 Idem, Ibidem.p.129. 

  



 41

qual os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos, é uma política ou diretriz, já o padrão 

segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se da sua própria torpeza é um princípio. 

Dworkin50 distingue os princípios das regras e menciona os seguintes 

exemplos: primeiramente, se um herdeiro beneficiado pelo testamento de seu avô poderia 

herdar a herança deixada para ele, mesmo tendo sido o assassino do seu ascendente. Ele 

ressalta que o Tribunal de Nova Iorque utilizou o seguinte raciocínio lógico: “ Se o tribunal  

fosse analisar, com base apenas nas leis que regem a sucessão hereditária, no ano de 1889,  

certamente o neto teria direito a herança. Porém, todas as leis e os contratos podem ser 

limitados na sua execução e seu efeito, por máximas gerais, ou seja, pelos princípios que, 

nessa hipótese, não admitiu que o neto se beneficiasse da sua própria iniqüidade. 

O segundo exemplo citado por Dworkin51 é o de um fabricante de automóveis, 

que tentou limitar sua responsabilidade na venda de um automóvel defeituoso. Um  

“consumidor” de Nova Jérsei comprou o automóvel e assinou um contrato que restringiu sua 

indenização, em caso de acidente por defeito do carro, apenas ao conserto das peças 

defeituosas, substituindo expressamente todas as outras garantias, obrigações ou 

responsabilidades. O consumidor, na justiça, argumentou, que no seu caso, o fabricante 

deveria ser responsabilizado também pelas despesas médicas, e de outros tipos, das pessoas 

envolvidas no acidente decorrente do defeito de fábrica. Apesar do adquirente do veículo não 

encontrar nenhuma lei que lhe assegurasse esse direito, o Tribunal concordou com o 

comprador e fundamentou sua decisão com base nos princípios da importância da liberdade 

de contratar entres os sujeitos; que essa liberdade não pode ser imutável, sem ressalvas,  

principalmente quando o objeto do contrato em questão (um automóvel) é um bem cujo seu 

uso é cheio de perigos para o motorista, os passageiros e o público. Portanto, o fabricante tem  

uma obrigação especial, no que diz respeito à fabricação, promoção e venda de seus carros. 

                                                 
50 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 35. 
51 Idem, Ibidem.p.38. 
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Assim, no exemplo citado, o Tribunal devia examinar as cláusulas contratuais, para verificar 

se os interesses do consumidor e do público estavam sendo tratados com eqüidade. Desse 

modo, o tribunal se recusou a garantir a execução de uma “barganha” na qual uma parte 

aproveitou-se injustamente da fragilidade econômica da outra. 

Nos exemplos acima citados, os princípios foram utilizados, inicialmente, 

como uma nova forma de interpretação para lei de sucessão e, também, como fonte de 

autoridade que gerou uma nova regra acerca da responsabilidade dos fabricantes pelos 

defeitos dos automóveis. No sistema jurídico atual, as normas em geral e as normas 

constitucionais podem ser colocadas em duas grandes categorias: os princípios e as regras, 

cuja distinção hoje é qualitativa e estrutural tornando-se uma das balizas da dogmática 

moderna constitucional. A Constituição, como um sistema aberto de princípios e regras é 

suscetível a valores jurídicos suprapositivos, tendo a justiça e os direitos fundamentais como 

idéia central52. Ronald Dworkin e Robert Alexy foram os juristas que propiciaram essa 

mudança de paradigma na sociedade pós-moderna. 

Os princípios são considerados como relatos e, por terem um alto grau de 

abstração, podem ser aplicados de forma indeterminada. Havendo tensão dialética entre dois 

princípios o intérprete levará em conta a dimensão do peso ou importância(valor) de cada um 

mediante concessões recíprocas. Já as regras são relatos descritivos de determinadas condutas 

e aplicáveis a situações específicas, regulando inteiramente a matéria. Surgindo conflitos entre 

duas regras, só uma será válida e aplicada53. 

 Para Lenio Luiz Streck54, “os princípios gerais de direito adquirem um 

significado apenas quando considerados em conjunto com o restante do sistema jurídico. Daí 

a necessidade de pressupô-lo como uma totalidade. Para o autor, no mínimo, os princípios  

                                                 
52 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas-limites e possibilidades  
da Constituição brasileira. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 291-292 
53 Idem, Ibidem.p. 293. 
54 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração do Direito. Porto alegre.  Livraria 
do advogado, 2004, p.110. 
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gerais, em seus mais variados conteúdos, podem servir, e têm servido cotidianamente, como  

um topos hermenêutico.  

 

 2.2 O Princípio da Proteção como Categoria Fundante do Direito do Trabalho 

Toda a estrutura do Direito Individual do Trabalho funda-se nas diferenças  

sócio-econômicas e políticas existentes entre os sujeitos da relação de emprego, cujas 

desigualdades são reduzidas pelas normas tutelares que visam a proporcionar o equilíbrio  

entre empregado e empregador. Nos Estados Democráticos de Direito, a valorização do 

trabalho é princípio fundamental. E o princípio que melhor expressa a orientação do Direito 

do Trabalho é o da proteção, a partir da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. 

Isso implica a violação ao tradicional Princípio da Igualdade Jurídica do direito comum, ao 

proteger um dos sujeitos da relação de emprego. Historicamente, a origem do Direito do 

Trabalho está centrada no fato de que não poderia existir igualdade jurídica entre pessoas com 

poder e capacidade econômica desiguais. Portanto, o objetivo do Princípio da Proteção é 

reduzir as desigualdades existentes entre empregado e empregador. 

O princípio da proteção surgiu da necessidade da intervenção estatal nas 

relações firmadas na sociedade industrial. Período marcado pela autonomia da vontade nas 

relações contratuais, que facilitava a exploração do trabalho, principalmente das mulheres e 

das crianças. 

O Direito do Trabalho é, na sua essência, um direito protetor dos trabalhadores, 

no seu sentido mais amplo. O fundamento dessa variável é a dependência e a subordinação  

do empregado às ordens do empregador. Por isso busca estabelecer um amparo preferencial 

àquele, a fim de alcançar a igualdade substancial . 
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2.2.1 A Concepção do Princípio da Proteção Para Luiz de Pinho Pedreira da 

Silva, Alfredo J. Ruprecht e Américo Plá Rodriguez.  

Para Luiz de Pinho Pedreira da Silva55, o Direito do Trabalho, como os demais 

ramos jurídicos, possuem princípios gerais de direito e princípios especiais, sendo este último 

pressuposto para configuração da autonomia de uma disciplina jurídica. A proteção dos 

trabalhadores começou, precisamente, por meio de regras relativas à segurança e à higiene. 

Assegura ainda que as razões para a proteção do trabalhador são: 1) a sua subordinação 

jurídica ao empregador, pois no contrato de trabalho uma das partes detém a supremacia em 

relação ao outro que se expressa através do Poder Diretivo do empregador, respeitados os 

limites no seu exercício, a fim de evitar abusos; 2) a dependência econômica do empregado, 

em face do empregador, apesar de não constituir elemento caracterizador do contrato de 

trabalho; 3) o comprometimento do trabalhador na execução do serviço lhe deixando 

vulnerável a certas situações como acidente de trabalho, auxílio doença, assédio moral e 

sexual, decorrentes da relação de emprego e 4) a ignorância pelo empregado das condições de 

trabalho e dos seus direitos decorrentes do analfabetismo da população, tanto em países do 

primeiro mundo como nos subdesenvolvidos. 

O princípio da proteção consiste no reconhecimento da desigualdade, de fato, 

entre os sujeitos da relação jurídica de trabalho servindo para aliviar a inferioridade  

econômica, hierárquica e intelectual dos trabalhadores. Princípio alcançado mediante a 

intervenção do Estado nas relações de trabalho ao elaborar normas destinadas ao amparo do 

trabalhador, bem como pela negociação coletiva e a autotutela. 

Para Alfredo J. Ruprecht56, os princípios normativos do trabalho são, na 

realidade, diretrizes de orientação das normas de um Direito, independentemente de qualquer 

outro, e que, supletivamente, podem ter um caráter interpretativo. 

                                                 
55 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da . Principiologia do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p. 22-38. 
56 RUPRECHT, A J. Os princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1995, p. 7-24. 
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 Reconhece a aplicação desses princípios em todos os campos do Direito do 

Trabalho (quer na seara individual ou coletiva), mas ressalta que alguns princípios têm uma 

inclinação preferencial para o aspecto individual, sem desconsiderar o coletivo. Toda a 

evolução do ramo trabalhista tem sido primordialmente no sentido de proteger a classe 

trabalhadora, o que resulta em uma peculiar especialidade, pois o trabalhador depende do 

empregador, tanto na execução da tarefa como economicamente, razão pela qual deve ter 

proteção para evitar sua submissão e protegê-lo contra os possíveis excessos ou desvios de 

seu empregador e assegurar sua dignidade. Por outro lado, destaca o jurista que o princípio 

protetor vem perdendo força dentro do Ordenamento Jurídico, em face do desenvolvimento 

do Direito do Trabalho que, atualmente, contém um complexo de normas reduzindo o 

surgimento de lacunas.  

Para Américo Plá Rodriguez57, o fundamento deste princípio está ligado à 

própria razão de ser do Direito do Trabalho, pois a liberdade de contrato entre pessoas  

economicamente desiguais favorece o aparecimento de exploração da parte vulnerável, sendo 

imprescindível a proteção jurídica que se expressa sob três formas: a regra in dúbio pro 

operário, a regra da norma mais favorável e a regra da condição mais benéfica.  

A primeira hipótese verifica-se quando uma norma apresenta vários sentidos. 

Daí prevalecerá aquela que seja mais favorável ao trabalhador, pois essa norma reflete o 

caráter especial, cuja finalidade é proporcionar amparo à parte hipossuficiente do contrato, 

que é o empregado. Observando-se que essa regra só poderá ser utilizada quando existir 

dúvida sobre o alcance da norma legal e sempre que não esteja em desacordo com a vontade 

do legislador. Na segunda, a aplicação da norma mais favorável é aplicada de forma diferente 

em relação ao Direito Comum, pois neste sistema prevalece a hierarquia das normas, baseada 

na rigidez da pirâmide de Kelsen, tendo a Constituição da República, como a norma 

                                                 
57 PLA RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3ª ed.atual. São Paulo: LTr,2000, p.107-
139. 
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fundamental. No ramo jurídico trabalhista, a norma mais favorável deve ser observada tanto 

no momento da elaboração da regra, como na hipótese de conflito entre regras concorrentes e 

no contexto interpretativo da regras jurídicas, atuando dessa forma como princípio 

informador, interpretativo, normativo e hierarquizante. Surgindo conflito entre as normas  a 

unidade de medida para a comparação é a aplicação da Teoria da acumulação ( na qual 

prevalece a norma mais favorável ao empregado, independentemente da sua escala  

hieráquica, refletindo a maleabilidade quanto à aplicação das diversas fontes, pois admite o 

fracionamento das normas que serão aplicadas). A Teoria do conglobamento ( que também 

autoriza aplicar a norma mais favorável ao empregado como solução dos conflitos surgidos 

entre as fontes), considera o conteúdo normativo de forma integral. A terceira regra é a da 

condição mais benéfica, que é utilizada nas hipóteses de sucessão normativa garantindo  que a 

norma anterior seja respeitada quando for mais benéfica. 

2.3 Os demais Princípios do Direito do Trabalho em Américo Plá Rodriguez 

O Direito do Trabalho foi construído a partir da constatação das diferentes 

situações sócio-econômicas existentes entre os sujeitos da relação jurídica desse ramo 

específico, pois enquanto o empregador é um agente socioeconômico e político, cujas ações  

objetivam causar impacto na comunidade, o empregado não tem essa capacidade de produzir 

isoladamente transformações, principalmente pelas diferenças existentes. Daí resultou   um 

conjunto de regras e princípios lógicos que possibilitassem uma redução na disparidade  de 

posições entre esses sujeitos. 

Os princípios peculiares orientam as normas do Ordenamento Justrabalhista, 

conforme critérios específicos desse ramo, cuja função pode ser informativa, interpretativa ou 

normativa. 
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2.3.1 Princípio da Irrenunciabilidade 

De acordo com Plá Rodriguez58, o princípio da irrenunciabilidade consiste na 

impossibilidade jurídica do trabalhador renunciar59 vantagem concedida pelo direito 

trabalhista. Encontra-se diretamente ligado ao Princípio da Imperatividade das normas 

trabalhistas, caracterizado pela impossibilidade do empregado desconsiderar as vantagens  e 

proteções garantidas pelas diversas fontes do direito. A irrenunciabilidade das normas 

trabalhistas está prevista nos artigos 9º, 444 e 468 da CLT, entre outros dispositivos, cujo teor 

normativo ressaltam que o trabalhador não pode renunciar ou transacionar seus direitos 

laborais, sendo nulo o ato praticado com esse objetivo. 

Segundo o já referido autor, o Direito do Trabalho algumas vezes limita a 

autonomia da vontade para proteger a pessoa humana do trabalhador e se posicionar contra a 

exploração de sua inferioridade econômica60. As leis trabalhistas que concedem benefícios 

mínimos aos trabalhadores não podem sofrer modificações que prejudiquem a parte 

economicamente frágil da relação, em face da natureza de ordem pública dessas normas, 

mesmo que tenha havido autorização do empregado. O principal fundamento é a tutela da 

pessoa humana do trabalhador, a fim de manter sua dignidade e evitar riscos contra sua 

integridade física ou moral, no desempenho do seu labor.  

2.3.2 Princípio da Continuidade da Relação de Emprego 

Os contratos de trabalho podem ser pactuados por prazo determinado ou por 

prazo indeterminado. Nestes o prazo final, para o término contratual, não é estipulado 

inicialmente, sendo sua duração indefinida. O fundamento teórico do princípio é a tendência  

para a conservação do contrato de trabalho, fato que  se expressa  em quase  todas as 

legislações trabalhistas . 

                                                 
58 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho, 3ª ed. São Paulo: LTr, 2000, p.141. 
59 “A renuncia equivale a um ato voluntário pelo qual uma pessoa se desliga de um direito reconhecido  a seu 
favor e o abandona.”  
60 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho, 3ª ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 165. 
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A relação de emprego duradoura visa a conservar a fonte de trabalho, 

proporcionando segurança ao trabalhador, já que o vínculo contratual tende a perdurar, 

gerando uma sensação de tranqüilidade para o empregado. Ele vai adquirindo mais 

experiências e acumulando vantagens salariais e de benefícios adicionais que estimulam  e 

recompensam a continuidade do trabalhador na empresa, já que a relação de emprego é de 

trato sucessivo e não se esgota mediante a realização instantânea de certo ato, perdurando no 

tempo. Isso se configura como uma derivação do princípio da proteção já que beneficia 

fundamentalmente o trabalhador61. Esse princípio também gera benefícios ao empregador  

que conta com um empregado cada vez mais experiente, em virtude do acúmulo de 

conhecimentos adquiridos na trajetória contratual da empresa, evitando prejuízos na 

organização empresarial, o que significa um valor para a empresa e, conseqüentemente, para a 

sociedade, através da redução do desemprego.  

O Princípio da Continuidade da Relação de Emprego construiu sua base tendo 

como parâmetro às relações de trabalho duradouras, indefinidas, típicas da sociedade 

industrial e baseada no modelo de produção fordista e Keynesiano, cujo fundamento era  a 

conservação do contrato de trabalho, beneficiando especificamente o trabalhador em vários 

aspectos, desde a inegável importância do trabalho como único meio para sua subsistência  e 

de sua família, bem como para a sua interação com a sociedade, já que o desemprego causa 

instabilidade social. Assim, o princípio em tela, foi elaborado para ter suas diretrizes aplicadas 

nas relações duradouras típicas do Estado de Bem Estar Social.  

2.3.3 Princípio da Primazia da Realidade 

O contrato de trabalho é um contrato-realidade, pois a relação de trabalho 

baseia-se na situação real em que o trabalhador se encontra. Portanto, prevalece o acordado 

entre as partes pois, na relação de trabalho, deve pontificar sempre a verdade dos fatos sobre 

                                                 
61 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho, 3ª ed. São Paulo: LTr. 2000, p. 245. 
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os acordos formais. A realidade deve refletir sempre e necessariamente a verdade, já que a 

documentação pode ser fruto de uma situação simulada ou cujo objetivo é esconder o que 

aconteceu na prática durante a prestação de serviço e impedir o cumprimento de obrigações 

legais ou obter um proveito ilícito. Havendo uma divergência entre as informações indicadas 

pelos sujeitos da relação de emprego prevalecerá a situação real e não a formal.  

Assim, ao contrário do direito comum, em que é possível o princípio da 

renunciabilidade, no Direito do Trabalho prevalece a irrenunciabilidade. Este princípio tem 

como fundamentação, ora o princípio da indisponibilidade, ora o caráter imperativo das 

normas trabalhistas, a noção de ordem pública e, por fim, a limitação da autonomia da 

vontade. 

Para os autores que fundamentam a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas,  

com base no Princípio da Indisponibilidade, não seria coerente o Estado legislar normas  

tutelares para o trabalhador visando a reduzir as diferenças econômicas. Já para os juristas que 

vinculam este princípio à imperatividade das normas trabalhistas, o Direito do Trabalho, 

como direito imperativo e garantidor de normas constitucionais, regula as relações entre o 

capital e o trabalho, dirigindo-se tanto ao empregador como ao empregado na relação 

empregatícia e também ao Estado, que será o responsável pela garantia e zelo dessa relação. 

No Direito do Trabalho, o Estado é o encarregado de conceder a certas  normas  

caráter imperativo, com poder de vigência inderrogável pelas partes, em virtude do interesse e 

da necessidade de organizar a economia, de preservar a espécie e a proteção do empregado. 

2.3.4 Princípio da Razoabilidade 

A aplicação do Princípio da Razoabilidade não é exclusiva do Direito do 

Trabalho, sendo comum em outros ramos do Direito62. O Ordenamento Jurídico estrutura-se  

                                                 
62 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 
2001, p. 91. Para este autor o princípio de razoabilidade enuncia-se ao atuar no exercício de descrição e de 
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas 
equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. 
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em torno de critério de razão e de justiça que partem da natureza da pessoa humana e buscam 

concretizar um ideal de justiça, presumindo-se que o homem, dentro da sociedade, aja com 

bom senso e não com arbitrariedade.  

Esse princípio será utilizado como critério distintivo em situações limites nas 

quais se deva distinguir a “ realidade da simulação”. Diante da dinamicidade das práticas 

comerciais e industriais, a relação de trabalho pode gerar uma infinidade de situações 

confusas ou limítrofes na qual surja a necessidade de esclarecer a realidade dos fatos gerados 

na relação de trabalho, principalmente nas hipóteses em que se deseja reconhecimento de 

vínculo empregatício. Mas também poderá atuar como obstáculo ou limite, em relação à 

certas faculdades para evitar arbitrariedades, coibir os excessos provocados pelo empregador 

(como na hipótese deste ultrapassar os limites do Poder Diretivo e cometer abusos), esse 

poder se legitima, na medida em que cada empresa deve ser conduzida e orientada, com um 

sentido de unidade, para a obtenção de seu fim econômico e social. Portanto, não poderá 

servir como motivo de vinganças, nem perseguições pessoais contra os empregados, ferindo o 

princípio da dignidade humana. 

  Deve existir uma razoável proporcionalidade entre as sanções aplicáveis e a 

conduta do trabalhador, tanto no que se refere à natureza da falta como a sua reiteração, bem 

como no que concerne aos demais antecedentes do trabalhador punido. O empregado, 

sancionado de forma severa ou injusta, pode questionar a atitude do empregador perante o 

Poder Judiciário, que aplicará o critério da razoabilidade para dirimir o conflito. 

2.3.5 Princípio da Boa-fé 

O contrato de trabalho cria direitos e obrigações de ordem exclusivamente 

patrimonial e, também, de ordem pessoal, gerando uma relação estável e continuada na qual 

se exige a confiança recíproca, em múltiplos planos, em direções opostas e, sobretudo, por um 

período duradouro. Para o devido cumprimento dessas obrigações e a sua manutenção das 

  



 51

relações, de trabalho, torna-se importante que ambas as partes, empregado e empregador, 

atuem com lealdade, honestidade, lisura e probidade, no momento da formação  e execução 

do contrato. A consciência de não prejudicar o outro sujeito dentro de uma relação, configura 

um fundamento ético. 

Os deveres de lealdade, de proteção, de respeito às expectativas legítimas das 

partes, correspondem à expressão dos fatores jurídico-pessoais que orientam o contrato de 

trabalho, configurando um standard jurídico que regula toda a matéria contratual de forma a 

atingir a finalidade do contrato. 
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SEGUNDA PARTE 

 

OS NOVOS PARADIGMAS DA SOCIEDADE CAPITALISTA PÓS-INDUSTRIAL 

OU PÓS-MODERNA. 

CAPÍTULO III - CRÍTICAS AOS FUNDAMENTOS TRADICIONAIS DO DIREITO 

DO TRABALHO 

 3.1 A Transição da Modernidade Para Pós-modernidade 

 

A globalização da economia configura a transição do século XX para o século 

XXI gerando transformações nos mercados de produtos, financeiros e de trabalho, na medida 

em que as fronteiras existentes entre os países foram eliminadas, favorecendo a circulação de 

bens, serviços e trabalho. Tudo isso configura um processo de reorganização da divisão 

internacional do trabalho acionado, em parte, pelas diferenças de produtividade e de custos de 

produção decorrente do progresso tecnológico que exige empregados cada vez mais 

qualificados.  

No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam no auge de 

sua hegemonia e com elevados níveis de produção, consumo, produtividade, salários, 

enquanto os demais países estavam com suas economias afetadas por conflitos. O governo 

americano, a fim de superar a crise instalada nos países dizimados pela guerra transferiu 

recursos para a Europa e o Japão, a partir de acordos políticos e econômicos configurando a 

multinacionalização da economia. Segundo Everaldo Gaspar, o economista John Mayard 

Keynes defendia a intervenção estatal baseada na ordem política, cuja fundamentação era o 

equilíbrio e a harmonia sociais, ressaltando-se a importância da seguridade social, pois o 

mercado de trabalho tinha como base o pleno emprego63. 

                                                 
63 ANDRADE, Everaldo Gaspar de. Direito de trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma teoria 
geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 70. 
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O padrão de acumulação fordista/Keynesiano tinha o pleno emprego, o bem-

estar social e o planejamento como valores fundamentais da nova ordem e como objetivos das 

políticas econômicas e sociais. Apareceram, inclusive, grandes documentos, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e os programas dos partidos social-democratas e 

trabalhistas. Esse padrão de acumulação de capital, que estabeleceu um novo processo de 

crescimento econômico e de distribuição de renda, foi denominado modelo de 

desenvolvimento fordista que se propagava por todo o sistema produtivo como um novo 

paradigma64, a partir das primeiras décadas do século XX. 

Os países europeus e o Japão reconstruíram seus parques industriais, 

incorporaram tecnologia e os padrões de consumo dos E.U.A, o que eliminou as diferenças  

entre as economias envolvidas na globalização e constitui um todo econômico homogêneo.  

Nesse período foi construída uma rede de segurança para o mundo do trabalho 

que ficou conhecido como o Estado de Bem-Estar (Welfare State), que proporcionou o 

crescimento das economias nacionais, principalmente dos países mais debilitados pela Guerra 

(Alemanha e Japão). Por isso, após algumas décadas, esses países conseguiram alcançar 

padrões que inicialmente apenas os Estados Unidos possuíam. A rede de proteção do trabalho 

consistia na seguinte lógica: a segurança no emprego, baseada no contrato de longa duração e 

das jornadas plenas e regulares; a segurança no mercado de trabalho fundamentada no pleno 

emprego em que desemprego era apenas friccional e coberto por um seguro-desemprego 

adequado; salário fixo e crescente garantindo segurança na renda; segurança de contratação e 

segurança de organização dos trabalhadores, via ampliação da liberdade sindical65. 

Mas o modelo de política econômica implantada na fase do Bem-Estar Social 

começa a entrar em crise com a volta do liberalismo, presentemente denominado de 

                                                 
64 PRADO, Antonio. A controvérsia da crise do fordismo e a transição pós-fordista: algumas reflexões sobre o 
caso brasileiro. Emprego e desenvolvimento tecnológico: processos de integração regional. Organizado pelo 
DIEESE- São Paulo: DIEESE; 1999, p. 16.  
65 Idem, Ibidem.p.19. 
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Neoliberalismo. Surgiu na Europa e na América do Norte, onde o capitalismo dominava e 

almejava combater o Estado intervencionista e de Bem-Estar Social pondo fim ao modelo de 

produção Keynesiano e ao solidarismo reinantes. Preparam-se as bases do novo capitalismo 

(duro e livre de regras ). O discurso neoliberal, nessa fase de implantação, combate o  

igualitarismo do Estado de Bem-Estar, destruindo a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da 

concorrência, das quais dependiam a prosperidade de todos, pregando a competição como 

valor positivo66. 

No final dos anos 60 começaram a surgir os primeiros sinais de esgotamento 

desses anos de prosperidade. Em 1971, o padrão dólar-ouro, criado no acordo Bretton Woods, 

foi rompido, iniciando um período de instabilidade no capitalismo ocidental, pois a 

estabilidade dos contratos firmada entre os países foi quebrada devido à flutuação do câmbio.  

 Em 1973, o primeiro choque do petróleo afetaria a estrutura de custos da 

indústria fordista, que utilizava intensamente energia e matéria-prima. Com a crise do modelo 

econômico pós-guerra veio uma longa e profunda recessão, com taxas elevadas de inflação, o 

que favoreceu definitivamente a instalação do neoliberalismo. Um dos primeiros fatores 

apontados como causadores da crise foi o poder excessivo dos sindicatos e, de um modo 

geral, do movimento operário. Para a corrente neoliberalista, estes grupos pressionavam, 

reivindicando melhores salários, acarretando gastos sociais e afetando, dessa forma, os lucros 

das empresas67. A solução era afastar o Estado e fragilizar a força dos Sindicatos, para 

conseguir a estabilidade monetária. Esta passou a ser a meta principal de qualquer governo. 

A partir dos anos 70, um novo modelo de organização do trabalho, que já 

apresentava resultados positivos na economia japonesa, começa seu processo de ascensão. As 

necessidades japonesas do pós-guerra eram específicas, principalmente por ter recursos 

                                                 
66 ANDERSON, Perry.As políticas sociais e o Estado democrático. In  SADER, Emir; GENTILI, Pablo. (Orgs.) 
Pós-neoliberalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1995, p. 35. 
67 ANDERSON, Perry. As políticas sociais e o Estado democrático. In  SADER, Emir; GENTILI, Pablo. (Orgs.) 
Pós-neoliberalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1995, p.11.  
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naturais limitados e por ter perdido toda a sua estrutura produtiva na guerra (tanto humana 

como material). O país passou a operar com padrões produtivos mais flexíveis. A lógica de 

produção fordista era completamente inviável para seu crescimento, surgindo assim um novo 

modelo de organização do trabalho-transição pós-fordista - baseado na automação flexível  

com base técnica na microeletrônica68.  

O Neoliberalismo teve seu ápice com os governos de Margareth Thatcher, na 

Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Principalmente, no período da Guerra Fria, 

tendo como uma de suas bandeiras o anticomunismo. Nesses governos houve uma elevação 

das taxas de juros e desemprego, imposição de uma nova legislação anti-sindical e, 

prioritariamente, a implantação de programas de privatização, considerado o plano mais 

ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo avançado69.  

Perry Anderson70 indica “a contenção dos gastos com o bem-estar e a 

restauração da taxa ‘natural’ de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva para 

reduzir o potencial dos sindicatos”, como as principais medidas implantadas pelo 

neoliberalismo a longo prazo. 

O liberalismo renascido, chamado neoliberalismo, em lugar da liberdade dos 

iluministas, tem como principal valor a eficácia econômica. Como esclarece Fábio Túlio 

Barroso71: 

“(...) O neoliberalismo serve de escaparate ideológico que sustenta todo o processo 
da economia de mercado que se está sucedendo, com reflexo nos aspectos sociais, 
inclusive no mundo do Direito, como interventor institucional das formas de  
dominação. Pretende-se minimizar a intervenção pública nas relações econômicas, 
de modo que o Estado não interfira na organização empresarial, inclusive nas 
relações de trabalho, onde se defende a livre concorrência e o ajuste das condições  
de trabalho entre as partes, o que se percebe pelo fomento da composição privada,  a 
flexibilização e a desregulamentação.”  

 
                                                 
68 PRADO, Antonio.  A controvérsia da crise do fordismo e a transição pós-fordista: algumas reflexões sobre o 
caso brasileiro. Emprego e desenvolvimento tecnológico: processos de integração regional. Organizado pelo 
DIEESE- São Paulo: DIEESE; 1999, p. 23. 
69 ANDERSON, Perry. As políticas sociais e o Estado democrático. In SADER, Emir; GENTILI, Pablo. (Orgs.) 
Pós-neoliberalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1995,  p.13 
70 Idem, Ibidem, p. 14 
71 BARROSO, Fábio Túlio. Novo contrato de trabalho por prazo determinado. Curitiba:Juruá, 2004, p.28. 
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No modelo de produção “fordista” prevalecia a produção em massa, 

fragmentação das funções, separação entre elaboração e execução no processo de trabalho, 

enquanto no modelo denominado “toyotismo”, que vem substituindo aquele, o consumo é que 

regula a produção. As empresas contratam empregados multifacetados, a fim de cumprir 

tarefas que antes exigiam vários trabalhadores, o que tem afetado diretamente as relações de 

trabalho, pois na busca de menores custos, a política implantada é a da redução do número de 

postos de trabalhos.  

O “toyotismo” trouxe novos modelos de organização industrial. Período 

configurado por um processo de reestruturação dentro das empresas, que necessitavam de 

normas mais flexíveis para continuarem no mercado financeiro. Surge a necessidade de 

adaptação das empresas às novas regras de mercado e o Direito do Trabalho, que teve sua 

inspiração baseada em modelos industriais, vai encontrar dificuldade diante dessa nova 

realidade. 

As mudanças tecnológicas e a divisão internacional do trabalho alteraram as 

estruturas das empresas. As novas relações de produção tiveram que aderir à racionalização 

do processo produtivo. A relações de trabalho foram precarizadas e os novos postos, na 

maioria das vezes, não oferecem ao seu eventual ocupante as contraprestações garantidas no 

passado pelas leis e convenções coletivas. Hoje, quando uma grande empresa necessita dos  

serviços em tempo integral, seja de contabilidade, seja de vigilância, de fornecimento  de 

refeições, de seleção de executivos, ela prefere que a equipe se constitua em pequena firma 

independente e lhe preste serviços. Para a empresa cliente, a vantagem está na flexibilidade do 

novo relacionamento e, também, no menor custo do trabalho, enquanto os profissionais que 

passam a trabalhar de forma autônoma ganham, teoricamente, a possibilidade de atender a 
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outros clientes, mas correm o risco de que o cliente prefira outro fornecedor. Em resumo: o 

ex-empregador ganha liberdade e os ex-empregados perdem a segurança que tinham72. 

A estratégia empresarial que leva a estes resultados foi interpretada nos 

seguintes termos: “A flexibilidade externa procura traduzir para a gestão do pessoal o que  

representa o método do just in time na gestão de estoques”. Trata-se de evitar estoques de 

mão-de-obra sem utilidade imediata. Emprego estável só será assegurado a um núcleo de 

trabalhadores de difícil substituição em função de suas qualificações, de sua experiência e de 

suas responsabilidades. Os outros trabalhadores seriam os periféricos, engajados por um prazo 

limitado, pouco qualificados e, portanto, substituíveis. As vantagens da flexibilidade externa 

são evidentes no curto prazo. A empresa pode funcionar com mais flexibilidade, sem se 

preocupar em continuamente encher sua carteira de pedidos e, sobretudo, manter o sindicato 

em posição de fraqueza73. 

As empresas multinacionais, transnacionais utilizam-se do liberalismo 

absoluto, da globalização, da mundialização, da desregulamentação e da virtualidade. Esse 

novo modelo de empresas instala-se sob o signo da cibernética, da automação, das tecnologias 

revolucionárias e exerce o poder. Este parece ter-se desviado, isolado em zonas estanques, 

quase esotéricas74. 

A globalização visa à integração progressiva das mercadorias, do capital, das 

finanças e do mercado de capital nacional, no sentido de um único mercado global, operando 

segundo regras universais como produto de um acordo firmado pelas empresas  

transnacionais, instituições multilaterais e governos dos países desenvolvidos, para operarem 

além dos mercados nacionais. E tem como força motriz a busca da lucratividade, 

constituindo-se a partir dos seguintes elementos: “a) liberalização comercial e do controle de 

                                                 
72 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. 6ª ed. São Paulo: Contexto, 2003, p. 
24. 
73 Idem, Ibidem. p. 25. 
74 FORRESTER, Viviane. O horror econômico. Tradução: Álvaro Lorenci.-São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1997, p. 25. 
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capital; b) mercados de trabalho flexíveis e intensificação dos processos de trabalho; c) 

reestruturação da organização global do trabalho75.”  

Maurício Godinho Delgado76 conceitua a globalização como “a fase do sistema  

capitalista, despontada no século XX, que se caracteriza por uma vinculação especialmente 

estreita entre os diversos subsistemas nacionais, regionais ou comunitários, de modo a criar 

como parâmetro relevante para o mercado a noção de globo terrestre.”  

O processo de globalização da economia pretende a redução dos direitos 

oriundos da relação empregatícia, mediante a inserção do instituto denominado flexibilização 

das normas disciplinadoras do contrato de trabalho, com diminuição dos encargos para o 

empregador e restrições dos direitos dos empregados. Conseqüentemente, aumentam as 

hipóteses de cessação do vínculo laboral com baixo custo para o empregador, incrementa-se o 

contrato de trabalho temporário. A flexibilização consegue adaptar o modelo do contrato de 

trabalho temporário, reduzindo ainda mais os direitos dos empregados, pois quebra a rigidez 

de seus preceitos. A flexibilização das normas trabalhistas vem justamente adequar o Direito 

do Trabalho a essa nova fase econômica e política pela qual passam as grandes nações. Mas, 

em contrapartida, também trouxe a segmentação da força trabalhista. 

3.2 O Trabalho Subordinado e o Perfil da Nova Empresa Flexibilizada 

É inegável a força da globalização. Os países, por intermédio da formação de 

blocos econômicos, tais como a União Européia, Nafta, Mercosul e outros demonstram a 

necessidade de se aliarem política, social e economicamente, a fim de se manterem no 

mercado econômico e financeiro internacional. Mas, em Estados subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, os efeitos da Globalização agravam ainda mais as dificuldades suportadas 

por eles, pois inexiste uma preparação para se adequarem ao mundo globalizado, ficando eles 

                                                 
75 NAIDOO, Ravi. A globalização neoliberal e seu impacto no emprego e desenvolvimento tecnológico: 
construindo uma resposta do movimento sindical. Emprego e desenvolvimento tecnológico: processos  de 
integração regional.  São Paulo: DIEESE; 1999, p. 175  
76 DELGADO, Mauricio Godinho. Globalização e Hegemonia: Cenários para a Desconstrução do Primado 
do Trabalho e do Emprego no Capitalismo contemporâneo. Síntese Trabalhista nº 194, Ago/2005, p. 6.   
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submissos ao sistema capitalista central (modelo europeu e norteamericano), cujo pensamento 

econômico é hegemônico. A reprodução desses modelos econômicos em países em 

desenvolvimento, como no caso da Argentina e do Brasil, trouxeram mais dependência, pois 

apenas reproduzi-los não garante a sua eficácia. 

Para José Soares77, a globalizaçäo significa “mudança da economia mundial 

capitalista, sobretudo nos anos oitenta, consistente em: progresso tecnológico, acumulação 

financeira de capitais, internacionalização da vida econômica, social, cultural e política, com a 

derrubada dos obstáculos ao desenvolvimento das atividades dos grandes grupos econômicos, 

das barreiras comerciais e não-comerciais, graças à liberalização e à desregulamentação, 

tendo como respaldo a teleinformática e os satélites de comunicação”. 

A conseqüência dessas mudanças estruturais acarretou uma elevação da taxa de 

desemprego e do subemprego e a exclusão social. A precarização do trabalho não é mais algo  

que preocupa, desde a década passada, os países periféricos. Ela se alastra pelos países de 

primeiro mundo, em face da abertura dos mercados flexíveis e está causando quebra de 

empresas, corte de postos de trabalho e crises financeiras78. 

As relações entre os países globalizados exigem cada vez mais o uso da 

informação. O dinheiro e a informática (internet) ditam as novas regras do jogo da economia. 

Os Estados que não implantam as mudanças impostas correm o risco de ficarem à margem 

desse processo, pois o dinheiro e a informação vão fornecer as bases do mundo globalizado e 

influenciar nas relações sociais e interpessoais. A competição e o consumo tornam-se as 

fontes do novo sistema econômico, revelado nas formas de atuação do Estado, das empresas e 

dos indivíduos e configurando o que Milton Santos79 denomina de globalização perversa.  

                                                 
77 SOARES Filho, José. Elementos da ordem jurídica internacional e comunitária. Curitiba Juruá, 2003, 
p.156. 
78 SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. 6ªed. São Paulo: Contexto, 2003, 
p.27. 
79 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. Rio de 
Janeiro: Record, 2001,p 37. 
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Aos fatores acima mencionados deve-se acrescentar a importância crucial do 

dinheiro, que agora passou a ser fluido, relativamente invisível, praticamente abstrato. A 

internacionalização do capital financeiro vem se ampliando cada vez mais, as grandes 

empresas, quase sempre ladeadas por grandes instituições financeiras devem, 

obrigatoriamente, se preocupar com o uso financeiro do dinheiro que obtêm. São as 

multinacionais que se instalam em outros países e ditam a lógica financeira das poupanças 

internas desses países. Quando expatriado, esse dinheiro pode regressar ao país de origem na 

forma de crédito e de dívida, quer dizer, por intermédio das grandes empresas globais. O que 

seria poupança interna transforma-se em poupança externa, pelas quais os países  

recipiendários devem pagar juros extorsivos, pois o que sai do país como royalties, 

inteligência comprada, pagamento de serviços ou remessa de lucros volta como crédito e 

dívida. Essa é a lógica atual da internacionalização do crédito e da dívida. A aceitação de um 

modelo econômico em que o pagamento da dívida é prioritário implica a aceitação da lógica  

desse dinheiro, conforme Milton Santos80. 

O capital autonomizou-se frente ao Estado, tornando-se independente deste. 

Hoje, o capital depende menos dos Estados. Já que eles tornaram-se pequenos para o capital  

surge a necessidade da formação de blocos econômicos e de mega-fusões de empresas.  O 

Estado formal, nesse contexto, torna-se quase uma instituição obsoleta, diante dessa escalada 

incessante de produção, em que capital é multinacional e se terceiriza internacionalmente. 

 Segundo Fernando Haddad81, para um país ser um Global Player ele tem que 

ter um orçamento equilibrado e decrescente num certo sentido, porque para o capital 

financeiro o que interessa, hoje, é a estabilidade monetária, para poder entrar e sair dos países  

                                                 
80 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 11ª ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2004, p.43. 
81 HADDAD, Fernando. Políticas de Geração de Emprego,Renda  e Trabalho: alternativas dos Trabalhadores In 
HORTA, Carlos Roberto; CARVALHO, Ricardo Augusto Alves de. (Orgs.) Globalização, Trabalho e 
Desemprego: processos de inserção, desinserção e reinserção: enfoque internacional. Belo Horizonte: C /Arte, 
2001, p. 111.  
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tentando maximizar o seu portifólio de investimentos. Dessa forma, o capital financeiro vai 

manipulando os juros, de um lado, e o câmbio, por outro, buscando a maximização do seu 

rendimento e do seu lucro. 

Portanto, só é interessante para o capital financeiro instalar-se num país em que   

o capital financeiro e o sistema financeiro estejam “ equilibrados” e haja uma legislação 

trabalhista flexibilizada, muitas vezes precária. 

O sindicato e o Estado, que eram duas ferramentas essenciais para os 

movimentos sociais progredirem, sofrem com esse processo, “ um revés formidável”, porque  

todas as conquistas dos últimos 150 anos estão sendo colocadas em xeque por esse  

movimento de internacionalização da economia.  

O sistema político atual, formado pelos governos e pelas empresas, 

notadamente as empresas transnacionais, decorre das relações econômicas mundiais e 

utilizam sistemas técnicos contemporâneos para produzir a atual globalização. Estas não 

aceitam discussão e exigem obediência imediata, sem a qual os atores são expulsos da cena ou 

permanecem escravos de uma lógica indispensável ao funcionamento do sistema como um 

todo.82 Segundo o professor João Maurício Adeodato, a chamada globalização vem tendo 

como uma de suas vias a imposição desses padrões de modernização jurídica a todos  os 

Estados participantes, restando a marginalização da comunidade internacional àqueles que 

não estiverem inseridos nesse contexto. 

                                                 
82 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p.302. Segundo o professor João Maurício Adeodato, “o direito dogmático passa a ser um elemento 
importante de inclusão/exclusäo no mundo globalizado, no padrão de aferição do grau de civilização de uma 
sociedade, servindo como pré-condiçäo inclusive para o comércio e a atração  de investimentos. Aí, inter-
relacionam-se questões econômicas e temas éticos, como o respeito aos direitos humanos. Compreender esses 
padrões de pensamento jurídico é útil, inclusive, para países cujo direito não é dogmático, seja porque pretendam 
dogmatizá-lo,como pode ser o caso do Brasil, seja porque intencionem manter-se afastados disso, como parece 
ser o caso de países fundamentalistas. 
Pode-se supor, por outro lado, que o Estado nacional se enfraquece contemporaneamente e que uma eventual 
globalização do direito virá eliminar essas formas de organização social sob as quais vive, dentre as quais  se 
sobressai, conforme visto, a dogmática jurídica. Mas também é possível supor que, ao contrário, a globalização  
econômica virá exigir cada vez mais uma globalização jurídica e que esta partirá, certamente, dos padrões da 
dogmática estabelecida nos países dominantes política e economicamente. Por tudo isso, é importante para o 
estudioso brasileiro, estudar e conhecer a dogmática jurídica”. 
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No mundo globalizado, a competitividade e o consumo comandam as nossas 

formas de atuação. O capitalismo, nos últimos séculos, tem demonstrado que a competividade 

tem a guerra como norma. Deve-se vencer o outro, a todo custo, nem que para isso tenha que 

esmagá-lo para tomar seu lugar. Com o fim do regime socialista da URSS, o regime 

capitalista triunfou sobre Socialismo e se instalou mundialmente não restando outra saída, a 

não ser aderir ao sistema capitalista de produção83.  

As populações envolvidas no processo de exclusão acabam por relacionar suas 

carências e vicissitudes ao conjunto de novidades que as atingem. Uma tomada de consciência 

torna-se possível ali mesmo, pois o fenômeno da escassez é mais sensível. Por isso, a 

compreensão do que se está passando chega com clareza crescente aos pobres e aos países 

pobres, cada vez mais numerosos e carentes. Estas não mais seriam centradas no dinheiro, 

como na atual fase da globalização, para encontrar no próprio homem a base e o motor da 

construção de um novo mundo.  

Hannah Arendt84, ao questionar o desaparecimento da autoridade, não descarta 

a possibilidade da humanidade construir ou, pelo menos, preparar um mundo melhor para os 

que nos sucederão, pois a perda da permanência e da segurança do mundo que, politicamente 

é idêntica ao afastamento da autoridade, não acarretam, segundo a autora, o desaparecimento 

da capacidade humana de construir e manter um mundo que garanta a sobrevivência dos 

indivíduos. 

O capitalismo está atualmente passando por uma ampla transformação nas 

relações de produção, desencadeada pela desindustrialização e pelo desassalariamento. O 

aumento brutal do desemprego é a primeira conseqüência. Mas alguns compreendem ou, ao 

menos, intuem que este desemprego não é conjuntural, temporário, transitório. A grande 

empresa capitalista, mergulhada em mercados globalizados, defende-se optando pela 

                                                 
83 BARROSO, Fábio Túlio. Novo contrato de trabalho por prazo determinado. Curitiba : Juriá, 2004, p. 27. 
84 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo:Perspectiva, 2005, p.132.  
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reestruturação. Dela resulta que apenas uma minoria de trabalhadores, que ocupa os lugares 

mais elevados da hierarquia ou que detém qualificações raras, continuará usufruindo 

plenamente da condição de empregado. A maioria se divide em duas partes: uma terá um 

novo relacionamento com a empresa, como fornecedor eventual, ou subcontratado, ou, ainda,  

como trabalhador temporário; a outra será excluída.   

As estatísticas demonstram que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo 

durante o século XX e até os anos oitenta. Isso com uma taxa de crescimento anual estimada 

em 6,8%. Na mesma década de oitenta, o Brasil tinha 66% da população ocupada no regime  

de assalariado, sendo que, em cada dez trabalhos, sete registravam a CTPS do empregado. Na 

década de quarenta, um, em cada três empregados, era assalariado. Isso revela que a 

legislação trabalhista editada em 1943 não impediu o crescimento nas contratações de 

empregados no setor formal.85

Apesar de o Brasil ter caminhado para um mercado industrial e produtivo bem 

estruturado e ambicioso pelo mercado internacional, as condições de trabalho permaneceram  

como de um país subdesenvolvido para os trabalhadores. A partir de 1980, o Brasil 

praticamente estagnou em seu crescimento econômico, equivalente à expansão da População 

Economicamente Ativa-PEA, estagnando também o PIB. A associação entre um reduzido  

crescimento, juros elevados, abertura do mercado nacional ao mercado externo e as 

orientações políticas neoliberais extinguiram postos de trabalho e precarizaram as condições 

dos empregados ainda existentes.  

Márcio Pochmann86 demonstra que, antes de 80, era menos de 1 milhão de 

pessoas desempregadas. Até 2002, já eram 12 milhões. Mesmo dentre os assalariados,  o 

trabalho aparece mais precarizado, visto que as principais ocupações concentram-se no 

âmbito do emprego doméstico, do trabalho ambulante( camelôs), asseio e conservação e, por 
                                                 
85POCHMANN, Márcio. Flexibilização e impactos no emprego. In Anais do Fórum Internacional da 
Flexibilização no Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: UniverCidade editora,2003, p. 197. 
86 Idem,Ibidem.  p. 208.  
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fim, da segurança pública e privada. Hoje, essas áreas juntas correspondem a mais de 50% das 

ocupações no Brasil. 

Os estilos de vida e as modalidades de trabalho predominantes vêm sofrendo  

transformações com a reestruturação industrial. Já que ela provoca mudanças na organização 

do trabalho. As novas relações de trabalho são temporárias, provisórias e o fator subordinação 

já não possui a mesma força do passado. A tendência é para o trabalho independente. Aquela 

relação de trabalho padrão da sociedade industrial vem sendo substituída por um novo 

modelo, o da relação de trabalho flexibilizada  e precarizada. 

Aqui se tem enfatizado que a flexibilização do mercado de trabalho é mera 

conseqüência da desconstrução de um modelo de sociedade e o aparecimento de outro.  

Portanto, não se pode compreender, explicar e propor soluções para os 

malefícios desse modelo, sem uma visão estruturante do problema que envolve teoria 

econômica, ciência política e, de um modo geral, os aspectos identificados pela teoria social 

crítica, inclusive do direito, e a filosofia. Este tem sido um ponto nuclear no presente estudo. 

 

3.3 O Surgimento de Novos Postos de Trabalho diante da Revolução Tecnológica  

O Direito do Trabalho, apesar de ter alcançado a modernidade, em face do 

novo cenário econômico mundial, enfrenta um dilema: conservar e tentar resgatar o modelo 

tradicional da relação de emprego da sociedade industrial ou adotar a visão neoliberal baseada 

na relação flexibilizada. A tendência atual demonstra a dificuldade do retorno à estrutura 

antiga do Direito do Trabalho, pois a automatização da produção, a tecnologia, a difusão da 

microeletrônica e a biotecnologia modificaram o sistema de necessidades humanas  

prevalecendo a redução das unidades de trabalho diante da produtividade87. 

                                                 
87 OLEA, Manuel Alonso. Introdução ao Direito do Trabalho. Curitiba: Gêneses, 1997, p. 323. 
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A circulação internacional de capitais favoreceu o triunfo das doutrinas do livre 

comércio e da divisão internacional do trabalho, confirmando que o mercado é supranacional, 

o que provoca o enfraquecimento da autonomia das políticas econômicas nacionais, diante  da 

mobilidade do capital. Com a globalização o dinheiro se torna fluido, universal e autônomo 

em relação ao resto da economia baseando-se em duas lógicas: a primeira, refere-se ao 

dinheiro das empresas cuja origem é o setor de produção e, também, dos agentes financeiros 

mobilizados em função da sobrevivência e da expansão de cada firma em particular; a outra 

lógica é a dos governos financeiros globais- Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial  

e bancos ditos regionais, como o BID88. 

A era da informática, também denominada Terceira Revolução Industrial, 

acarretou acentuado aumento da produtividade do trabalho, gerando o desemprego 

tecnológico. Milhões de trabalhadores tornaram-se desqualificados à medida que as máquinas 

possibilitaram às empresas obterem, com menores custos, os resultados produtivos que antes 

exigiam a intervenção direta do trabalhador. A Revolução Tecnológica afetou principalmente  

aqueles empregados que executavam tarefas rotineiras e com um repertório limitado de 

conhecimento, pois o cérebro eletrônico mostra-se mais eficiente do que o humano nessas 

tarefas. O processo tecnológico, no passado, reduzia o trabalho manual com a utilização da 

máquina. Hoje, os procedimentos microeletrônicos ultrapassaram a inteligência humana 

provocando impacto sobre os trabalhos intelectuais e o setor de serviço.   

As novas estruturas de organização produtiva são baseadas nas grandes fusões, 

incorporações e concessões com mobilidade geográfica, sem um centro de poder  

concentrado. Aquela linha de montagem, baseada no modelo fordista, em que a produção era 

complexa, teve que ceder lugar para as novas exigências do mercado. Os produtos atuais são 

mais variados e atendem, principalmente, a demanda do consumo com rapidez e fluidez, o 

                                                 
88 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 11ª ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2004, p. 100. 
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que gera um processo irreversível, desencadeando desempregos e, paralelamente, uma 

expansão no setor de serviços. 

A história da organização operária, em termos de absorção de mão-de-obra, 

compreende três fases: a primeira foi a do predomínio do setor agrícola ( denominado setor 

primário); a segunda, foi a do setor secundário; e, a fase atual, é a do setor terciário, que 

compreende os serviços e as atividades financeiras. A mudança da estrutura sócio-econômica 

das sociedades industriais demonstra que, da totalidade do trabalho social, a parcela no setor 

de serviços encontra-se em contínuo crescimento. Este fato terá importância decisiva no 

mercado de trabalho, para o consumo e o bem-estar, na distribuição do poder social, bem 

como nas estruturas do poder político. Na Itália, cresce consideravelmente a ocupação no 

setor terciário e no de serviços que, hoje, ultrapassa 60% do total das ocupações, tendência  

que atinge todos os países centrais89. 

O crescimento do setor de serviços gera as seguintes expectativas, segundo 

Clauss Offe90: 1) o alívio progressivo da mão-de-obra, que, como prestadora de serviços, 

deixaria de utilizar, de forma direta, as ferramentas e objetos de trabalho, para atuar com 

símbolos e pessoas; 2) o aperfeiçoamento das competências e qualificações; 3) satisfação de 

exigências “superiores” de bem-estar e a racionalização das funções gerenciais da economia e 

da política e 4) a possibilidade de absorver a mão-de-obra excedente reduzindo a crise de 

emprego. 

As transformações no mercado de trabalho e na organização econômica 

mundial estão proporcionando um forte processo de organização do trabalho e da produção. 

Experiências coletivas de trabalho e da produção, como as cooperativas de produção, de 

serviços, de crédito e de consumo, associações de produtores, empresas em regime de 

                                                 
89 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. São Paulo:Cortez:Campinas ,SP:Editora da universidade Estadual de Campinas, 1999, p. 46-47. 
90 OFFE, Claus. Trabalho e Sociedade: Problemas estruturais e perspectivas para o futuro da “Sociedade do 
Trabalho”; Rio de Janeiro,Tempo Brasileiro, 1991, p.78.  
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autogestão, bancos comunitários e organizações populares no campo e na cidade estão 

surgindo como modelos de economia solidária91. 

O desemprego estrutural, a economia informal e a precarização do trabalho 

devem continuar gerando uma grande massa de trabalhadores que necessitam de políticas  

alternativas e que podem encontrar melhores opções de trabalho em empreendimentos 

solidários.   

 

3.4 A Divisão Social do Trabalho e as Teorias Organizacionais na Sociedade Pós-

Industrial 

Um das conseqüências da Revolução Industrial, no tocante a divisão do 

trabalho, foi a exploração industrial que se caracterizou tanto pela quantidade de trabalhadores 

como pela divisão de trabalho. O processo de fabricação foi especializado e dividido para 

atender às novas exigências da produção, na qual os trabalhadores operavam máquinas 

específicas de acordo com a divisão material do trabalho e, aos poucos, a sociedade evoluía na 

produção com a influência da tecnologia. 

A teoria organizativa assume, para o Direito do Trabalho, um papel 

fundamental como elemento imprescindível para o desenvolvimento dos sistemas de controle 

e de alienação dentro das empresas, além de ser um tema polêmico porque  liga-se 

diretamente à cultura e ao poder. As histórias que identificam as pessoas, seus países e as 

empresas são dotadas de valores que formam a estrutura básica da cultura das empresas.    

A partir da era Taylorista, várias teorias organizativas surgiram influenciando 

os modelos de produção. Umas, baseadas na eficiência e no potencial da empresa, 

prevalecendo a redução do quadro de empregados; outras, têm como fundamento o bem-estar  

dos trabalhadores e a proteção na relação de emprego, modelo defendido principalmente pelo 

                                                 
91 SINGER; SOUZA. A economia  solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego. São Paulo: 
Contexto, 2000, p. 135-137. 
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“fordismo”. Por fim, existem teorias que tentam agregar as ideologias das duas. Ressaltando-

se a importância de cada período histórico-cultural dos países no Direito do Trabalho, desde a 

Revolução Industrial até a globalização por meio de fatores como a tecnologia, a economia, a 

sociologia, as transformações econômicas e sociais, as novas necessidades dos consumidores, 

as instabilidades que foram surgindo dentro do sistema que influenciaram a gestão 

administrativa empresarial e, conseqüentemente, as relações de emprego. 

Após a Segunda Guerra Mundial, dois modelos de desenvolvimento foram 

propostos aos países em crescimento: o modelo capitalista e o modelo socialista (implantado 

na ex-URSS). O modelo de produção elaborado por Henry Ford, implicava contratos de 

trabalho de longo prazo, rigidez na dispensa do empregado, programa de crescimento do 

salário indexado sobre os preços e sobre a produtividade geral e a socialização das receitas 

através do Estado-previdência. Mas, apesar do seu período glorioso, denominado “idade de 

ouro”, entrou em crise nos anos 70 e 80. Uma das razões desse colapso foi a igualdade na 

competitividade entre os Estados Unidos, Europa e Japão assinalando a internacionalização 

dos processos produtivos dos mercados. Outra importante razão foi o aumento do petróleo. 

Uma das teorias em destaque foi a que se baseava no investimento do capital 

humano para sua formação. Em contrapartida, esse investimento seria compensado mediante 

desempenho do empregado, ao executar seu trabalho com zelo e dedicação. Este modo de 

regulamentação implicava a relação de emprego duradoura, com limites rígidos às demissões; 

uma relação salarial diretamente proporcional à produtividade geral e uma socialização das 

receitas mediante o Estado-Previdência que assegurava uma receita permanente aos 

trabalhadores assalariados92. 

 

                                                 
92 LIPIETZ A Relações Capital/Trabalho no amanhecer do século XXI. UNB-Universidade de Brasília. 1991, 
p. 86  
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Enquanto princípio geral de organização do trabalho, o Taylorismo consistia na 

separação entre a concepção do processo de produção e a execução de tarefas padronizadas e 

formalmente prescritas. A combinação desses objetivos materiais do exercício do labor com o 

pagamento de acordo com o rendimento favoreceu o crescimento da produtividade, mas que 

foram suplantadas após a fase Keynesiana. O modelo neoliberal ressaltava que a empresa, ao 

investir na autoformação do seu quadro de empregados, na realidade estava preparando o 

empregado para uma sociedade cada vez mais competitiva. 

Surge, em seguida, a “Teoria da Reestruturação Produtiva” baseada na 

utilização da tecnologia (para aumentar os lucros) na flexibilização e desregulamentação do 

mercado tradicional de trabalho. Dentro de sua retórica estava a idéia, de que a empresa que 

se tornasse mais competitiva e menos burocrática permaneceria na concorrência do mercado 

econômico. Para alcançar essas metas com eficiência era necessário um quadro de pessoal 

enxuto.  

O fenômeno da globalização da economia e do mercado tem provocado  

impactos que vem desestruturando a relação de trabalho, tais como: a destruição do equilíbrio 

entre produção e reprodução da força de trabalho, a desregulamentação dos mercados de 

trabalho, o desemprego estrutural, o deslocamento dos processos produtivos, a crise do 

sindicalismo e do poder reivindicativo dos sindicatos. 

Apesar das condições de trabalho terem melhorado com o desenvolvimento 

econômico, social e tecnológico do século XX, também surgiram novas modalidades de 

contrato de trabalho, que desencadearam mais insegurança expressada na constante 

mobilidade do trabalhador e na existência do desemprego longo que fez surgir a figura dos 

não empregáveis. As teorias organizativas vem respaldando os empresários- detentores  do 

poder econômico, em detrimento da participação ativa dos sindicatos na defesa dos direitos da 

categoria. Com a flexibilização, a relação de emprego fixa vai aos poucos sendo substituída 
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por relações flexibilizadas, precárias ou desreguladas, principalmente após o aumento de 

pessoas trabalhando no setor de serviços e a demanda de trabalhadores em situação 

clandestina. 

 

3.6 O Desemprego Estrutural: Um Problema Irreversível que Marca a Precarização do 

Trabalho na Sociedade Pós-Industrial 

As relações de trabalho sofreram alterações decorrentes das constantes crises 

políticas, econômicas e monetárias apresentando, hoje, um perfil bem diferente daquele que 

surgiu com a Revolução Industrial. A rapidez com que a tecnologia tem influenciado os 

modelos produtivos atinge o nível de emprego.  

O perfil do mercado de trabalho do capitalismo contemporâneo apresenta de 

um lado, uma desproletarização do trabalho industrial fabril, com repercussões mais graves 

nos países subdesenvolvidos. Paralelamente, demonstra uma significativa expansão do 

trabalho assalariado por intermédio do setor de serviços, além do aumento da contratação da 

mão-de-obra feminina, a exclusão dos mais jovens e dos mais velhos do mercado de trabalho,  

a contratação temporária, precária e terceirizada. Fatores que desencadeiam o desemprego 

estrutural em escala global e acelera o processo de heterogeneização, fragmentação e 

complexificação da classe trabalhadora93.  

A tendência mundial é, no sentido de reduzir o proletariado fabril, industrial, 

manual, principalmente nos países de capitalismo avançado e decorre do quadro recessivo, da 

automação, da robótica e da microeletrônica. Os fenômenos desemprego e desregulamentação 

das condições de trabalho provoca o desrespeito dos direitos sociais e o enfraquecimento da 

expressão sindical. 

                                                 
93 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. São Paulo:Cortez:Campinas ,SP:Editora da universidade Estadual de Campinas, 1999, p. 41-42.  
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Constata-se que a contratação, na forma atípica, não pára de crescer. A 

tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de trabalhadores nos moldes 

tradicionais e empregar cada vez mais trabalhadores flexíveis, cuja admissão e dispensa sejam 

menos burocráticas e com custos baixos para o empregador. 

As estatísticas demonstram que o trabalho “em massa”, no setor de mercado, 

será provavelmente eliminado em quase todas as nações industrializadas do mundo, pois a 

tecnologia da informação e da comunicação vêm sendo introduzidas rapidamente nas áreas de 

trabalho. Os economistas e líderes empresariais tentam justificar os números crescentes do 

desemprego à necessidade de ajustes para acelerar a economia global e colocá-la nos moldes 

da Revolução Industrial, mas os trabalhadores continuam céticos, pois a promessa de um novo 

mundo de produção automatizada e de alta tecnologia no comércio global só fez o 

desemprego aumentar94.  

Milhões de postos de trabalho são eliminados nas empresas por meio de 

reestruturações nas suas operações, modernizações das fábricas, reengenharia dos sistemas de 

produção, administração e distribuição para cortar excessos e gerar economia nos custos. 

Mesmo as nações em desenvolvimento estão sendo atingidas pelo desemprego tecnológico, na   

medida em que empresas multinacionais constroem instalações de produção com tecnologia  

de ponta em todo o mundo, demitindo milhões de trabalhadores de baixa remuneração. 

 Jeremy Rifkin95 mostra que a escalada do desemprego é contínua e, a cada 

década, a situação se agrava. Em 1992, mais de 9,8 milhões de pessoas estavam 

desempregadas e, 6,3 milhões de trabalhadores empregados, em meio período, mas querendo 

emprego em período integral, enquanto mais de um milhão estavam sentindo-se desanimadas. 

Por não encontrarem empregos, desistem de procurar. Por fim, ressalta que, em julho de 1992, 

mais de 17 milhões de trabalhadores americanos estavam desempregados ou subempregados.      

                                                 
94 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos. São Paulo: Makron Books, 1995, p. 3 
95 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos. São Paulo: Makron Books, 1995, p. 12. 
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Segundo Cândido Grzybonski96, “mais de 50% da população brasileira  está, 

segundo dados oficiais, no chamado setor informal, que é aquele setor onde o trabalho 

realizado não é considerado legítimo e não está protegido por nenhuma legislação”. Eis a 

razão pela qual pensar na manutenção do emprego é ser conservador e tentar ir de encontro  à 

realidade mundial, pois as formas de trabalho mercantis, hoje, não são necessariamente  

assalariadas. Portanto, novas oportunidades e formas de trabalho sociais estão sendo criadas 

de acordo com as condições históricas atuais. 

Uma das soluções apontadas para minimizar o impacto causado pelo 

desemprego estrutural refere-se à redução da jornada de trabalho. A partir dos ganhos 

introduzidos pelas novas tecnologias a redução da jornada de trabalho aumentaria o nível de 

emprego e da qualidade de vida. Então, em tese, para Grzybonski: “não tem o porquê de 

alguns precisarem trabalhar mais enquanto outros ficam sem trabalho”. Dessa forma, seria 

proporcionado um salto no padrão de vida com a distribuição da carga de trabalho entre todos. 

A outra oportunidade seria a reinvenção das formas sociais de trabalho, para   

poder legitimar social e legalmente aqueles que estão à margem, trabalhando no mercado 

informal de trabalho, pois a economia informal nada mais é que a criação de oportunidades  

de trabalho e renda por aqueles que foram excluídos da economia formal.  

A precarização do trabalho também está presente nas relações informais, na 

medida em que ocorre uma redução relativa ou absoluta de empregos estáveis e permanentes 

nas empresas e, ainda, uma maior subcontratação de trabalhadores temporários, contratos de 

trabalho especiais, por tempo determinado, eventuais e temporários, configurando uma 

mudança no conteúdo do Direito do Trabalho. Alguns autores suscitam o fim da supremacia 

do emprego com duração prolongada, no campo do setor formal, pois a quantidade de 

trabalhadores, no campo informal, é quase a mesma, encontrando-se esses trabalhadores 

                                                 
96 GRZYBONSKI, Cândido. Desemprego Estrutural e Possibilidades de Saída. Empresa Social e Globalização. 
Administração autogestionária: uma possibilidade de trabalho permanente. Anteag, 1998, p. 10  
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totalmente desprotegidos e à margem das normas mínimas protetoras alcançadas pelos 

empregados97.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Nesse sentido. ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: 
fundamentos para uma teoria geral. São Paulo:LTr,2005, p. 77. 
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CAPÍTULO IV - OS FUNDAMENTOS DO DIREITO DO TRABALHO: UMA VISÃO  

PROSPECTIVA 

4.1 Os Fundamentos do Direito do Trabalho no Contexto da Flexibilização da Produção 

e do Mercado de Trabalho 

 O presente estudo buscou, originalmente, conectar o tema flexibilização aos 

fundamentos tradicionais do Direito do Trabalho. A sua primeira parte descreve os 

fundamentos teóricos do Direito do Trabalho, a fim de comprovar os seus vínculos com as 

relações de trabalho subordinada. 

Inicialmente, apontou-se a fase de formação marcada pela liberdade individual 

de contratar sem a intervenção estatal, o que gerou conflitos sociais decorrentes dos abusos 

cometidos pelos empregadores. Essa experiência demonstrou que o trabalhador era livre 

apenas formalmente pois, na prática, encontrava-se sem proteção diante de uma relação 

formada por sujeitos economicamente desiguais98. Eis a razão pela qual houve o 

intervencionismo do Estado, com o objetivo de afastar a aplicação do Direito Comum na  

composição dos problemas surgidos com as mudanças implantadas pela industrialismo. 

O Direito do Trabalho passou a integrar-se como ramo autônomo, no quadro 

geral da ciência jurídica, na medida em que foi capaz de construir um sólido corpo de 

doutrinas e adquirir autonomias legislativa e didática. A novidade teórica correspondia 

exatamente à intervenção do Estado, contrariando, inclusive, a sua própria filosofia liberal, 

centrada numa concepção marcadamente utilitarista e justificada por meio do individualismo 

contratualista. 

Daí resultaram aqueles fundamentos que o presente estudo abordou nos 

primeiros capítulos e que vêm sendo considerados, na atualidade, por alguns juristas críticos, 

como fundamentos tradicionais do direito do trabalho.  

                                                 
98 TEIXEIRA, Sergio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: LTr, 1998, p.22. 
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A quebra desse paradigma industrial-obreirista questiona os seus princípios, 

voltados para as relações individuais e ao trabalho subordinado, aponta para a prevalência das 

fontes específicas desse ramo do direito e se afasta da predominância das fontes formais, fruto 

de uma opção pelo positivismo jurídico adotado nos países de tradição romano-germânica, em 

face de sua completa incompatibilidade com o Direito do Trabalho, cuja origem foi a luta de 

classes na Revolução Industrial. 

Foi justamente nesse contexto que se procurou dar uma nova configuração ao 

princípio da proteção, a partir de variáveis teóricas diferentes. Entende a autora deste estudo 

que, sem uma nova versão do princípio protetor, não será possível apontar alternativas, tanto 

no plano teórico quando no plano dogmático, para conter os efeitos maléficos trazidos pela 

onda flexibilizadora do mercado de trabalho. 

A sociedade não pode retroceder diante do desenvolvimento irreversível 

alcançado na pós-modernidade. Assim, aquela estrutura social previsível, baseada no trabalho 

duradouro e no pleno emprego, em que o crescimento econômico ocorria dentro dos limites  

do próprio Estado gerando empregos, vem sendo substituída por um novo modelo de 

organização. 

O capitalismo pós-industrial expressa-se mediante a supremacia do capital 

especulativo sobre o capital produtivo, a tecnologia da informação e da comunicação, nos 

sistemas de produção, gestão e administração flexíveis que mudaram todos os valores  e 

crenças do passado. 

Para Everaldo Gaspar, a globalização trouxe pontos positivos e negativos para 

a sociedade. A hegemonia do capitalismo financeiro, o domínio dos monopólios 

multinacionais, a mobilidade geográfica das grandes empresas propiciam a exploração do 

trabalho humano, principalmente nos países subdesenvolvidos, em nome da concorrência. 
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Como pontos positivos, aponta o autor para a construção de instâncias supra- estatais típicas 

da sociedade contemporânea. 

Por fim, ressalta o autor que as alternativas tradicionais de poder, organização, 

representação, controle, administração e decisão mostram-se insuficientes para enfrentar os 

mega sistemas globais, com suas alternativas macroeconômicas descentralizadas e 

coordenadas por uma nova oligarquia que se estabelece no espaço global.  

Everaldo Gaspar99 amplia a interação do Direito do Trabalho relacionando-o  

não apenas com os ramos tradicionais do direito, como demonstrado no primeiro capítulo da 

dissertação, mas também com os demais ramos da ciência, diante de uma nova perspectiva 

crítico-integradora como a Ciência Econômica, a Sociologia, a Psicologia do Trabalho, a 

Teoria das Organizações, a Medicina do Trabalho, a Ética e outras ciências. Procura 

contextualizar estas relações numa perspectiva contemporânea. 

Para o autor, surge um novo espaço e um novo tempo na sociedade do 

trabalho, com repercussões nos fundamentos tradicionais desse ramo da ciência do Direito. 

Por outro lado, o trabalho subordinado deixa de ser o núcleo fundamental da convivência das 

pessoas em sociedade. Por isso propõe outra natureza jurídica para o Direito do Trabalho, 

para enquadrá-lo na categoria de Direitos Humanos Fundamentais, pois a proteção que se 

busca é mais ampla e deve alcançar a todos que vivem ou pretendem viver do seu trabalho, ou 

de uma renda dignos, como já foi dito. 

Na sua concepção, o Direito do Trabalho  contemporâneo deve alcançar  as 

relações coletivas ou sindicais e o processo negocial de formação da norma, proporcionando o 

resgate  da cidadania e fortalecendo os movimentos sociais desenvolvidos pelos interlocutores 

válidos. Para ele, o Direito Individual do Trabalho é o ramo do Direito do Trabalho destinado 

                                                 
99 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do Trabalho e pós- modernidade: fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 235. 
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à proteção e à manutenção de todas as possibilidades e alternativas de trabalho e rendas que 

atendam ao bem-estar , à dignidade e ao desenvolvimento social da pessoa humana100. 

Nesse mesmo sentido, Eneida Melo, também amplia o conceito de Direito do 

Trabalho, ressaltando que o Direito do Trabalho deve ultrapassar aquela concepção de um 

direito protetivo do trabalhador, para ter, como fundamento, um postulado democrático que 

promova a inclusão nas esferas sociais, na comunidade, os pobres, os desempregados e os 

excluídos. Ressalta ela o papel desempenhado pelos segmentos sociais, como o sindicato, na 

busca da justiça, liberdade, dignidade da pessoa humana diante das novas práticas 

comunicativas e das transformações implantadas na sociedade pós-industrial. O sindicato 

deve acompanhar a nova realidade, a fim de desempenhar seu papel na defesa dos interesses 

do empregado101. 

Eneida Melo102 aponta, como traços característicos do Direito do Trabalho o 

respeito ao homem, a concepção de sua cidadania e a realização de uma justiça social, nos 

limites das perspectivas dos modos de produção capitalista; bem como os dados inerentes  à 

natureza do ser humano, que impõem o reconhecimento da dignidade como fundamento do 

Estado de Direito. 

Para Boaventura de Sousa Santos103, a realidade atual do Direito do Trabalho 

pede um nova visão do trabalho humano e das novas propostas de sociedade e economia que 

dominam o mundo globalizado, baseado na flexibilização da produção e do mercado de 

trabalho. Para o autor, o sindicato deve contrapor-se à utopia liberal e dinamizar novas 

experiências emancipatórias, plurais e disseminadas nas margens do sistema, a fim de  

possibilitar uma ligação com outros segmentos sociais, tais como: movimentos sociais e 
                                                 
100 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos  para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 367 
101 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTr, 
2003, p.306 
102ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTr, 
2003, p. 31 
103SANTOS, Boaventura de Sousa. Trabalhar o mundo: os caminhos do novo internacionalismo operário. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 362-363.   
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comunitários, associativismo, cooperativismo, cujo resultado seria uma abertura para uma 

reconceitualização do sindicato, baseado no princípio da solidariedade. 

Uma visão horizontalizada do sindicalismo contemporâneo implica a inclusão 

desses excluídos na busca da transformação do próprio modelo da sociedade capitalista e das  

condições dignas de vida para todos com ou sem trabalho subordinado.  

Em resumo, fazer frente à flexibilização da produção e do mercado de trabalho, 

no contexto da sociedade pós-industrial, impõe uma nova configuração teórica do Direito do 

Trabalho. A presente dissertação tem como núcleo ampliar o princípio protetor.  

4.2 O Papel do Sindicato no Contexto da Revolução Tecnológica e do Desemprego 

Estrutural 

As transformações no mundo do trabalho têm dificultado o desempenho do 

papel dos sindicatos na defesa dos interesses dos empregados. A elevada oferta de mão-de-

obra e a constante oscilação nos contratos de trabalho impedem a ampliação da 

sindicalização. Os trabalhadores com maior tempo de serviço são os que têm condições de se 

filiarem aos sindicatos e valorizar a importância deste na representação de seus interesses.  

Para os empregados contratados por prazo determinado, temporário ou  

precariamente, a rotatividade no emprego e o fantasma do desemprego afastam a 

possibilidade de um engajamento com os demais colegas. As diversas modalidades de 

contrato de trabalho e a preocupação do empregado com a estratégia de sobrevivência torna 

impossível a solidariedade de classe. Diante da insegurança do mercado de trabalho torna-se 

difícil alcançar a desejada eficácia da ação sindical, configurando, dessa forma, a crise do 

modelo representativo do sindicalismo104. 

O enfraquecimento da luta operária pela via sindical, dar-se ainda por dois 

fenômenos o primeiro, revelando o predomínio do setor serviços, por si só pulverizado. Antes 

                                                 
104 BARROSO, Fábio Túlio. Novo contrato de trabalho por prazo determinado. Curitiba: Juruá, 2004, p. 70.  
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os líderes sindicais conclamavam obreiros nas portas das fábricas. Mas o setor industrial, 

hoje, responde apenas por, no máximo, 20% da população econômica ativa formal. Já o setor 

serviços é constituído de pequenos negócios –ONG’ s, agências de turismos, escritórios de 

advocacia o que torna difícil a aglutinação desses trabalhadores. O segundo, mostrando que 

problema está relacionado com o desemprego estrutural, que exclui pessoas do trabalho 

formal da sociedade do conhecimento.   

Apesar do mercado de trabalho encontrar-se diante de novos desafios como a 

modificação da reorganização industrial, por meio da flexibilização normativa, o perfil geral 

da atuação sindical ainda continua com os mesmos traços da estrutura corporativa originária 

que se caracteriza pela fragmentação, descentralização, assistencialismo e burocratização105. 

  A Teoria Organizativa moderna exige uma reformulação na estrutura  

organizacional dos sindicatos que deverão alterar suas estratégias e formas de negociação 

coletiva para elevar a eficácia e eficiência da atuação sindical, através de um sistema  

democrático de relações de trabalho, a fim de entender as estruturas da nova empresa na 

sociedade em que a tecnologia e a informação são os centros do poder. 

Na visão de Márcio Pochmann106, para conseguir esse avanço e colocar em 

prática o novo perfil mais compositivo seriam indispensáveis algumas medidas: amplo 

processo de fusão e incorporação de entidades sindicais; concentração de esforços nas 

atividades fundamentais dos trabalhadores, não apenas nos empregos formais; implementação 

do instrumento da contratação coletiva centralizada ( nacional, setorial e regional) e com forte 

representação sindical nos locais de trabalho; maior participação nos fundos públicos, voltada 

para a ampliação e melhoramento da qualidade do sistema de seguridade social e de garantia 

de emprego. 

                                                 
105 POCHMANN, Marcio. Mudança e continuidade na organização sindical brasileira  no período recente. Crise 
e trabalho no Brasil, modernidade ou volta ao passado? São Paulo; Scritta, 1996, p. 296-297.  
106 POCHMANN, Marcio. Mudança e continuidade na organização sindical brasileira  no período recente. Crise 
e trabalho no Brasil, modernidade ou volta ao passado? São Paulo; Scritta, 1996, p. 296-297 
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A realidade atual do Direito do Trabalho pede uma nova visão do trabalho 

humano e das novas propostas de sociedade e economia que dominam o mundo globalizado, 

baseado na flexibilização da produção e do mercado de trabalho. Para Boaventura de Sousa 

Santos107, o sindicato deve contrapor à utopia liberal e dinamizar novas experiências  

emancipatórias, plurais e disseminadas nas margens do sistema, possibilitando uma ligação 

com outros segmentos sociais como: movimentos sociais e comunitários, associativismo, 

cooperativismo, cujo resultado seria uma abertura para uma reconceitualização do sindicato, 

baseado no princípio da solidariedade. 

Ricardo Antunes108 vai mais além, diz que ou os sindicatos têm uma visão 

horizontal e não vertical da sociedade do trabalho contemporânea ou não cumprirá o seu 

itinerário histórico. Diz ele que a visão vertical do sindicalismo está voltada para uma 

concepção obrerista que deixa de lado os excluídos do mercado de trabalho. 

Uma visão horizontalizada do sindicalismo contemporâneo implica a inclusão 

desses grupos de pessoas, sem vínculo de emprego, na busca da transformação do próprio 

modelo da sociedade capitalista e das condições dignas de vida para todos com ou sem 

trabalho subordinado.  

 

 

 

 

 

                                                 
107SANTOS, Boaventura de Sousa. Trabalhar o mundo: os caminhos do novo internacionalismo operário. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 362-363.   
108 ANTUNES, Ricardo. A Questão do emprego no Contexto da Reestruturação do Trabalho no final do Século 
XX. Globalização, trabalho e desemprego: processos de inserção , desinsercáo e reinsercáo : enfoque 
internacional. Belo horizonte, C/Arte,2001,p.38. 
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TERCEIRA PARTE 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA FLEXIBILIZAÇÃO E SEUS REFLEXOS  NO 

DIREITO DO TRABALHO. 

 

CAPÍTULO V - A FLEXIBILIZAÇÃO COMO FATOR DESESTRUTURANTE DA 

SOCIEDADE DO TRABALHO E DO BEM-ESTAR SOCIAL. A RUPTURA DOS 

PARADIGMAS. 

5.1 Os Fundamentos Teóricos da Flexibilização e seu Impacto no Mercado de Trabalho

   

O tema flexibilização das relações ou do mercado de trabalho não é causa, mas 

conseqüência de uma alternativa política instituída historicamente na década de 80, pelos 

governos de Reagan e Thatcher, e que se consolidou mediante a predominância do capital 

financeiro sobre o capital produtivo, de um modelo de globalização excludente e a inserção 

maciça das novas tecnologias. No fundo, decorre da predominância do retorno das idéias 

liberais e da quebra dos vínculos instituídos pela social democracia, ou do Estado do Bem 

Estar Social centrado, como diz Anthony Giddens109, numa estratégia econômica coerente, 

baseada na intervenção do Estado no mercado, no gerenciamento da demanda e no pleno 

emprego. O objetivo, portanto, daquela ideologia era romper os vínculos políticos e 

institucionais daquele modelo de sociedade. 

Eis a razão pela qual o tema privatização está contextualizado, pela Ciência 

Social crítica, no âmbito da Teoria Política, conforme observa Sheila B. Kamerman e Alfred 

J. Kahn110. O sociólogo de origem Húngara Zygmunt Bauman111 é contudente:“ poucos de 

                                                 
109 GIDDENS, A. A Terceira Via: Reflexões Sobre o Impasse Político Atual e o Futuro da Social-
democracia. São Paulo: Record, 1999, p. 152.    
110 KAMERMAN, Sheila B. V. ; KAHN, Alfred J. La privatización y el Estado benefactor. México: Fonde de 
Cultura Econômica: 1993, p. 57. 
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nós se lembram hoje do que o Estado de Bem- Estar foi originalmente.” Para ele, os 

dispositivos de previdência eram considerados uma rede de segurança estendida pela 

comunidade como um todo e sob cada um dos seus membros. O próprio termo desemprego, 

pelo qual os que não podem ganhar o próprio sustento costumavam ser descritos (e ainda o 

são, embora atualmente de uma maneira enganosa), transformou-os na exceção proverbial que 

confirmar a regra- reafirmando, obliquamente, o princípio de que estar empregado é a norma 

que a situação de estar sem trabalho está transgredindo. Os desempregados eram o exército de 

reserva da mão-de-obra. Temporariamente sem emprego por motivo de saúde, enfermidade ou 

dificuldades econômicas correntes, eles deviam ser preparados para assumir o emprego 

quando aptos, mas isso já não acontece desse modo. Exceto nos nostálgicos e cada vez mais 

demagógicos textos de propaganda eleitoral, os sem emprego deixaram de ser um exército de 

reserva da mão-de-obra. As melhorias econômicas já não anunciam o fim do desemprego. 

Atualmente racionalizar significa cortar e não criar emprego e o progresso tecnológico e 

administrativo é avaliado pelo empobrecimento da força de trabalho, fechamento de divisões 

e redução de funcionários. Modernizar a maneira como a empresa é dirigida consiste em 

tornar o trabalho flexível, desfazer-se da mão-de-obra e abandonar linhas e locais de produção 

de uma hora para outra112.  

O aludido sociólogo113 enquadra muito bem a questão, ao contextualizá-la do 

ponto de vista político. A flexibilização das relações de trabalho está intimamente ligada “ao 

desmantelamento dos dispositivos de bem-estar”. 

A crise do Estado de Bem Estar e do Direito Social na Europa, especialmente 

nos países como França, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Aústria, foi condensada por meio 

de vários informes publicados sobre a coordenação A. Marzal. O aludido documento registra 

a desestruturação do Estado do Bem-Estar Social e a inversão das práticas trabalhistas. Agora 
                                                                                                                                                         
111 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1998, p. 51. 
112 Idem, Ibidem. p. 51. 
113 Idem, Ibidem. p. 58. 
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predominando os chamados empregos atípicos, a subcontratação, os contratos de tempo 

parcial, além do desempregado e dos não-empregáveis. Em resumo, a solidariedade criada 

pelo Direito do Trabalho e a Seguridade Social estão rompidas, conforme depreende-se da 

análise da taxa de empregabilidade da OCDE e da OIT.  

 

Tabela - Taxas de empregabilidade em países industrializados antes e depois 

de reformas, segundo análise da OCDE 

 ANTES da 

reforma 

DEPOIS da 

reforma 

taxa de emprego 65,2% 61,5% 

      taxa de desemprego 6,1% 6,8% 

  taxa de ocupação 

precária 

14,1% 15,2% 

 Fonte: OCDE, 2001 

 

Tabela - Taxas de empregabilidade em países industrializados antes e depois 

de reformas, segundo análise da OIT 

 ANTES da 

reforma 

DEPOIS da 

reforma 

taxa de emprego 57,2% 53,6% 

     taxa de desemprego 5,7% 8,8% 

taxa de cobertura 

previdenciária 

66,6% 65,9% 

 Fonte: OIT, 2002 
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Depois da Segunda Guerra o “pleno emprego”, ou seja, a eliminação do 

desemprego em massa tornou-se a pedra fundamental da política econômica nos países  

industrializados. “Mas, em etapas seguintes, os downsizings-drástica redução do quadro de 

empregados -, ou, ocasionalmente, o ajuste da máquina empresarial- righsizing, em que os 

níveis de empregos também foram reduzidos a partir das técnicas de terceirização, ou 

subcontratação de atividades específicas de outras empresas mais especializadas- destruíram o 

antigo contrato social implícito depois da Segunda Guerra, propiciando uma nova concepção 

de ‘lupen proletariat’, que derrama sem teto por todos os países industrializados114.”  

A comunidade jurídica, especialmente os teóricos do Direito do Trabalho, têm 

enfatizado a flexibilização do mercado de trabalho sem tentar entender adequadamente este 

fenômeno. A flexibilização das relações de trabalho é conseqüência de uma nova concepção 

política predominante que tem como fundamento a idéia de um Estado Mínimo, da 

supremacia do livre mercado e da livre concorrência. É preciso insistir, ainda, no argumento 

segundo o qual o Estado-nação perde a referência institucional de controle das relações 

sociais, na medida em que a economia pós-moderna transita  por cima desses estados, de 

maneira global, sem que haja instância supra-estatal de elaboração de regras e de composição 

desses conflitos, quebrando sua base de sustentação que eram os princípios da soberania e 

territorialidade . 

Outra evidência empírica e teórica, objeto de estudos tanto da Filosofia como 

da Ciência Social crítica, dirige-se à constatação da dicotomia: monopólio do pleno emprego 

versus o desemprego estrutural, como uma realidade irrefutável. 

O fenômeno desemprego estrutural está conectado ao próprio desenvolvimento 

humano. Por isso filosófos e teóricos contemporâneos têm uma visão completamente distinta 

da velha tradição jurídico-trabalhista. Ou seja, não há como evitá-lo. Segundo essa versão do 

                                                 
114 THUROW,H. L. O Futuro do Capitalismo. Rio de Janeiro:Rocco, 1997, p. 46-49  
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pensamento social e filosófico contemporâneo, em vez de lutar-se pelo retorno do pleno 

emprego, que é impossível, tem-se que celebrar a chegada das máquinas inteligentes e das 

novas tecnologias, como um fator positivo para liberar o gênero humano do trabalho 

embrutecedor. Nesse contexto não há espaço para glorificação de um modelo de relações de 

trabalho inventado pelo capitalismo.  

A propósito, eis os prognósticos filosóficos registrados em diversas etapas da 

humanidade: 

Para Manuel Cuenca Cabeza115, a revalorização da atividade, a exaltação do 

trabalho e o menosprezo da ociosidade foram impostos pelo pensamento consolidado durante 

o Século das Luzes. Mas, neste novo milênio, deve-se privilegiar o ócio ideal capaz de auto-

realizar as pessoas e dar sentido às suas vidas. Um dos objetivos que dirige a sociedade,  no 

Século XXI “ é saber se seremos capazes de tornar realidade este conceito de ócio que seria  o 

idôneo em uma sociedade de conhecimento. Para isso é necessário que descubramos  o 

potencial de desenvolvimento humano que se esconde nas ações que nos resultam 

satisfatórias. Se a gênesis de um novo ócio é conseqüência de uma mudança de desejos, 

importa muito analisar se o ócio que nos chega é coerente com a concepção de vida e o 

mundo em que devemos caminhar”. 

Enquanto Aristóteles116 já reconhecia: “ que a perfeita felicidade é um ato de 

pura contemplação” . E, assim, previu117: § 5º Com efeito, se cada instrumento pudesse, a uma 

ordem dada ou apenas prevista, executar sua tarefa (conforme se diz das estátuas de Dédalo 

ou das tripeças de Vulcano, que iam sozinhas, como disse o poeta , à reunião dos deuses), se 

as lançadeiras tecessem as toalhas por si, se o pletro tirasse espontaneamente sons da cítara, 

então os arquitetos não teriam necessidade de trabalhadores, nem os senhores de escravos.”  

                                                 
115 CABEZA, C. C. Ócio Humanista. Bilbao: Universidade de Deusto, 2003, p.296.  
116 ARISTÓTELES.  A Política. São Paulo: Atena, 1955, p. 408.  
117 ARISTÓTELES.Moral, a Nicómaco. Madrid:Colleción Austral, 1995, p.17. 
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Muitos anos depois, antes mesmo da Revolução Industrial, Hegel118 afirmou: “ 

em suma, a abstracção da produção leva a mecanizar cada vez mais o trabalho e, por fim, é 

possível que o homem seja excluído e a máquina o substitua.” 

  

Bertrand Russel119, no auge do industrialismo, criticou a supremacia do 

trabalho-dever, ao afirmar: “A moderna técnica trouxe consigo a possibilidade de que o lazer, 

dentro de certos limites, deixe de ser uma prerrogativa das minorias privilegiadas e se torne  

um direito a ser distribuído de maneira equânime por toda coletividade. A moral do trabalho é 

uma moral de escravos, e o mundo não precisa de escravidão.” 

E, finalmente, Marilena Chauí120 interpretando a obra de Paul Lafargue, escrita 

em 1880, denominada “Direito à Preguiça”, afirma que “ Longe, portanto, de o Direito à  

preguiça ter sido superado pelos acontecimentos, é ele que, numa sociedade que já não precisa  

da exploração mortal da força de trabalho, pode resgatar a dignidade e o auto-respeito dos 

trabalhadores quando, em lugar de se sentirem humilhados, ofendidos e culpados pelo 

desemprego, se erguerem contra os privilégios da apropriação privada da riqueza social  e 

contra a barbárie contemporânea porque podem conhecê-la por dentro e aboli-la. Lutarão, não 

mais pelo direito ao trabalho, e sim pela distribuição social da riqueza e pelo direito de fruir 

de todos os seus bens e prazeres.”  

Do ponto de vista da Ciência Social crítica, o primeiro a prognosticar o fim do 

proletariado foi André Gorz121, ao escrever a sua obra “Crítica da Divisão Social do Trabalho” 

e “Adeus ao Proletariado: para Além do Socialismo”, na década de setenta. 

                                                 
118 HEGEL. Princípios de Filosofia do Direito. Lisboa: Martins Fontes: 1976, p. 181 
119 RUSSELL, B. O Elogio ao Ócio. Rio de Janeiro: Sextante, 2002, p.27 
120 CHAUÍ, M., in LAFARGUE,P. O Direito à Preguiça. São Paulo: Hucitec, 1999, p.56 
121 Nesse sentido GORZ, André. Critica da Divisão Social do Trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.10 
1020 GORZ, André. Adeus ao proletariado: para Além do Socialismo. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p.9. 
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Para Lipovetzky122, a era da religião do trabalho acabou: O canto “ em honra 

ao deus progresso, o primogênito do trabalho” foi entoado, ao longo do século XIX, por 

burgueses puritanos e espíritos laicos, socialistas e liberais. Desde os puritanos protestantes- 

que “ viram na tarefa profissional um dever designado por Deus ao homem, uma atividade 

que exaltava a glória de Deus, o meio mais apropriado para dar certeza da graça. As correntes  

republicanas magnificaram o trabalho como expressão cotidiana da solidariedade de cada  um 

para todos, necessária para a realização do progresso indefinido da humanidade. Enquanto 

que os ingleses se vangloriavam de serem as “ abelhas trabalhadoras da colméia mundial”, a 

escola da república na França se afirmava como a “ escola do trabalho”. 

Segundo Kurz123.: “A luta por dinheiro, salário, assistência social etc.. é 

portanto um modelo histórico em fim de linha, que terá de ser incorporado como tal(...), o 

irremediável declínio dos sindicatos nos últimos anos “ tem a ver com a renúncia ideológica  

que o instituiu124. Ou seja, o seu afastamento da luta contra o modelo capitalista de Estado e 

de sociedade, na medida em que incorporou esse mesmo modelo e passou a ser uma entidade 

meramente reivindicativa deixando de lado a relação estrategicamente crítica do sistema (para 

este autor os seres humanos, postos sobre tutela no mercado do Estado, que gritam 

ferozmente, porém em vão, por emprego, estão presos à lógica automatizada do dinheiro 

como o enforcado está preso à corda)125. Em resumo, a época da moral capitalista e dos 

recursos históricos do Keynesianismo estão esgotados126.” 

Se o desemprego é estrutural e não tem volta, o enfoque teórico sociológico a 

ser dado é completamente distinto: a preservação, manutenção de trabalho ou rendas dignos 

compatíveis com a dignidade da pessoa humana.  

                                                 
122 LIPOVETZKY, G. El Crepúsculo Del Deber. Barcelona: anagrama, 1994, p. 172.  
123 KURZ, Robert.Os últimos combates. Petrópolis, RJ:Vozes, 1997, p. 340. 
124 Idem, Ibidem.p. 340. 
125 Idem, Ibidem. p. 374. 
126 Idem, Ibidem. p. 391. 
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Nesse contexto, a reação e a luta que se travará na pós-modernidade não tem 

como foco o obreiro, mas os excluídos e esta revolução já está em marcha. Uma evidência 

empírica significativa é o movimento dos sem-terras. Eles lutam para viver do seu trabalho, 

de um trabalho livre não subordinado. Como prescreve Everaldo Gaspar127 “O direito do 

Trabalho surgiu das lutas operárias e atuou contra o genocídio praticado pelo liberalismo. A 

interferência do Estado deu-se por conta dessas insurgências. A nova cartografia mundial já 

experimenta uma outra revolução. Ela está em marcha. Atua contra as mortes coletivas na 

África, em virtude da fome; contra o capitalismo financeiro internacional; o modelo  de 

globalização excludente; o imperialismo; a corrupção; os privilégios; e reivindica o direito à 

vida-com ou sem trabalho-, ao desenvolvimento produtivo com eqüidade, ao respeito à 

diversidade cultural e à justiça distributiva” . 

A Teoria Jurídica Trabalhista contemporânea vem tratando desse tema através 

de alguns respeitados teóricos. Maria Regina Gomes Redinha128 aponta para A Relação 

Laboral Fragmentada e Manuel Alonso Olea129 para o trabalho como bem escasso. 

 Umberto Romagnoli130 afirma que: “desmassificando, deslocalizando, e 

desarticulando as estruturas produtivas no mercado global, o progresso tecnológico favorece a 

difusão de formas de desenvolvimento das atividades de trabalho distintos anos- luz daquelas 

sobre as quais foi historicamente modelada a figura do contrato de trabalho subordinado" .  

Edoardo Ghera131 trata da crise do contrato de trabalho que “ se manifesta como conseqüência 

da perda de identidade da figura do trabalhador, enquanto pertencente a uma classe ou estrato 

social conectada pela subordinação e a dependência econômica e pessoal no âmbito do 
                                                 
127 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de.  Nova Estrutura para a Justiça Federal. Revista Jurídica Consulex. 
Ano IX- nº 206. 15 de Ago/2005, p.8. 
128 REDINHA, Maria Regina Gomes. A Relação Laboral Fragmentada. Universidade de Coimbra. Boletim da 
Faculdade de direito. Coimbra Editora, 1995, p. 60. 
129 OLEA, Manuel Alonso. El trabajo como bien escaso y la reforma de su mercado.Cuadenos Civitas, 
Madrid, 1995, p. 72. 
130 ROMAGNOLI, Humberto. Estabilidade versus Precariedade. Anais do Seminário Internacional. Relações  
de Trabalho : aspectos jurídicos, sociais e econômicos. Brasília: MTb, Sex, 1998, p. 227 
131 GHERA, Edoardo. Anais do Seminário Internacional.Relações de Trabalho: Aspectos jurídicos, sociais e 
econômicos . Brasília: MTb, Sex, 1998, p.185.   
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contrato de trabalho. Por fim, Jean- Claude Javillier132 refere-se à “ crônica de uma morte 

anunciada” , como sendo aquela do contrato de trabalho. 

Diante desses dilemas típicos da sociedade pós-industrial, além da preservação 

de um sentido protetor para o trabalho formal deve ressaltar-se, ainda, com maior importância 

a proteção da pessoa humana trabalhadora, para que lhe possa permitir a possibilidade de um 

emprego ou de uma renda compatíveis com a dignidade da pessoa humana. E mais, a 

proteção, sobretudo para aqueles que não detém um emprego formal, mas que tem também o 

direito a uma vida digna. Aliás, a Teoria do Ócio, ao contrário de pregar o não-trabalho festeja 

a chegada das máquinas inteligentes para que o gênero humano possa dedicar-se ao trabalho 

criativo, ou voltado para o desenvolvimento da ciência e da filosofia. Pretende desqualificar a 

cultura do trabalho forjado no capitalismo. Ao privilegiar o trabalho livre está reforçando o 

trabalho voltado para a ciência, a arte, a cultura, em resumo o trabalho prazeroso. 

Verifica-se, portanto, que o tema flexibilização das relações ou do mercado do 

trabalho está conectado com a ruptura de paradigmas entre sociedade industrial e sociedade 

pós-industrial, entre sociedade moderna e sociedade pós-moderna. Tem, assim, implicações 

muito mais profundas do que uma análise superficial, sobretudo àquelas variáveis apontadas 

pela Teoria Jurídico-Trabalhista. Eis a razão pela qual a UNESCO, no relatório da Comissão 

mundial de cultura e desenvolvimento, denominada “nossa diversidade criadora” refere-se ao 

surgimento de uma “ética universal na governabilidade do mundo” . 

Segundo o aludido documento, os princípios e as idéias fundamentais de uma 

ética universal tendem a oferecer um padrão mínimo a ser observado por uma comunidade 

política. “ Muitos elementos da ética universal estão hoje ausentes do sistema  de 

governabilidade em escala global. Várias instituições importantes para a governabilidade 

mundial- particularmente as instituições de Bretton Woods-não podem invocar sua plena  
                                                 
132 JAVILLIER, Jean-Claude. Perspectivas do Contrato Individual de Trabalho.entre Direito e Gestão: o contrato  
de trabalho na encruzilhada. In Anais do Seminário Internacional. Relações de Trabalho: aspectos jurídicos 
sociais e econômicos. Brasília: MTb, Sex, 1998, p. 300. 
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legitimidade democrática por estarem baseadas na fórmula “ um dólar, um voto” , e não no 

consenso popular. Tampouco as nações ricas estão dispostas a aceitar os mesmos princípios 

morais que recomendam de forma tão eloqüente às nações pobres. Por exemplo, a lavagem do 

dinheiro proveniente do narcotráfico por meio do sistema bancário é justamente condenada, 

mas certos bancos em todo mundo aceitam tranqüilamente grandes somas de dinheiro de 

origem corrupta depositadas por autoridades de nações pobres. Esses bancos auferem grandes 

lucros, ao passo que os políticos dos países ricos criticam as nações pobres por suas práticas 

corruptas. Até mesmo o fardo dos ajustes estruturais é transferido, quase que exclusivamente, 

aos países pobres, ao passo que os ricos resistem firmemente à redução de seus altos padrões 

de consumo. Os princípios de mercado são invocados em todas as áreas, exceto no uso do 

patrimônio comum do planeta, tal como o meio ambiente global, onde cerca de até 80%  dos 

recursos são explorados pelas nações ricas sem que nada seja pago em troca. Sugestões 

concretas para remediar essa situação são feitas na Agenda Internacional133” 

  A comunidade científica tem enfatizado um novo conceito de cidadania, 

proveniente sobretudo de centros acadêmicos da Europa e da América Latina, que preconizam 

como eticamente desejável e economicamente viável, a possibilidade de instituição de um  

Subsídio Universal garantido para cada membro da sociedade por intermédio de um valor 

pago pelo governo, desde a sua vida até a sua morte, inclusive para os que não querem um 

trabalho de forma remunerada e independentemente de outras possibilidades de fontes de 

rendas. Eis o que defende Daniel Raventós134, citando Robespierre: “ De todos los derechos, 

el  primero es el de existir. Por tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos 

miembros de la sociedad los medios para existir, todas las demás leyes están subordinadas a 

esta ley social”.  

                                                 
133 CUÉLLAR, Javier Pérez de. Nossa diversidade criadora: Relatório da Comissão Mundial de Cultura e 
desenvolvimento. Campinas, SP: Papirus, Brasília:Unesco, 1979, p. 62-63. 
134 RAVENTÓS, Daniel. El derecho a la existência. Editorial Ariel, Barcelona, 1999, p. 17. 
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Uma ética universal para governabilidade do mundo tal como preconiza a 

UNESCO, ou o direito à existência, mediante de um Subsídio Universal Garantido, tal como 

propõe Raventós, não será possível sem uma conexão com o direito ao desenvolvimento, 

enquanto Direito Humano, no contexto jurídico internacional. Por isso, as Organizações e 

Cooperações internacionais têm ressaltado a deteriorização das condições de vida que afetam 

cera de ¾ da humanidade. A proposta tem como objetivo humanizar a ordem internacional e 

superar o subdesenvolvimento que põe em perigo a própria humanidade135.  

Do ponto de vista de uma ética universal, segundo Adela Cortina136, o 

progresso econômico, não pode ser apenas técnico, mas também social. Assim, estará 

vinculado às aspirações materiais da vida, à cooperação produtiva e à distribuição de rendas. 

Para ela, o pressuposto desta ética está centrada numa teoria compartilhada de justiça 

distributiva “ posto que o fim social da economia é a satisfação de necessidades humanas”. 

Esta também é a proposta da CEPAL (Comissão econômica para América Latina e o Caribe) 

que agrega cidadania, desenvolvimento econômico e modernidade sob o título Transformação 

produtiva com equidade137. 

 

5.2 A Flexibilização Normativa como Meio de Adaptação às Novas Tendências do 

Mercado de Trabalho 

A reestruturação produtiva do capital surgiu a partir de meados dos anos 70 

como resposta e manifestação crítica do capitalismo. Dois elementos se destacam nessa 

conjuntura: a tendência decrescente das taxas de lucros e uma intensificação das lutas sociais 

no final dos anos 60 e começo dos anos 70.  

                                                 
135 Ver ISA, Felipe Gómez. El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico 
internacional. Universidade de Deusto, 1995, p. 60. 
136 CORTINA.A . A Ética Aplicada y Democracia Radical Madrid: Tecnos, 1993, p. 266. 
137 Ver CALDERÓN, F ; HOPENHAYN, M; OTTONE, E. Hacia uma Perspectiva Crítica de la Modernidad: 
las Dimensiones Culturales de la Transformación Productiva con Equidad. Chile: Naciones Unidas, 1993,. 
(Documento de Trabajo, n. 21)Separata. p.20. 
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A nova lógica do capital volta-se para o controle social da produção e contra a 

hegemonia do trabalho duradouro, nos anos 60 e 70, a fim de neutralizar as lutas sociais. 

Esses movimentos, juntamente com o esfacelamento do Estado de Bem-Estar Social e a 

intensificação das lutas sociais, foram responsáveis pela reestruturação capitalista como uma 

resposta do capital à crise instalada pelo sistema. Inicia-se, dessa forma, uma nova fase  do 

capitalismo que teve como projeto ideológico o Neoliberalismo.  

  

Ricardo Antunes138 ressalta que, nesse período, surgiu um novo padrão de acumulação: 

“ menos taylorizado, menos fordizado, menos produção em massa, menos produção 
rígida, menos o Ford dizia que a opção era o Ford preto tipo t, menos aquela 
produção em massa com produtos homogêneos ou fábricas verticalizadas e operários 
massa concentrados e se desenha uma empresa que é mais flexibilizada, que se 
fundamenta num padrão tecnológico que a era da informática propicia, e que se 
desenvolve a descentralização produtiva onde o capital se horizontaliza.” 

 

O capital, segundo o autor, agora é horizontalizado, surgindo a necessidade de 

recorrer-se a terceirização dentro da fábrica, a terceirização fora da fábrica, a concentração em 

algumas áreas, a concentração de capital e a desconcentração do espaço físico produtivo. 

 

 5.3 A Flexibilização das Relações de Trabalho e o Novo Sentido Protetor: Para Além do 

Trabalho Subordinado. 

O fundamento teórico do Direito Individual do Trabalho foi concebido com 

base no princípio protetor, a fim de assegurar a igualdade jurídica entre os contratantes, já que  

a preocupação nuclear do Direito do Trabalho é proteger um dos sujeitos da relação de 

emprego objetivando nivelar as desigualdades. 

Ocorre que o modelo de sociedade industrial, em que o Direito do Trabalho se 

consolidou, passou por um processo de transição e foi substituído pela sociedade tecnológica. 

                                                 
138 ANTUNES, Ricardo. A Questão do Emprego no Contexto da Reestruturação do Trabalho no final do Século 
XX. In Globalização, trabalho e desemprego: processos de inserção, desinserção e reinserção: enfoque 
internacional. Belo Horizonte, C/Arte, 2001, p.40. 
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Aquelas estruturas tradicionais estão se dissolvendo e experimentando mudanças na vida 

cotidiana e nas organizações sociais. Na sociedade globalizada, ultrapassam a fronteira do 

Estado-nação. 

O Direito do Trabalho necessita de uma nova natureza que envolva as 

transformações ocorridas na sociedade do trabalho, pois o núcleo fundamental desse ramo não 

consiste mais na relação empregatícia, diante das inúmeras possibilidades de trabalhos que 

estão surgindo na sociedade pós-industrial e suscita a necessidade desse novo ramo basear-se 

nos Direitos Humanos Fundamentais, a fim de propiciar uma nova concepção de justiça 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 94

CAPÍTULO VI - A FLEXIBILIZACÃO DO MERCADO DE TRABALHO NA 

EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

6.1 Origem e evolução da flexibilização no nosso Ordenamento Jurídico 

 

A flexibilização surgiu inicialmente na Europa e nos Estados Unidos, em torno 

dos anos de 1980 e 1981. Hoje, acha-se disseminada e alcança outros países, inclusive a 

América. Decorreu da globalização da economia dos países e da concorrência comercial que 

exigiu maior produtividade, melhor qualidade dos produtos e serviços, além da redução dos 

custos. 139  

Eneida Araújo140 observa que este modelo objetiva alterar a sua fundamentação 

afastando o direito positivo, elaborado com razoável observância dos princípios orientadores 

do Direito do Trabalho e de conformidade com as normas internacionais da OIT. Em seu 

lugar, oferece-se uma normativa genérica, maleável, capaz de servir aos propósitos do sistema 

de produção capitalista: o da globalização. 

O Direito do Trabalho tem interesse em analisar essa questão, bem como 

oferecer algumas premissas e alternativas para que não se destruam os princípios e as normas  

jurídicas que foram capazes de construir um sistema relativamente adequado à realização da 

justiça social, face as mudanças ocorridas no modo de produção capitalista e que repercutem 

no campo do direito141. As tendências do atual sistema econômico-financeiro no mundo 

mostram-se excessivamente centralizadoras, pois as empresas transnacionais ditam as regras 

da oferta de bens e serviços, deliberando sobre os locais em que devem produzir os momentos 

de atuação e quantidade desses produtos. 

                                                 
139 SUSSEKIND, Arnaldo . Instituições de Direito do Trabalho, 22ª ed. São Paulo: LTr, v.1, 2005, p.204.  
140 ARAUJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de Trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: 
LTr, 2003, p.122. 
141 GRAU, Eros Roberto. A Ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2002, p.135.  
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Hoje, essa crise, resultante da globalização da economia, tem características 

estruturais, gerando milhões de desempregados e de subempregados na população 

economicamente ativa mundial. Conseqüentemente, acarreta uma redução no índice de 

sindicalização e provoca desequilíbrio entre as partes que celebram a negociação coletiva de 

trabalho. 

A flexibilização das normas trabalhistas vem mostrar uma nova forma de 

regulamentar as relações laborais, na qual o Estado passa a intervir menos nos contratos de 

trabalho firmados, transferindo para os particulares o poder de negociar, transacionar e muitas 

vezes renunciar direitos conquistados ao longo dos anos, retirando do sistema jurídico em 

vigor o que existe de tutela ou de presença do Estado do bem-estar social. 

Para Amauri Mascaro Nascimento142, flexibilização do Direito do Trabalho é a 

corrente de pensamento segundo a qual necessidades de natureza econômica justificam a 

postergação dos direitos dos trabalhadores, como a estabilidade no emprego, as limitações  da 

jornada de trabalho, novas formas de contratação do trabalho prevalecendo o interesse 

unilateral das empresas e o afastamento sistemático do direito adquirido, entre outros direitos. 

O tema é impactante e vem sendo estudado por diversos doutrinadores143. 

Muitos posicionam-se a favor da flexibilização. Entendem eles que é inegável a necessidade 

da flexibilização das normas trabalhistas, principalmente, após o surgimento da globalização 

da economia, mas admitem que o Estado não pode ficar inerte e permitir que nesse contexto 

social sejam desobedecidas ou desrespeitadas normas mínimas de tutela ao empregado.  

                                                 
142 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: relações individuais e coletivas do 
trabalho, Saraiva, 1998, p. 124 
143MORATO, João Marcos Castilho. Globalismo e Flexibilização Trabalhista. Belo Horizonte:Inédita, 2003,p. 
24.  “(...)Neste contexto, a flexibilização parece um caminho sem volta. A adequação a novas realidades é um 
processo natural da evolução do homem e dos seus sistemas. Desta forma, sendo a globalização um fenômeno  
atual, presente, inconteste e que impõe profundas mudanças à sociedade mundial, é necessário que o trabalho e o 
direito do trabalho, também afetados por este fenômeno, igualmente se modifiquem. Essas mudanças atingirão 
diretamente a organização sistemática do ordenamento jurídico do trabalho e minimização a rigidez que o 
consubstanciou ao longo do século XX.(...)”.   
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Eis a razão pela qual, o presente estudo, a fim de minimizar ou neutralizar os 

impactos negativos da flexibilização do mercado de trabalho, aponta para o alargamento  do 

princípio protetor. 

Não se pode negar que o Direito do Trabalho passou por diversas mudanças. 

Aquele modelo normativo, construído nos moldes anteriores, em que prevalecia somente a 

relação de emprego tradicional, necessita de alterações. Além do alto índice de desemprego, 

novas alternativas foram criadas para superar a escassez de emprego144. Assim, o Estado além 

de manter a proteção mínima para os empregados, nos moldes do artigo 3º da CLT, também 

deverá encontrar alternativas para incluir as novas formas de trabalho ou ocupação que estão 

surgindo no mundo globalizado, oferecendo-lhes também proteção inclusive de natureza 

previdenciária. 

A tarefa de conciliar capital e trabalho não é fácil, mas se devidamente  

planejada, com os sujeitos desta relação é possível afastar o nosso modelo paternalista, 

substituindo-o pela tutela razoável e pela coordenação entre os interesses do empregado e do 

empregador e a transferência do Estado e das leis para os sindicatos e os contratos coletivos 

de trabalho145.  

Para Everaldo Gaspar Lopes de Andrade146, na nova configuração política, “o 

Estado perdeu seu ‘status’ privilegiado de principal regulador dos problemas sócio-

econômicos e entrou em crise. Conceitos clássicos do Estado como soberania,  

territorialidade, a supremacia das nações-estado começam a ser questionados, em face da 

fragmentação do mundo que passou a ter vários centros de decisões . O Estado não consegue 

mais solucionar os novos conflitos com métodos tradicionais como: organização, 

                                                 
144 MISI, Maria Costa. Cooperativas de trabalho: direito do trabalho e transformação  social no Brasil. São 
Paulo:LTr, 2000, p.90. 
145 MORATO, João Marcos Castilho. Globalismo e Flexibilização Trabalhista. Belo Horizonte:Inédita, 2003, 
p. 26. 
146  ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: Fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005,  p.158. 
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representação, controle, administração e decisão. Diante da insuficiência do Estado para 

enfrentar o sistema globalizado, o autor aponta como alternativa para o impasse um Direito 

baseado nas negociações, nas mesas redondas objetivando uma nova forma de regulação 

social.” 

A retórica do discurso da globalidade faz desaparecer a soberania nacional e 

aponta assim, fatos objetivos e universais que expressam uma crescente interdependência  das 

economias nacionais e a emergência de um sistema transnacional bancário-produtivo-

comunicativo147.    

 

O Neoliberalismo, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial na Europa e na 
América do Norte, onde o capitalismo dominava, vem combater o Estado 
intervencionista e de Bem-Estar Social pondo fim ao modelo de produção  
Keynesiano e ao solidarismo reinantes e preparar as bases do novo capitalismo (duro 
e livre de regras para o futuro).Os argumentos do discurso neoliberalista nessa fase 
de implantação era de que o novo igualitarismo do Estado de bem-estar, destruía a 
liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência, da qual dependia a 
prosperidade de todos. Ou seja, pregavam a competição como valor positivo148.  

    

No Brasil, o Neoliberalismo também surgiu pelo esgotamento do Estado de 

Bem-Estar Social. Emir Sader149 ressalta que cada país da América Latina retomou uma 

versão do Neoliberalismo, com base nos modelos hegemônicos anteriores. “No período do 

Golpe Militar de 1964, com sua política de choque e de reconversão econômica, nosso país 

adequou sua economia para a chegada do capitalismo mundial. Ocorre que a ditadura militar 

não se caracterizou por políticas econômicas liberais, mas incentivando a acumulação privada, 

nacional e estrangeira, pois o crescimento brasileiro, nos anos 70 e 80 foi decorrente de 

empréstimos externos com juros flutuantes e o Estado não conseguiu por muito tempo  

                                                 
147 Ver Pablo González Casanova. In Globalização excludente: desigualdade, exclusão e democracia na nova 
ordem mundial. Pablo Gentili (org.). Petrópolis, RJ: Vozes; Buenos Aires: CLACSO, 2000,Vários autores, p. 
16. 
148 ANDERSON, Perry. As políticas sociais e o Estado democrático. In  SADER, Emir; GENTILI, Pablo. 
(Orgs.) Pós-neoliberalismo. São Paulo: Paz e Terra, 1995, p.17.  
149 SADER, Emir. “ A hegemonia neoliberal na América Latina”, in Pós-neoliberalismo,org. de Emir Sader e 
Pablo Gentili,Paz e Terra, São Paulo, 1995, p. 35.    
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suportar o impacto desses empréstimos e tentou um processo de acomodamento aceitando  a 

imposição da hegemonia do capital financeiro.” 

Definitivamente o Neoliberalismo chegou no nosso ordenamento jurídico no 

governo Sarney, tendo se acentuado no governo de Collor e alcançado seu ápice no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, cuja maior preocupação era tornar o mercado nacional de 

trabalho menos rígido. Por isso o envio ao Congresso Nacional de vários projetos de emendas 

constitucionais, de leis e medidas provisórias, na tentativa de efetivar a reforma trabalhista. 

Ocorre que essa tentativa de mudança foi marcada pelo unilateralismo e pela redução  dos 

direitos dos empregados150, como a criação do banco de horas e do contrato de trabalho por 

prazo determinado previsto na Lei nº 9.601/98.  

A flexibilização das normas justrabalhistas originou-se principalmente dos 

fatores econômicos, tecnológicos e sociais, como será analisado. No tocante ao fator 

econômico, o Direito do Trabalho, após a primeira guerra mundial, com a criação do Tratado 

de Paz firmado em Versailles criou a Organização Internacional do Trabalho (OIT), com o 

objetivo de elaborar normas de direito do trabalho internacionais. 

No período posterior a segunda guerra mundial, o Direito do Trabalho se 

expandiu em virtude do florescimento econômico surgido na Europa. Esse período 

introduziria o Bem-Estar Social e configuraria a ampliação dos direitos trabalhistas. A relação 

de emprego era baseada na segurança jurídica tanto do emprego (contratos com longa 

duração) como em outros direitos decorrentes da relação empregatícia. Mas esse clima não 

demoraria muito e não suportaria o choque do petróleo, no ano de 1973. A desorganização 

dos mercados, as dificuldades na aplicação de políticas monetárias e fiscais, o aumento do 

                                                 
150 BARROS, Maurício Rands Coelho. Flexibilização do Direito do Trabalho no Brasil. In Anais do Fórum 
Internacional  da Flexibilização no Direito do Trabalho.  Rio de Janeiro:UniverCidade Editora, 2003, p. 124-
125. 
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preço de outras matérias-primas constituíram causas preponderantes do agravamento do 

processo inflacionário151.  

A competição desigual e desencadeada em dimensão planetária e o peso da 

inflação em cima dos empresários culminou com a mudança no comportamento das empresas. 

Estas procuraram reduzir o ônus da crise reduzindo o contingente de pessoal, o que ocasionou 

o surgimento do desemprego e a conseqüente busca pelo mercado informal. 

O Estado se vê obrigado a criar novas modalidades de contrato de trabalho, a 

fim de harmonizar-se com a nova realidade. Aproveita para retirar os obstáculos 

administrativos e judiciais ao rompimento do mesmo, como a implantação do FGTS no nosso 

Ordenamento Jurídico. 

 

6.2 Principais Modelos de Flexibilização das Normas Trabalhistas Brasileiras: FGTS, 

Terceirização da Mão-de-obra e o Contrato de Trabalho por Prazo Determinado 

Previsto Na Lei nº9.601/98 

 

6.2.1 O Fim da Estabilidade Decenal e a Implantação do FGTS Como Marco 

Inicial da Flexibilidade  

 

A tendência flexibilizatória no nosso ordenamento teve seu marco com o fim 

da estabilidade decenal e a implantação do regime de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço), por meio da Lei n. 5.107 /66. Inicialmente era sistema optativo, em face da 

coexistência dos dois regimes: o da estabilidade decenal, previsto na CLT, em virtude do qual  

o empregado adquiria a estabilidade no emprego após dez anos de serviços na mesma 

empresa e, se despedido sem justa causa durante esse período, teria o direito à reintegração, 

                                                 
151 NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Flexibilização do direito do trabalho. São Paulo:LTr, 1991, p. 158. 
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ou, fazia jus a uma indenização de antigüidade. No regime jurídico do FGTS, em razão do 

qual o empregado não adquire o direito a estabilidade, tem ele a seu favor os depósitos 

mensais em contas bancárias vinculadas, cujo levantamento é previsto em legislação 

específica, abrangendo várias modalidades de contrato de trabalho. Mas, apesar da 

possibilidade de escolha, na prática, verificava-se uma falsa opção, pois se o empregado, no 

momento da contratação, não optasse pelo novo regime, dificilmente seria contratado.  

A partir da Constituição da República de 1988, o FGTS deixa de ser optativo e 

se extingue a estabilidade decenal, que o empregado conseguia ao completar dez anos de 

serviço junto ao mesmo empregador, tendo sido respeitado o direito adquirido daqueles que 

na data da vigência da nova Carta Magna já tinham alcançado o período necessário. A regra  

também foi  ampliada para os empregados rurais. Na realidade, a implantação do sistema de 

FGTS configurou a renúncia, por parte do empregado, em relação ao sistema estabilitário. 

Para Arnaldo Süssekind152, o sistema do FGTS foi a primeira medida que precarizou o 

vínculo de emprego, mas também desempenha um importante papel social, tanto pelo ângulo 

individual quanto do ponto de vista coletivo. 

Posteriormente, dentro do cenário internacional, especificamente no período do 

Governo Collor, o Brasil abriu as portas para a importação e aderiu a mundialização da 

economia. Ocorre que os países subdesenvolvidos não se planejaram para reduzir o impacto 

da globalização nas suas economias. Tudo isso ocasionou o crescimento do desemprego com 

a implantação da tecnologia e de modelos de contrato de trabalho que precarizaram os direitos 

dos empregados, como a implantação do contrato de trabalho por prazo determinado, nos 

moldes da Lei nº 9.601/98. 

 

                                                 
152 SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de direito do trabalho, 22ª.ed. São Paulo: LTr, v. 1, 2005, p. 695. 
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6.2.2 A Terceirização da Mão-do-Obra no Direito do Trabalho   

 

Dentre os fatores que influenciaram a modificação das relações individuais  de 

trabalho estão as alterações na organização da produção e nos métodos utilizados na gestão da 

mão-de-obra. A terceirização aparece como modalidade de emprego flexível, em face das 

novas necessidades econômicas impostas pelo modelo de produção neoliberalista. Aquela  

relação de emprego típica  e pactuada por prazo indeterminado tornou-se incompatível com a 

necessidade da empresa moderna que precisa adaptar-se as regras econômicas. Sendo assim, 

consoante ressalta Alice Monteiro de Barros153, a terceirização surge como modalidade de 

emprego flexível que tem como objetivo reduzir os custos do empregador e melhorar a 

qualidade do produto ou do serviço, pois as empresas passam a concentrar seus investimentos 

e planejamentos nas atividades caracterizadoras do seu objeto social, ou seja, na sua atividade 

fim.  

Nesse contexto, como realça Arnaldo Sussekind154, aparecem novas empresas 

com alto grau de especialização em determinado tipo de produção, configurando o que se 

denomina horizontalização da produção de bens ou serviços, através da contratação de 

pessoas físicas ou jurídicas especializadas em determinado setor da empresa contratante que  

favorece o aumento da eficiência e do enxugamento da estrutura empresarial. 

Apesar das inovações implantadas pela terceirização, a utilização desse 

instituto requer cautela, tanto do ponto de vista econômico como jurídico. É que tal alteração 

implica planejamento empresarial relativo a produtividade, qualidade e custos, bem como a 

adoção de medidas a fim de evitar fraude durante a execução do contrato. Nessa hipótese, o 

Ordenamento Jurídico Brasileiro reconhece o vínculo empregatício diretamente com a 

                                                 
153 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. São Paulo:LTr, 2005, p. 423. 
154 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 201 
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empresa tomadora do serviço (a empresa cliente). O TST firmou jurisprudência mediante o 

Enunciado nº 331, que preceitua: 

 

“I- A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se  o 
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 
temporário (Lei n. 6.019, de 3 de janeiro de 1974). 
 

II- A contratação irregular de trabalhador, por meio de empresa interposta, não gera  
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional ( art.37, II, da Constituição da República). 
 

III- Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 
vigilância(Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983), de conservação e limpeza, bem 
como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e subordinação direta. 
 

IV- O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica  
na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 
inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações  
públicas e das sociedades de economia mista, desde que este tenha participado da 
relação processual e conste também do título executivo judicial( alterado pela 
Resolução de 11.09.00, DJ 19.09.00)” 

  

Ressaltando-se, dessa forma, o papel desempenhado pela Justiça do Trabalho e 

pelo Ministério Público no combate à terceirização de serviços ligados à atividade fim da 

empresa, bem como tentando evitar as conseqüências danosas da terceirização, como a perda 

dos benefícios trabalhistas e vantagens sociais e desajuste salarial. 

 

6.2.3 O Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado Previsto na Lei nº 9.601/98  

 A Lei n. 9.601/98 regula o contrato de trabalho por prazo determinado. Nova 

modalidade de relacionamento contratual mediante a qual, em negociação coletiva, definem-

se as hipóteses de cabimento desse contrato, libertos das limitações do art. 443, § 2º, da 

CLT155. Traz, assim, mais um modelo de norma para ajustar-se ao sistema capitalista  

neoliberal, em que direitos anteriormente garantidos na contratação a termo foram ainda mais 

reduzidos. 
                                                 
155 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 265  
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O contrato por prazo determinado, no nosso ordenamento, só poderia ser 

estipulado nas hipóteses previstas no art. 443, §º 2º, da CLT: “O contrato por prazo 

determinado só será válido em se tratando: a) de serviço, cuja natureza ou transitoriedade 

justifique a predeterminação do prazo; b) de atividades empresariais de caráter transitório ; c) 

de contrato de experiência, podendo ser renovado apenas uma única vez, com prazo de 

duração de no máximo dois anos, salvo o contrato de experiência cujo prazo é de 90 (noventa) 

dias. 

A nova modalidade de contrato por prazo determinado mantém o prazo de 

duração de dois anos, mas permite as partes prorrogá-lo indeterminadamente nas condições  

acima apontadas. Ou seja, contrato por prazo determinado utilizado em qualquer atividade 

desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, para admissões que representem acréscimo no 

número de empregados. 

A implantação da lei n. 9.601/98 não conseguiu aumentar o número de postos 

de trabalho e ainda reduziu o percentual do depósito do FGTS de 8% (oito por cento) para 2% 

(dois por cento), o que configura um desrespeito aos direitos básicos dos trabalhadores,  

principalmente se leva em consideração que o FGTS já veio substituir a antiga estabilidade 

decenal. 

Após a implantação desse modelo de contrato, o Estado não conseguiu reduzir 

o desemprego e, na realidade, preconiza precarização dos direitos trabalhistas, já que 

proporcionou a redução do percentual do FGTS para 2% (dois por cento) e a admissibilidade 

de renovar o contrato por mais de uma vez. O empregador, no entanto, teve garantida a 

redução de encargos fiscais. Assim, apesar de não se negar a necessidade de medidas 

inovadoras, dentro do ordenamento justrabalhista, não é legítima a implantação de normas de 
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tal natureza que, na realidade, trata de precarização e não flexibilização das normas 

trabalhistas156. 

6.3 A Flexibilização na Concepção dos Principais Doutrinadores Nacionais e 

Estrangeiros no Fórum Internacional sobre Flexibilização no Direito do Trabalho 

 O Fórum Internacional sobre flexibilização no Direito do Trabalho, 

organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, foi realizado em Brasília-DF, no ano de 2003, 

reunindo participantes de várias regiões do Brasil, conferencistas da Europa e da América 

Latina, para debater as novas perspectivas do Direito do Trabalho diante da sociedade 

globalizada. Na oportunidade, foi ressaltada a necessidade da modernização da legislação 

trabalhista, em face do fenômeno da flexibilização, mas sem perder de vista os direitos sociais 

dos trabalhadores, através do equilíbrio entre a regulação protetora e a livre negociação e o 

respeito à dignidade da pessoa humana. 

 Essa parte da dissertação apresenta, agora, uma cartografia doutrinária  das 

diversas concepções acerca da Flexibilização no Direito do Trabalho apresentada naquele 

Fórum. 

6.3.1 A Concepção de Arnaldo Lopes Süssekind 157  

A flexibilização das normas trabalhistas que, às vezes, configura a revogação 

ou desregulamentação de algumas delas, é um processo da globalização da economia, tendo 

surgido no início dos anos 70, com o choque do petróleo. A tecnologia e a queda do 

comunismo, com o fim da URSS, foram alguns dos fatores que possibilitaram a expansão  da 

globalização econômica e a liberalização do comércio mundial para alguns países 

desenvolvidos. 

                                                 
156 Nesse sentido: DALLEGREVE NETO,José Affonso. Transformações das Relações de Trabalho à Luz  do 
Neoliberalismo. Transformações do Direito do Trabalho. Coordenação de José Affonso Dallegrave Neto, 
Aldacy Coutinho e Luiz Eduardo Gunther. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2002, p. 66. A flexibilização é um primeiro 
passo da trajetória que visa à total desregulamentação  do direito do trabalho.  
157 SÜSSEKIND, Arnaldo Lopes. In Anais do Fórum Internacional da Flexibilização no Direito do 
Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p. 25-38.   
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A velocidade da informática e da telecomunicação produziram os 

computadores em rede, a telemática e a robótica provocando mudanças que inovaram a gestão 

empresarial e a estrutura organizacional das relações de trabalho. A globalização aumentou a 

concorrência entre as empresas, que buscam obter melhor qualidade dos seus produtos e 

serviços, além da redução dos custos, apontando ainda duas conseqüências no campo 

empresarial: a horizontalização da produção de bens ou serviços, mediante contratação de 

empresas especializadas em determinados segmentos do respectivo empreendimento; e a 

redução de direitos e condições contratuais de trabalho, seja pela revogação de algumas leis, 

seja pela flexibilização. 

Para o autor, a globalização da economia acirrou a polêmica entre os 

defensores do Estado Social e os adeptos do Estado Liberal, quanto a posição dos poderes 

públicos frente às relações de trabalho. Os neoliberais defendem a desregulamentação das 

normas trabalhistas prevalecendo a omissão do Estado, enquanto os defensores do Estado  

Social continuam adeptos da intervenção estatal nas relações de trabalho, a fim de efetivar os 

princípios formadores da justiça social e a preservação da dignidade humana. O Estado 

Democrático de Direito pressupõe a pluralidade das fontes do Direito, considerando que  o 

patamar de direitos indisponíveis, adequado a cada país, deve e pode ser ampliado pelo 

Direito Coletivo. 

Ressalta Arnaldo Sussekind que predomina, na Europa a flexibilização em que 

prevalecem os contratos por tempo parcial, além das hipóteses de contrato por prazo 

determinado. No tocante às despedidas, a garantia de emprego tem sido excepcionada por 

motivos econômicos. Quanto à flexibilização da jornada de trabalho foi criado o banco de 

horas e o horário ficou mais flexível, possibilitando ao empregador fixar horários com maior 

mobilidade. Por outro lado, as empresas de pequeno porte contam com a redução de 
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obrigações sociais trabalhistas e incentivos fiscais; bem como a criação de normas cujo 

objetivo é ajudar determinados empreendimentos que foram afetados por crises econômicas. 

Já na América Latina, segundo Arnaldo Süssekind, prevalece a flexibilização 

selvagem, com a revogação ou modificação de algumas normas legais de proteção ao 

trabalhador e ampliação da franquia para reduzir direitos e condições de trabalho, seja por 

meio de contratos coletivos, seja por atos unilaterais do empregador. 

Aponta, ainda, como principal fundamento dos defensores da flexibilização e 

da derrogação de proteção ao trabalho, a redução do custo da mão-de-obra como fator  

essencial para a entrada dos produtos e serviços nacionais no comércio mundial e para 

preservação do emprego. Mas, na prática, ressalta que esses objetivos não têm sido 

alcançados.  

No Brasil, a flexibilização prevista em lei teve início com a instituição do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pela Lei nº 5.017, de 1966, propiciando liberdade 

patronal na hora da dispensa dos empregados que se tornou menos onerosa para o 

empregador. Em seguida , veio a Lei nº 6.019, de 03 de Janeiro de 1974, que dispõe sobre o 

trabalho temporário; o trabalho a tempo parcial e, ainda, a modalidade de contrato a prazo 

através da  Lei n. 9.601/98; já a flexibilização sob a tutela sindical indica a redução geral e  

transitória dos salários, por acordo sindical, em face de problemas econômicos que afetem  

substancialmente a conjuntura econômica, citando como exemplo a quebra do princípio da 

irredutibilidade salarial, a flexibilização da jornada de trabalho, a compensação de horários  e 

depois a bolsa de horas. Por fim, a ampliação da jornada de seis horas nos turnos ininterruptos 

de revezamento via negociação coletiva (art. 7º, XIV, da Constituição da República). Para 

Arnaldo Süssekind, a flexibilização, no Brasil, já abrange os três aspectos mais importantes  

da relação de emprego: o tempo de trabalho, o salário e a despedida . 
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6.3.2 - A Concepção de Arturo Bronstein158

O autor ressalta a importância do estudo sobre a Flexibilização no Direito do 

Trabalho considerando um tema atual e de âmbito internacional que tem suscitado inúmeras 

discussões. E a primeira seria identificar o campo de aplicação da legislação do trabalho. 

Então inicia sua palestra perguntando: quem é o trabalhador a quem o Direito do Trabalho  irá 

proteger? 

Para o mesmo, apesar do Direito do Trabalho ser secular ainda encontra 

dificuldades em determinados casos quando necessita reconhecer a existência de uma relação 

de emprego. Até mesmo a OIT e o Direito Comunitário Europeu, na concepção do autor 

encontram dificuldades na distinção entre trabalhador e empregado. Entende que as normas 

trabalhistas deveriam ser aplicadas a toda pessoa que executa um trabalho, que presta um 

serviço para outro, em situação de dependência, merecendo por isso proteção.  

Lembra Arturo Bronstein que até bem pouco (década de setenta), no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro, a Consolidação da Leis Trabalhistas não era aplicada aos 

trabalhadores rurais. Mas ressalta também que foi nesse período que começaram os debates 

sobre a flexibilização do trabalho, não só no Brasil como também na Europa. Para ele a 

flexibilização atinge desde as normas do Direito do Trabalho até a Constituição. Essa 

atenuação leva a redução da rigidez tutelar que caracterizou o Direito do Trabalho, como 

ramo da ciência jurídica relativamente novo, que se instituiu a partir das primeiras décadas do 

século XX. Essas reformas geraram novos direitos coletivos e, ao mesmo tempo, criam novos 

direitos sociais. 

Ocorre que a legislação trabalhista começa a ser revisada não para acrescentar, 

mas para reduzir direitos trabalhistas, como o fim da estabilidade decenal e a implantação do 

                                                 
158 BRONSTEIN, Arturo. Campo de Aplicação da Relação de Trabalho-Trabalho Dependente em Situações 
Ambíguas e Relações Triangulares. In  Anais do Fórum Internacional da Flexibilização no Direito do 
Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p.51-66. 
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FGTS (Lei nº5.107/66). Para ele, os novos desafios do Direito do Trabalho são: a 

Flexibilização, a Precariedade do Emprego, a Informalidade, a Tecnologia  e a Globalização.  

Com a flexibilização surge a necessidade de adaptação da norma jurídica  em 

relação a certas realidades econômicas, sociais, talvez políticas. A precariedade do emprego 

mostra uma nova realidade para o trabalhador, pois não existe mais aquele emprego 

duradouro. Hoje existem tantas modalidades de contrato que dificulta identificar o que seria 

contrato de trabalho padrão ou típico configurador de uma relação de trabalho,  

principalmente após a implantação da terceirização da mão-de-obra e o aumento da 

contratação de prestadores de serviços, ocasionando a transferência do risco que era inerente a 

empresa para terceiros. 

A informalidade aponta para o aumento do número de trabalhadores que vive  

e ganha seu sustento na economia informal, sem acesso às normas trabalhistas, uma vez que  a 

proteção da legislação do trabalho é aplicada a trabalhadores definidos como empregados159. 

Bronstein defende a possibilidade de se estender normas trabalhistas fundamentais para os 

trabalhadores que estão nessa situação.  

Aquele estereótipo dos trabalhadores, no qual era aplicado o Direito do 

Trabalho em suas origens, era típico da empresa Taylorista. Esse perfil foi alterado e a 

organização do trabalho segue as diretrizes da sociedade globalizada que é muito diferente  

daquela onde era criada a figura do trabalhador assalariado. As inovações tecnológicas  

provocaram mudanças estruturais na organização do trabalho, pois a globalização acirrou a 

concorrência interna e internacional entre as empresas, obrigando-as a adotar políticas   de 

sobrevivência, sob pena de serem eliminadas do mercado. 

                                                 
159 BRONSTEIN, Arturo. Campo de Aplicação da Relação de Trabalho-Trabalho Dependente  em Situações 
Ambíguas e Relações Triangulares. In Anais do Fórum Internacional da Flexibilização no Direito do 
Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p. 55. Ressalta o autor que: (...) São poucos  os casos  
pelos quais a legislação se atreveu a ir além da proteção dos trabalhadores empregados, citando como exemplo a 
proteção dos italianos aos para-subordinados e uma diretriz européia que dá certos direitos tipicamente 
trabalhistas a representantes comerciais ou independentes (...).      
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6.3.3-A Concepção de Amauri Mascaro Nascimento160

Amauri Mascaro do Nascimento reconhece o Brasil como um país que está na 

linha da flexibilização. Citando como exemplo a instituição do FGTS, a livre negociação 

coletiva dos salários, a compensação de horas, que mudou gradativamente a forma, podendo 

ser até a anual. Ressalta que a reforma da legislação trabalhista é uma necessidade, tanto que 

o Governo já criou o Fórum Nacional do Trabalho com o objetivo de iniciar o processo de 

discussão para as primeiras questões. Aduz, no entanto, que a flexibilização requer uma 

reforma trabalhista integrada a políticas públicas abrangendo não apenas o setor do trabalho, 

mas o da previdência, o tributário, a economia e, principalmente, a questão sindical. Sugere, 

dessa forma, a aplicação do tripartismo, que consiste em envolver as três partes interessadas 

nas questões trabalhistas: o trabalhador, o empregador e o governo. Sendo este último,  

responsável pelo bem da coletividade. 

Dentre as mudanças sugeridas pelo autor estaria a proposta para ser superada a 

polarização entre duas posições: 

 

“a)a tutela do emprego e aumento da taxa de exclusão e; 

b) incentivo ao emprego com redução da tutela, por entender ser uma contraposição 
falsa já que o desenvolvimento é socioeconômico em conjunto, pois não há, 
separadamente, desenvolvimento econômico porque ambos são partes integrantes  
de um mesmo processo social e econômico.” 

 

Entende o autor que o Direito do Trabalho deve ser melhor delineado. Além 

dos empregados, poderia ele alcançar outros tipos de trabalhadores, como já assinalou a 

Emenda Constitucional nº45/04 ampliando a competência da Justiça do Trabalho. Amauri 

Mascaro do Nascimento defende ainda a necessidade de um núcleo fundamental comum, 

básico, imperativo, disponível para todo o país, embora reconheça a dificuldade operacional  

                                                 
160 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. A Flexibilização e as Diferentes Realidades Socioeconômicas. In Anais 
do Fórum Internacional da Flexibilização no Direito do Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 
2003, p. 69-77.  
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desse núcleo, diante das diversidades regionais do país; bem como a revogação dos 

dispositivos da CLT que não foram recepcionados pela Constituição da República. Ressalta a 

necessidade de tornar-se mais abrangente o conceito de categoria, citando como exemplo o 

caso dos empregados terceirizados que poderiam ter liberdade de escolha para filiarem-se ao 

sindicato da empresa tomadora ou prestadora.  

Quanto ao aspecto formal, defende a manutenção da CLT, pois já está 

consagrada na mente do trabalhador. Propõe a alteração das fontes de receita dos sindicatos, o 

que exigiria uma rediscussão do art. 8º da Constituição da República, no tocante a acumulação 

de receitas sindicais. Além da contribuição sindical, a taxa assistencial, a mensalidade  

sindical e outras denominações que os sindicatos utilizam, também foi implantada a 

contribuição confederativa, no sentido de ampliar as suas receitas. Isso poderia ser aliviado, 

caso os sindicatos exercessem algumas atividades do tipo econômico ou de prestação de 

serviços para seus representados, como acontece em vários países. 

Defende ainda a incorporação à CLT dos avanços alcançados por outros ramos 

do direito, como o Direito do Consumidor, que ressalta a função social dos contratos, o 

princípio da probidade e da boa-fé. Propõe dessa forma uma releitura do art. 444 da CLT, com 

a inclusão dos princípios acima mencionados, que ficaria da seguinte forma: 

“As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, 
aos princípios da probidade, da boa-fé, aos contratos coletivos que lhes sejam 
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes, exercida a liberdade de 
contratar em razão e nos limites da função social dos contratos.”  

 

Na sua concepção a reforma poderia ser alcançada sem que fossem supridos 

direitos dos trabalhadores, mas apenas adaptados às diferentes realidades socioeconômicas do  

país, através das normas de Direito Coletivo. Surgem contratos de trabalho diferenciados para 

desonerar principalmente as microempresas, mediante a elaboração de convenções coletivas 
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de trabalho, setorizadas e específicas, com direitos próprios inerentes à sua realidade, o que 

estimularia a contratação de novos empregados. 

6.3.4 - A Concepção de Arion Sayão Romita161

Para o professor Arion Sayão Romita, a flexibilização é um tema que continua 

despertando a atenção, tanto no Brasil como no exterior, desde seu surgimento nos anos 80, 

com os abalos econômicos sofridos pela década anterior decorrente da crise do petróleo. 

Assim, a flexibilização não pode ser considerada como uma fase transitória, mas como um 

ambiente no qual o Direito do Trabalho já vive há mais de vinte anos. Como o direito é fruto 

da experiência e adere a uma realidade social, o Direito do Trabalho vem passando por  

mudanças, em face de influências políticas, econômicas e sociais. 

Ressalta que a legislação trabalhista básica do país foi implantada nas décadas 

de 30 e 40 do século XX, época do autoritarismo e do corporativismo, mas as circunstâncias 

políticas, econômicas e sociais do começo do século XXI são completamente diferentes, pois 

a economia brasileira não é mais essencialmente agrícola e caminha para a civilização do 

conhecimento. Aponta alguns avanços conseguidos pela Constituição da República de 1988, 

como a autonomia sindical, prevista no art. 8º, I; a ênfase dada para a negociação coletiva em 

diversos incisos do citado artigo e do art. 114, bem como a regulação atualizada e democrática 

do direito de greve. 

Para ele, a flexibilização pressupõe o incentivo à negociação coletiva que seria 

o instrumento utilizado pelos interlocutores sociais para preencher as lacunas deixadas por 

uma legislação flexibilizada, respeitadas as garantias mínimas dos trabalhadores. Por fim, 

sugere uma reforma no texto constitucional como uma forma de eliminação dos entraves à 

liberdade sindical, para torná-lo compatível com o atual estágio da evolução sócio-político-

econômica. 

                                                 
161 ROMITA, Arion Sayão. A Flexibilização e as Diferentes Realidades Socioeconômicas. In Anais do Fórum 
Internacional da Flexibilização no Direito do Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p.79-83. 
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6.3.5-A Concepção de José Augusto Rodrigues Pinto162

O Direito do Trabalho, de forte índole tutelar, é um produto da Revolução 

Industrial que passou por três etapas e repercutiram nas relações entre o trabalhador com a 

máquina e da máquina com o empregador. Na primeira fase a máquina estabeleceu com o 

trabalhador uma relação de cumplicidade, pois o trabalho humano era indispensável para a 

movimentação das máquinas e ensejava a conquista de grandes benefícios e constituíram os 

institutos clássicos do Direito do Trabalho. 

Já a segunda fase da Revolução Industrial foi marcada pela competição entre o 

trabalhador e a máquina, configurando a mecanização do trabalho. Nesse período, a máquina  

se aproximou do empregador porque lhe forneceu elementos de resistência àquele impulso  de 

conquista que os trabalhadores sempre procuraram desenvolver por meio de sua organização 

sindical e que teve origem na primeira fase (em que a máquina foi cúmplice do trabalhador)   

A terceira fase da Revolução Industrial é a atual, denominada revolução 

tecnológica, em que a tecnologia domina a economia, tendo reflexos na atividade industrial, 

pois gerou a automação do trabalho, bem como possibilitou, em alguns casos a transferência 

do serviço para o próprio usuário, configurando, muitas vezes, o trabalho humano como um 

elemento secundário e, muitas vezes, dispensável . 

Para José Augusto Rodrigues Pinto, a flexibilização é derivação  de uma 

aliança constituída entre a tecnologia e a economia, em que historicamente a economia 

assumiu uma posição hegemônica, isto é, serviu-se da tecnologia para desenvolver 

concepções e práticas na atividade produtiva, de resultados, evidentemente, econômicos.  

Diante dessa realidade é imprescindível que o Direito do Trabalho revise seus princípios, seus 

fundamentos, doutrinas e normas, o que atenuaria a rigidez tutelar que caracteriza o Direito do 

Trabalho até o período do Estado do Bem-Estar Social. 
                                                 
162 PINTO, José Augusto Rodrigues. A flexibilização e as Diferentes Realidades Socioeconômicas. In Anais do 
Fórum Internacional da Flexibilização no Direito do Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, 
p.85-93.  
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Sugere como alternativa, a adaptação dessas peculiaridades socioeconômicas, 

que deverão se coadunar com o significado da globalização, reorganizando estruturas 

doutrinárias e normativas harmoniosas entre grupos regionais para tornar mais fácil a 

convivência global dos diversos países componentes da região, tal como aconteceu  na 

Europa. Defende ainda, a existência de um núcleo mínimo de segurança para o trabalhador. 

Quanto à experiência da flexibilização adotada pelo Brasil, ressalta que deveria ser mais 

gradual e menos radical, pois nosso ordenamento jurídico não consegue suportar, como os 

países desenvolvidos, os impactos econômicos que surgiram com a globalização econômica. 

Aponta o sindicato como expressão negociadora para solução dos conflitos do trabalho . 

 

5.3.6 - A Concepção de Maurício Rands Coelho Barros163

Maurício Rands ressalta que no governo de Fernando Henrique Cardoso foram 

implantadas medidas flexibilizadoras, cuja finalidade era reduzir a rigidez no mercado de 

trabalho nacional. Cita, como exemplo, as seguintes iniciativas do Poder Executivo: novo 

contrato por prazo determinado, mediante a Lei nº 9.601, de 21 de Janeiro de 1998, com 

redução de 50% nas contribuições para o Sistema S e de 8% para 2% no FGTS; a suspensão 

temporária por um período de dois a cinco meses, durante os quais o empregado recebe 

seguro-desemprego e fica submetido a treinamento; Novo contrato a tempo parcial, pela MP 

1779, reeditada como MP 2.164, que acrescentou o art. 58-A à CLT, para instituir uma nova 

modalidade de contrato, cuja jornada não exceda 25 horas semanas, com o período de férias  

reduzido a, no máximo, 18 dias; proposta de reforma da legislação sindical, por meio da PEC 

623, em que previa a adoção da liberdade sindical plena, extinguindo-se a contribuição 

sindical obrigatória, a unicidade sindical e a obrigatoriedade de existência e custeio do 

sistema confederativo, bem como a proposta de flexibilização do art. 7º da Constituição da 

                                                 
163 BARROS, Maurício Rands Coelho. Flexibilização do Direito do Trabalho no Brasil. In Anais do Fórum 
Internacional da Flexibilização no Direito do Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p.123. 
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República, permitindo por via da negociação coletiva, que fosse possível a redução de direitos  

como aviso-prévio, férias, adicionais de insalubridade e periculosidade e duração do trabalho. 

O autor admite que as inovações tecnológicas em curso causam impactos  no 

modelo de corte intervencionista vigente, pois diferentes processos produtivos reclamam 

padrões diversos de relações contratuais entre as empresas e os trabalhadores. Reconhece, 

assim, a necessidade de mudanças no padrão do contrato por tempo integral e por prazo 

determinado, bem como a criação de novos tipos de contratos adaptados aos processos  

tecnológicos que suplantaram o fordismo. Mas, para que essas medidas fossem implantadas, 

seria indispensável a participação do sindicato nas negociações coletivas, pois, no nosso 

ordenamento jurídico, falta o que existe naqueles países em que a legislação trabalhista é 

flexibilizada, ou seja, o controle coletivo do sindicato e a chamada legislação de sustento  ou 

promocional, que é indispensável numa conjuntura de desemprego estrutural. A reforma 

trabalhista foi marcada pela via unilateral da redução de direitos dos empregados. 

O Direito do Trabalho deve englobar as novas modalidades dos processos 

produtivos, mas respeitando a garantia de direitos fundamentais dos trabalhadores e 

contribuindo para a maior estabilidade política e social, bem como para o desenvolvimento do 

capital humano. Na sua concepção, os atuais regimes tributários e previdenciários, bem como 

o baixo nível educacional da população são as causas de desemprego. 

Por fim, Maurício Rands defende mais autonomia entre empregado e 

empregador para resolução dos conflitos e a atualização da legislação coletiva do trabalho:  

sugere a criação de um Código equivalente ao Código de Defesa do Consumidor  que 

reconheça a desigualdade de fato entre empregados e empregadores.  
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6.3.7 - A Concepção de Oscar Ermida Uriarte164

Oscar Ermida Uriarte define a flexibilidade como a eliminação, diminuição, 

afrouxamento ou adaptação da proteção trabalhista clássica, com a finalidade real ou pretensa 

de aumentar o investimento, o emprego ou a competitividade da empresa. Tal concepção 

manifesta-se por intermédio da eliminação de direitos ou benefícios trabalhistas ou, então, 

modificando a relação entre as fontes, mediante a substituição dos preceitos legais pela 

negociação coletiva, ou por acordos individuais , em que prevalecem a vontade unilateral do 

empregador. 

Quanto à classificação da flexibilização, o autor cita algumas de maior 

interesse, na atualidade: 

a) Quanto à finalidade pode ser: de proteção, de adaptação ou de desregulamentação. 

A flexibilidade de proteção sempre foi o objetivo do Direito do Trabalho, pois 

a norma trabalhista tradicional foi elaborada e adaptada em benefício do empregado 

hipossuficiente, ressaltando o Princípio da Proteção. Já a de adaptação, verifica-se pelo ajuste  

das normas legais rígidas à novas circunstâncias por meio da negociação coletiva e, por fim, a 

de desregulamentação, que seria a derrogação de benefícios preexistentes ou sua substituição 

por outros superiores. 

b) Quanto à fonte de Direito flexibilizadora, pode ser classificada como autônoma ou 

heterônoma.  

A flexibilidade heterônoma, também denominada “desregulamentação” em boa 

parte da doutrina européia, é a flexibilidade imposta unilateralmente pelo Estado, por meio de 

decreto ou de lei que derroga um direito ou benefício trabalhista, diminuindo ou substituindo 

por outros. A autônoma é a flexibilidade introduzida pela autonomia coletiva, intervém nela a 

                                                 
164 URIARTE, Oscar Ermida. A Flexibilização no Direito do Trabalho. In Anais do Fórum Internacional da 
Flexibilização no Direito do Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p.275.  
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vontade coletiva do “sujeito passivo” da flexibilização, seja pela convenção ou pelo acordo 

coletivo.  

c) A flexibilização também pode ser condicionada ou incondicional. 

A primeira é aquela na qual a renúncia ou perda dos direitos dos trabalhadores 

tem uma compensação da parte do empregador e, eventualmente, do Estado. Na 

incondicionada, os trabalhadores renunciam a determinados direitos ou os perdem na 

expectativa de que o emprego aumente ou se mantenha . Aqui inexiste uma contraprestação 

determinada e exigível.  

 

d) Quanto à matéria ou ao instituto trabalhista sobre o qual recai a flexibilização, pode ser 

interna ou externa: 

A flexibilidade interna verifica-se na jornada de trabalho, nos descansos, na 

remuneração e nas mobilidades geográfica ou funcional. A flexibilidade externa refere-se  ao 

contrato de trabalho stricto sensu, ou seja, as formas de contratação ou as de extinção do 

contrato. 

      6.3.8-A Concepção de Mozart Victor Russomano165  

 A flexibilização das normas trabalhistas decorre da necessidade da empresa em adotar 

as inovações tecnológicas. Surgiu no final do século passado e continua transformando o 

mercado de trabalho. Tudo isso para o autor é imprescindível, mas a flexibilização deve ser  

executada de forma inteligente166, pois ao lado dela existe a desregulamentação do Direito do 

Trabalho, o que Sussekind considera como flexibilização irracional. Na sua concepção, o 

Direito do Trabalho é formado por uma parte estática e outra dinâmica. A primeira 

                                                 
165 RUSSOMANO, Mozart Victor. Conferência de Encerramento. In Anais do Fórum Internacional da 
Flexibilização no Direito do Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p. 389-402. 
166 Idem, Ibidem. p. 394. “a flexibilização é inteligente quando se desenvolve de modo a favorecer  uma  
aplicação prática , fácil e eficiente das normas legais, quer pela supressão de requisitos legais excessivamente 
minuciosos, burocráticos ou excessivamente, detalhistas, o que constitui um fator importante para fins  de 
inspiração do trabalho, inclusive em um território imenso como o nosso,onde existem grandes espaços em 
branco, de parco ou nenhum desenvolvimento econômico.”       

  



 117

corresponde ao conjunto de normas que forma um núcleo intocável pelo legislador, pois são 

as normas internacionais que consagram os direitos dos trabalhadores, tais como os direitos 

humanos de última geração, que garantem a dignidade da pessoa humana do trabalhador e  

estão nos textos das Nações Unidas e do próprio sistema interamericano, universalizadas pela  

Organização Internacional do Trabalho. Já a parte dinâmica refere-se à periferia do núcleo 

protetor, como se fosse a membrana de uma célula que passa por mudanças. Daí, sofre os 

efeitos das pressões sociais e dos movimentos sindicais, sendo, portanto, viável a 

flexibilização das normas trabalhistas nessa área, desde que respeitados os direitos 

fundamentais dos trabalhadores. 

Para Mozart Victor Russomano, o Estado possui mecanismos, tais como a 

constitucionalização e a internacionalização das normas trabalhistas, que funcionam como 

freios ou barreiras à desregulamentação do Direito do Trabalho, o que favorece  

principalmente os países em desenvolvimento. Cita como exemplo a Constituição de 1988. 

Para ele o Direito do Trabalho também possui instrumentos próprios e peculiares  de 

flexibilização que se expressam mediante das negociações coletivas, convenções coletivas   e 

dos acordos coletivos, apesar de o Brasil não ter um sindicalismo de base, forte , livre e 

autêntico, em face do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, da Constituição da 

República. 

  6.4 O Impacto da Flexibilização nos Fundamentos do Direito do Trabalho 

De acordo com Márcio Pochmann167, a passagem do século XX para o século 

XXI significou uma mudança na política macroeconômica antes conduzida para gerar o pleno 

emprego, já que estava baseada no trabalho duradouro, subordinado e dependente. Em 

seguida, prevaleceram políticas macroeconômicas que objetivaram gerar mais credibilidade 

no interior das forças de mercado. Os fatores de produção que prevalecem na estrutura atual 

                                                 
167 POCHMANN, Márcio. Flexibilização e impactos no Emprego. In Anais do Fórum Internacional da 
Flexibilização no Direito do Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p.202. 
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do capitalismo pós-industrial são os seguintes: capital financeiro, tecnologia avançada e 

organização empresarial complexa, que se caracteriza pela mobilidade geográfica e pela 

dificuldade da identificação dos seus dirigentes, o que ocasionou, na visão de Everaldo 

Gaspar168 a desertificação no mercado tradicional de trabalho. 

Márcio Pochmann169 ressalta que a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, no ano de 2000, realizou um estudo com base em três 

indicadores: taxa de emprego, taxa de desemprego e taxa de ocupação precária, no qual foi  

demonstrado que a flexibilização vem sendo abordada desde o século XX e que, nas últimas 

décadas, quase todos os países tiveram algum tipo de flexibilização, seja na forma de 

contratação, na jornada de trabalho, no salário ou na demissão. 

 A pesquisa foi realizada em países desenvolvidos e constatou, no tocante a 

taxa de emprego, que depois das reformas flexibilizadoras realizadas, praticamente não houve 

alteração. Antes das reformas o percentual era de 65,2% , depois passou para 61,5% do total 

da ocupação. Quanto à taxa de desemprego houve um aumento de 6,1% para 6,8%. Por fim, a 

taxa de ocupações precárias nos países desenvolvidos, que era 14,1% do total dos ocupados, 

após as reformas, subiu para 15,2%. 

Essa realidade é a mesma nos países latino-americanos. Em 2001, a 

Organização Internacional do Trabalho, como demonstrou Márcio Pochmann170, também 

realizou um estudo denominado “La Reforma Laboral em América”, em que foram analisados 

os efeitos da reformas flexibilizadoras, no tocante à taxa de emprego, à taxa de desemprego e 

à taxa de cobertura da previdência social. Antes das reformas realizadas nesses países da 

América Latina, a taxa de emprego era de 57,2% da população e, após a reforma realizada, a 

taxa de emprego caiu para 53,6%. A taxa de desemprego aumentou de 5,7% para 8,8% após a 

                                                 
168 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito de trabalho e pós-modernidade: fundamentos da teoria 
geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 73. 
169 POCHMANN, Márcio. Flexibilização e impactos no Emprego. In Anais do Fórum Internacional da 
Flexibilização no Direito do Trabalho.Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2003, p. 202. 
170 Idem, Ibidem. p. 203. 
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realização das reformas. Por fim, a taxa de cobertura da seguridade social, que era  de 66,6%,  

caiu para 65,9%. No Brasil, a cada ano diminui o número de trabalhadores assalariados  e   

aumentam as atividades precárias, configurando o fenômeno dessalariamento. Por isso, postos 

de trabalho abertos tem sido o emprego doméstico, o trabalho ambulante, os camelôs, a 

ocupação de asseio e conservação e, por fim, a ocupação de segurança pública e privada.   
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QUARTA PARTE 

 

O DESAFIO DO DIREITO DO TRABALHO DIANTE DOS NOVOS PARADIGMAS 

DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

 

CAPÍTULO VII - OS FATORES DESESTRUTURANTES DAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO  

7.1 O Desemprego Estrutural 

 

Um dos aspectos relevante da globalização caracteriza-se pela continuidade e 

persistência do desenvolvimento do capital financeiro. Configurando “um processo que visa à 

integração progressiva das mercadorias, do capital, das finanças e do mercado de capital 

nacionais, no sentido de um único mercado global, operando segundo regras universais”, cujo 

resultado é oriundo do esforço realizado por corporações transnacionais, instituições 

multilaterais e governos dos países desenvolvidos que ultrapassam os limites dos mercados 

nacionais171. 

Por isso move-se no sentido da contínua busca por lucros, tendo como 

elementos básicos a liberalização comercial, a liberalização do controle de capital, os 

mercados de trabalho flexíveis e intensificação dos processos de trabalho, a reestruturação da 

organização (global) do trabalho e a contração do Estado172. 

O desemprego estrutural é reflexo do estabelecimento de novos padrões de 

organização do trabalho. Os processos seletivos de trabalho exigem mão-de-obra “flexível e 

polivalente”. Juntamente com a introdução de máquinas modernas e novos materiais, 

                                                 
171 NAIDOO, Ravi. A globalização neoliberal e seu impacto no emprego e desenvolvimento tecnológico: 
construindo uma resposta do movimento sindical. Emprego e desenvolvimento tecnológico: processos de 
integração regional. São Paulo: DIEESE, 1999, p. 175. 
172 Idem, Ibidem. p. 177-178. 
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intensificam a seletividade do mercado. Assim, uma minoria de trabalhadores consegue 

manter-se qualificados no mercado de trabalho e permanecer contratados formalmente. Nesse 

contexto, surgem as relações desregulamentadas e sem proteção legal, pois terceiriza-se a 

produção e os serviços, produzindo o mercado informal ou não-regulado173.  

A desestruturação do mercado de trabalho, a inserção de novas tecnologias, a 

administração flexível e a globalização ocasionam o aumento das taxas de desemprego, o 

desassalariamento (perda de participação relativa do emprego assalariado no total da 

ocupação) e a prevalência de trabalhos precários174. Como já demonstrado, os paradigmas do 

capitalismo, tais como continuidade e estabilidade no emprego, trabalho duradouro, formal e 

executado dentro das organizações empresariais, entraram em declínio na sociedade pós-

industrial.  

Conseqüentemente, esse movimento causa repercussões desfavoráveis em 

todos os segmentos das relações de trabalho e prejudica, principalmente, os mais vulneráveis, 

como jovens, mulheres e idosos. No mercado de trabalho brasileiro, as transformações 

econômicas decorrentes da globalização começaram a surgir, a partir dos anos 90, com a 

implementação de um novo modelo econômico e gerou uma desestruturação no mercado de 

trabalho. Para Eneida Melo, o baixo nível de proteção social que cobre os desempregados dos 

países subdesenvolvidos, são os seguintes: ausência de saúde pública adequada, deficiência de 

saneamento básico, precariedade dos níveis educacionais e habitacionais. Eles destroem os 

padrões de vida na sociedade, proporcionando a elevação dos índices de violência, na medida 

em que o homem perde suas perspectivas existenciais ao ser excluído da sociedade175.  

                                                 
173 CASTRO, Maria Silvia Portella de. Efeitos da globalização e da formação de blocos regionais sobre o 
mercado de trabalho: os caso do Mercosul e do NAFTA. Emprego e desenvolvimento tecnológico: processos 
de integração regional. São Paulo: DIEESE, 1999, p. 245.  
174 POCHMANN, Márcio. Emprego e desemprego juvenil no Brasil: as transformações nos anos 90. In 
Globalização, trabalho e desemprego: processos de inserção, desinserção e reinserção: enfoque 
internacional. Belo Horizonte: C/Arte, 2001, p. 203.  
175 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTr, 
2003, p. 101. 
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Novos mecanismos baseados numa política de inclusão social, como o 

incentivo à cultura, à redução da jornada de trabalho, incentivo estatal para as empresas de 

economia solidária são alguns fatores que podem contribuir para reduzir a perda de uma 

referência social.  

 

6.2 A Supremacia do Trabalho Precário Sobre o Trabalho Formal 

O pleno emprego e o bem-estar social foram valores constituídos como 

fundamentos das políticas econômicas e sociais que formataram o denominado padrão de 

acumulação fordista/Keynesiano como novo paradigma no modelo organizacional. Anos 

marcados pela prosperidade econômica, mas que começaram a apresentar sinais de exaustão, 

principalmente após o rompimento do padrão dólar-ouro criado com os acordos de Bretton 

Woods e que iniciou um período de instabilidade no capitalismo, situação que foi agravada 

com o primeiro choque do petróleo em 1973. 

A estrutura desse modelo tinha a produção em massa como objetivo e baseava-

se nas técnicas elaboradas por Henry Ford, das máquinas manuseadas por trabalhadores com 

pouco nível de instrução, já que essas operações poderiam ser feitas sem a intervenção direta 

do trabalhador (automação). Essas técnicas foram aplicadas principalmente na produção de 

larga escala, que se expressou por intermédio do consumo de bens móveis emergentes no 

período da pós-guerra, como símbolo de cultura consumista norte-americana.   

As empresas iniciaram um processo de mudança na “estratégia internacional” e 

buscaram a globalização da produção como alternativa para obterem a redução dos custos e a 

abertura comercial da economia, o que ocasionou uma liberalização dos fluxos de capitais. 

A transição do Fordismo para um novo regime organizacional configura-se 

pelo rompimento com a lógica fordista, os ganhos de produtividade deixaram de ser 
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repassados aos salários e incorporam-se às empresas ou aos preços, em face da concorrência 

em nível global. 

A acumulação produtiva de capital transforma-se em financeira, rompendo 

com a fase anterior, expressando-se pelas baixas taxas de crescimento e investimento no PIB 

(Produto Interno Bruto) e pelo aumento na taxa de desemprego176. 

A globalização dos mercados e o impacto da livre competição sobre o emprego 

tornam a redução dos padrões laborais um fator de atração de investimentos e funciona como 

um dos fatores que enfraquecem as demandas sindicais, principalmente na esfera de ação das 

empresas multinacionais, que, cada vez mais, contam com mecanismos tecnológicos e 

comerciais para promover o deslocamento de sua produção para países onde possam  

encontrar menores custos de produção. 

 

7.3 A Supremacia do Trabalho Flexível Sobre o Trabalho de Larga Duração 

A era de Ouro do capitalismo vai até a década de 70, nos países 

industrializados. Está representada pelo crescimento econômico e o pleno emprego, como 

anteriormente já demonstrado. Esse modelo foi sustentado em decorrência da política da 

intervenção estatal e da contratação coletiva sobre as relações e o mercado de trabalho, pelos 

altos níveis de produção e distribuição de renda. Tudo isso, significando mudanças na 

sociedade e gerando crescimento econômico e transformação social.177.   

Como relata Wolfang Daubler178, as relações de trabalho nesse período foram 

baseadas nas políticas públicas com presença atuante dos sindicatos ( na defesa dos direitos 

                                                 
176 PRADO, Antônio. A controvérsia da crise do fordismo e a transição pós-fordista: algumas reflexoões sobre o 
caso brasileiro. In Emprego e desenvolvimento tecnológico: processos de integração regional. São Paulo: 
DIEESE, 1999, p. 21. 
177 Neste sentido: POCHMANN, Márcio. Emprego e desemprego juvenil no Brasil: as transformações nos anos 
90. Globalização, trabalho e desemprego: processos de inserção, desinserção e reinserção: enfoque 
internacional. Belo Horizonte: C/Arte, 2001, p. 15.  
178 DAÜBLER, Wolfang. Relações de trabalho no final do século XX. Uma sinopse das tendências atuais nos 
países industrializados. In O mundo do trabalho. Crise e mudança no final do século. São Paulo: Scritta, 
1994, p. 18-21. 
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das categorias com movimentos sindicais, inclusive no próprio ambiente de trabalho), das 

associações empresariais e na contratação coletiva de trabalho desenvolvida principalmente 

na Europa Ocidental e asseguradas pelo Ordenamento Jurídico. Daí, foi possível a adoção 

política institucional para a contratação coletiva como instrumento mais utilizado no controle 

das relações e dos conflitos de trabalho, por intermédio de amplos processos de negociação 

coletiva.   

Os trabalhadores participavam de forma atuante, muitas vezes controlando as 

relações de trabalho quanto à fixação da jornada de trabalho, de piso salariais, no processo 

produtivo. Mas essa alternativa de produção, que surgiu no período da sociedade moderna, 

encontra obstáculos a partir da corrente neoliberal forjada na década de 70 e baseada  na 

flexibilização e na desregulamentação das normas trabalhistas. 

Surge, então, um novo paradigma produtivo e tecnológico centrado no 

neoliberalismo, que vai se contrapor aquele sustentado pelas políticas públicas. O mercado 

torna-se globalizado e flexível pautado no aumento da produtividade, para atender a 

competitividade. 

O mercado globalizado exige um novo perfil da empresa, que deve ser ágil  

para garantir qualidade e preço nos produtos compatíveis com a exigência internacional. Daí a 

necessidade das relações se tornarem flexíveis. Assim, depreende-se que a flexibilização das 

normas trabalhistas deve ser compreendida dentro de um contexto político, econômico e 

social. 

Segundo Rosita de Nazaré Sidrim Nassar179, a flexibilização surge como um 

meio de adaptação e ajuste das normas trabalhistas decorrente das mudanças no mercado de 

trabalho. Fornece ela os mecanismos condizentes com as transformações de natureza 

econômica, tecnológica e social proporcionando uma maleabilidade na rigidez tradicional da 

                                                 
179 NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Flexibilização do direito do trabalho. São Paulo: LTR, 1991, p.15-16. 
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legislação trabalhista e desempenhando um papel importante nas decisões de reorganização 

produtiva tomadas pelas empresas. 
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CAPÍTULO VIII - OS FATORES ESTRUTURANTES DAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO  

8.1 As Novas Alternativas de Trabalho e Renda 

 

Com a desconstrução do Estado de Bem-Estar (Welfare State) surgiu um novo 

modelo econômico baseado na acumulação de capital financeiro, cuja amplitude ocasionou o 

rompimento com o Estado nacional. Antes do surgimento da globalização econômica o capital 

dependia do protecionismo, do sistema de dívida pública, do sistema tributário, ou seja, de 

vários mecanismos institucionais estatais para que a cumulação de capitais pudesse ocorrer. 

Sem esses mecanismos o capital não conseguiria sobreviver. Hoje, prevalece uma economia 

de mercado baseada no desenvolvimento tecnológico e na formação de blocos econômicos 

transnacionais e na automatização do capital frente ao Estado. 

No Brasil, possibilidades de formulação de políticas públicas de geração de 

emprego, renda e trabalho como a parceria entre o Estado e o setor privado vem 

proporcionando, em algumas cidades brasileiras, a recuperação, implantação e conservação de 

locais públicos (praças, parques, jardins e espaços culturais como museus, teatros, além de 

escolas, postos de saúde ) e gerando, eventualmente, novas perspectivas de trabalho. 

Em Belo Horizonte, os catadores de papel, trabalhadores de rua, geralmente 

marginalizados, maltratados e, às vezes até agredidos pela sociedade, conseguiram um espaço 

de trabalho por meio da parceria firmada entre o Estado, a ASMARE( associação que 

congrega os trabalhadores de rua) e a igreja180. 

A economia solidária surge como uma das alternativas de trabalho/renda e já 

envolve um número crescente de pessoas e comunidades, sendo representada pelas 

cooperativas, associações e grupos de produção autogestionários de trabalhadores que refutam 
                                                 
180 ANANIAS, Petrus. Políticas Públicas de Geração de Emprego, Renda e Trabalho: a experiência de Belo 
Horizonte. In Globalização, trabalho e desemprego: processo de inserção, desinserção e reinserção: 
enfoque internacional. Belo Horizonte: C/Arte, 2001, p. 94. 

  



 127

os fundamentos da economia reduzida à mera acumulação individual de riquezas, mediante a 

privação do acesso pela maioria trabalhadora ao capital, ao crédito, aos recursos produtivos, 

ao trabalho e, em conseqüência, ao poder aquisitivo.181

Esta alternativa valoriza a diversidade e a unicidade de cada pessoa, procura os 

elementos de complementaridade entre os vários seres, para que possa servir de base e 

estímulo ao desenvolvimento de relações sociais fundadas na cooperação e solidariedade, 

como substratos éticos e culturais do trabalho. 

Nessa perspectiva surgem novos trabalhos e renda que visam a promover a 

complementaridade e a sociabilidade entre os grupos de produção, associações e cooperativas 

autogestionárias, com vistas à construção de um mercado solidário, de uma eco-sociedade 

cooperativa e de um Estado democratizado, transparente e participativo. Objetiva contribuir  

na construção de um movimento aberto e não dogmático, que una esforços isolados de cada  

grupo de produção, associação e cooperativa em uma rede de solidariedade capaz  de 

propiciar a superação das carências informativas, para promover formação, financiamento e 

desenvolver experiências inovadoras de controle e gestão da produção de bens e serviços, 

distribuição, comércio, crédito, educação, comunicação etc. 

O projeto de Economia Solidária surge como uma prática econômica baseada 

na constituição de unidades produtivas. Têm por objetivo central, além de gerar emprego e 

renda, realizar a distribuição do lucro segundo três finalidades específicas: reinvestir  na 

atividade produtiva de modo que ela se mantenha economicamente viável; patrocinar a 

formação humana, a fim de fortalecer a matriz cultural que lhe dá respaldo e ajudar pessoas  

em situação de pobreza. 

 

                                                 
181 SINGER, Paul. A economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego. São 
Paulo:Contexto, 2000, p. 323. 
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8.2 As Empresas de Economia Social ou Solidária 

A economia solidária surge como alternativa ao modelo de produção e 

distribuição imposto pelo capitalismo, baseada na estrutura de trabalho industrial. Uma dessas 

alternativas é a cooperativa de produção, tendo como princípios organizativos182: a posse 

coletiva dos meios de produção, por intermédio das pessoas que as utilizam; gestão 

democrática da empresa, por participação direta ( quando o número de cooperadores não é 

demasiado); ou, por representação; repartição da receita líquida entre os cooperadores  por 

critérios aprovados, após discussões e negociações entre todos; destinação do excedente  

anual (denominado “ sobras”) também por critérios acertados entre todos os cooperadores.      

Essas experiências são denominadas economia social, terceiro setor e 

cooperativismo de trabalho. Abrigam as empresas solidárias, ou associações comunitárias, as 

que atuam em defesa do meio ambiente, as associações pró-direitos humanos,  o 

cooperativismo, configurando um novo espaço social que possibilita outras alternativas  de 

serviços, diferentes do modelo tradicional do capitalismo. O que exige dos seus integrantes 

uma opção contra os valores dominantes da competição individual e da primazia do capital 

sobre o trabalho, configurando um avanço no sentido de que as empresas autogestionárias 

ultrapassam os limites dos interesses individuais ( o de manter o próprio emprego) para fazer  

surgir o coletivo e, com ele, o resgate da dignidade do trabalhador . 

  Para Cândido Grzuybonki183: “Diante da crise, a grande questão, não é em 

como preservar o emprego, mas em como criar oportunidades e formas de trabalho sociais 

adequadas à gente, às nossas condições históricas, tal como têm ousado os trabalhadores das 

empresas autogestionárias”. 

                                                 
182 SINGER, Paul. A economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego. São 
Paulo:Contexto, 2000, p. 13. 
183 GRZYBONSKI, Cândido. Desemprego Estrutural e Possibilidades de Saída. In Empresa Social e 
Globalização. Administração autogestionária: uma possibilidade de trabalho permanente. São Paulo: Anteag, 
1998, p 13. 
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  Do ponto de vista teórico, essa nova opção apresenta uma chave interpretativa, 

segundo Rocca184, na “distribuição tripartite do espaço social entre o poder, o dinheiro e a 

solidariedade. A identificação, como privado-social, enfatiza os elementos político-sociais, 

enquanto que os termos organizativos, terceiro sistema, ou economia social - propõem uma 

aproximação econômica que acentua a produção de valores de uso, a ausência de lucro e a 

participação social na gestão.” Configura-se como a reinvenção das formas sociais de 

trabalho, para legitimar social e legalmente aqueles que estão à margem, trabalhando no 

mercado informal de trabalho. No Brasil, esta nova geração de empresas autogeridas está 

representada principalmente pela Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 

Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG) e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST). 

A ascensão do terceiro setor representada por novos espaços e atores implica  o 

reconhecimento de um ambiente social não identificado ou legitimado pelo Direito do 

Trabalho tradicional, já que são desenvolvidos outros contingentes de atividades e relações 

laborais, tais como: associações em defesa da natureza e promoção do meio ambiente; 

associações pela defesa dos Direitos Humanos; associações políticas, culturais, artísticas, 

educativas, desportivas e as organizações não governamentais (ONG’s), que tem como 

fundamento a solidariedade e a democracia das relações de trabalho.  

O surgimento desses novos espaços e atores sociais confirma que a versão 

teórico-dogmática do Direito do Trabalho está diante de uma nova realidade, devendo ser 

redefinido, a fim de englobar o trabalho humano em todas as suas dimensões, características e 

peculiaridades, a partir dessas novas identidades e subjetividades dos trabalhadores e 

relacioná-las com os valores culturais típicos da pós-industrialização. Estas são experiências 

                                                 
184 ROCCA, J.G. “El Tercer Sector, Documentación Social: De la Inmersión de la Crisis Económica. Estudios 
Sociales y  de Sociología  Aplicada, n. 103, 1996, p. 11.   
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que não podem deixar de ser incluídas no contexto de uma nova configuração do princípio 

protetor.  

8.3 A redução da jornada de trabalho 

A Evolução do Direito do Trabalho sempre foi marcada por lutas e conquistas 

na tentativa de beneficiar juridicamente o empregado que se encontra economicamente em 

situação de desvantagem em relação ao empregador. A jornada de trabalho e o salário são 

institutos fundamentais do Direito do Trabalho, tendo relevância em várias fases históricas, 

desde a Revolução Industrial, período em que as condições de trabalho degradantes e a 

exploração do trabalho das mulheres e das crianças pelas jornadas exaustivas e ilimitadas (que 

muitas vezes ultrapassavam 12 horas diárias) configuraram um desrespeito à dignidade 

humana. Por fim, a contraprestação incompatível com o desgaste físico desprendido 

significou outro fato relevante que levou os trabalhadores a reivindicarem melhores condições 

de trabalho.  

O direito ao trabalho, ao descanso e ao lazer foram garantidos nas normas 

constitucionais de diversos países. No sistema jurídico brasileiro encontram-se previsto no art. 

7º, XIII, da CF/88, sendo indispensável a proteção desses direitos denominados de segunda 

geração como já analisado no capítulo VIII. 

Apesar do Ordenamento Jurídico brasileiro haver reduzido a jornada  de 

trabalho de 48 horas para 44 horas semanais, com o advento da Constituição da República em 

1988, a jornada ainda continua muito longa. Principalmente diante do quadro de desemprego 

estrutural, razão pela qual muitos teóricos185 defendem a redução da jornada de trabalho como 

medida principal no combate ao desemprego e, conseqüentemente, redução da pobreza. 

                                                 
185 Neste sentido: ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva  
democrática. São Paulo, LTR, 2003. ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-
modernidade. São Paulo: LTr, 2005. HUECK, Alfred & NIPPERDEY, Hans Carl. Compêndio de Derecho  de 
Trabajo. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1963. 
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O Direito do Trabalho vem experimentando diversas mudanças, na passagem 

da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial. Surge daí a necessidade de adaptações 

ao novo modelo de produção, já que o mercado de trabalho, concebido pelo Estado de Bem-

Estar Social, vem se deteriorando, a partir da sociedade globalizada e tecnológica. 

Verifica-se, portanto, a necessidade de incluir outras modalidades de relações 

trabalhistas, a fim de adequar o mercado de trabalho à atual realidade e amenizar o impacto do 

desemprego estrutural. É possível, também, reduzir a jornada de trabalho, como vem 

ocorrendo em alguns países industrializados. Tal medida minimiza o impacto da ruptura 

consignada pela transição entre modernidade e pós-modernidade, além de permitir o 

aparecimento de novos postos de trabalho e de ocupação. Mediante a Teoria do Ócio também 

se justificam essas alternativas, a fim de proporcionar ao indivíduo um tempo livre que gere 

equilíbrio físico e mental, além de um período em que possa dedicar-se exclusivamente aos 

interesses pessoais, como família, lazer, cultura186 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTr, 
2003, p. 277. 
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CAPÍTULO IX - A SUPERAÇÃO DO DILEMA: PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO E 

FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

9.1 O Direito do Trabalho no Contexto dos Direitos Humanos Fundamentais 

 

O reconhecimento dos direitos do homem iniciou-se na era moderna, com base 

na doutrina jusnaturalista187, fundada na existência de um direito natural, cuja base filosófica 

consistia no reconhecimento de que a sociedade rege-se por um conjunto de valores e de 

pretensões humanas que não decorrem de uma norma jurídica emanada do Estado. Esse 

direito natural tem validade em si, legitimado por uma ética superior que estabelece limites à 

norma estatal. As doutrinas jusnaturalistas apresentam duas versões para sua fundamentação: 

na primeira, o Direito Natural seria uma lei estabelecida pela vontade de Deus; na segunda, 

seria uma lei ditada pela razão188. 

O termo Direito Natural compreendeu várias vertentes de reflexões que não 

permitem atribuir-lhe univocidade. A existência de um pensamento que permite identificar o 

Direito Natural se expressa pela idéia de imutabilidade, ou seja, pela existência de princípios 

intemporais; considerando-o universal e decorrente dos princípios metatemporais que são 

dados e não convencionados, levando em conta principalmente a razão, a intuição ou a 

revelação e, por fim, a idéia de que a função primordial do direito não é comandar, mas sim 

qualificar como boa e justa, ou má e injusta uma conduta, o que leva uma contínua vinculação 

entre norma e valor. Portanto, uma permanente aproximação entre Direito e Moral.  

O Direito Natural pode ser distinguido a partir de dois planos: o ontológico (o 

ser do direito) e o deontológico (o dever-ser do direito positivo). A primeira acepção abrange 

a segunda, na medida em que o dizer o Direito e o fazer a justiça são concebidos como 

atividades sinônimas. Já a segunda acepção não engloba a primeira, pois dentro do 
                                                 
187 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos.  Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 49. 
188 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação  da Constituição: fundamentos  de uma dogmática  
constitucional transformadora. 5ªed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 318. 
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ordenamento jurídico existem fatores, como os sociais, políticos e econômicos que 

influenciam a realidade jurídica. O sistema de valores do Direito Natural existe para exercer 

uma função de controle em relação ao Direito Positivo. Daí a possibilidade de um dualismo 

entre o respeito à justiça e o respeito à lei, configurado no diálogo entre Creonte e 

Antígona189.  

Para explicar o surgimento e a erosão do paradigma do Direito Natural, 

recorre-se aos seguintes caminhos: os processos de secularização, sistematização, positivação 

e historicização do direito, até chegar ao fim da dicotomia entre o Direito Natural e o Direito 

Positivo, com a promulgação dos direitos fundamentais190. 

A secularização está ligada à afirmação dos conceitos de soberania e razão-de-

Estado e à reforma protestante, que levaram a separação entre Direito e Teologia e a busca  de 

um fundamento para o Direito que fosse válido, independentemente da discussão sobre a 

existência de Deus. O apelo à razão natural tinha como objetivo, no plano internacional, 

encontrar um fundamento autônomo e laico para o Direito das Gentes, pois um fundamento 

com essas características poderia ser reconhecido por todos os homens, independentemente de 

suas crenças religiosas, e aceito por uma pluralidade de Estados soberanos, que não 

reconheciam uma ordem transcendente e estariam sujeitos à totalidade de suas manifestações.  

Direitos inatos, estado de natureza e contrato social foram os conceitos que, 

embora utilizados com acepções variadas, permitiram a elaboração de uma doutrina do 

Direito e do Estado a partir da concepção individualista de sociedade e da história, que marca 

o aparecimento do mundo moderno. São estes conceitos que caracterizam o jusnaturalismo  

                                                 
189 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo. Companhia das Letras, 1988. p.35.  
190 Tércio Sampaio ressalta que uma das razões do enfraquecimento operacional da dicotomia pode ser 
localizada na promulgação constitucional dos direitos fundamentais. Essa promulgação, o estabelecimento do 
direito natural na forma de normas postas na Constituição, de algum modo “positivou-o”. e, depois, a 
proliferação dos direitos fundamentais, a princípio, conjunto de supremos direitos individuais e, posteriormente, 
de direitos sociais,políticos, econômicos aos quais se acrescem hoje direitos ecológicos, direitos especiais das 
crianças, das mulheres etc.provocou ,progressivamente, sua trivialização.(Ferraz Junior, Tercio Sampaio. 
Introdução ao estudo de direito: técnica, decisão, dominação. 3ª. ed. São Paulo:Atlas, 2001, p.168.  
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dos séculos XVII e XVIII. A afirmação, pelo jusnaturalismo moderno, de um direito racional, 

universalmente válido, teve efeitos práticos importantíssimos, seja na teoria constitucional, 

seja na obra de codificação que vieram a caracterizar a experiência jurídica do século XIX. 

A idéia de sistema constitui um aspecto fundamental da contribuição do 

Direito Natural à jurisprudência européia, que deixou de limitar-se à exegese e à interpretação 

jurisprudencial de textos singulares e passou a ter características de uma estrutura lógico-

demonstrativa. O fundamento do direito deixou de ser buscado nos ditames da razão e passou 

a afirmar-se como a vontade do legislador, independentemente de qualquer juízo sobre a 

conformidade desta vontade com a razão. Assim, o processo de laicização e sistematização do 

direito terminaram por confluir com o fenômeno da crescente positivação do direito pelo 

Estado, que é outro processo característico da experiência jurídica no mundo moderno. 

No âmbito unitário da filosofia prática o Direito Natural é a medida do agir 

justo. Então, não constitui um problema jurídico, mas exclusivamente filosófico: no universo  

da filosofia prática isso representa um problema da unidade ética e política, de moral pública, 

na essência. O Direito Natural pode apresentar-se como o direito da razão, como a 

normatividade implícita no postulado da universalidade da razão191.  

As diversas mudanças experimentadas pelos direitos fundamentais demonstram 

as transformações, tanto no conteúdo, quanto no tocante à titularidade e à eficácia dos 

mesmos, o que é demonstrado pela divisão dos direitos fundamentais em gerações. Termo que 

vem recebendo críticas de alguns autores192 por afastar o caráter cumulativo e de 

complementaridade dos direitos fundamentais. Nesse sentido, configuraria uma concepção de 

substituição de gerações, razão pela qual Paulo Bonavides denomina “dimensões “ dos 

direitos fundamentais. 

                                                 
191 Raffaele De Giorgi.Scienza Del diritto e legitimidade. Leche. Pensa Multimedia, gennaio,1998, p.17 
192 SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais. 5ªed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
Ed.  2005, p. 53.  
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Os autores convergem quanto à existência de três dimensões dos direitos 

fundamentais que surgiram com o reconhecimento formal das primeiras Constituições escritas 

com base na matriz liberal-burguesa. Mas Paulo Bonavides193 reconhece que já existe uma 

quarta geração. 

Os direitos fundamentais da primeira dimensão configuram o pensamento 

liberal-burguês do século XVII de cunho individualista que surgiu como direitos do indivíduo 

frente ao Estado. Como direito de defesa demarcam uma zona de não-intervenção do Estado e 

uma esfera de autonomia individual, em face de seu poder. Correspondem aos direitos à vida, 

à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei; bem como as liberdades de expressão 

coletiva, os direitos políticos194. Paulo Bonavides195 ressalta que os direitos da primeira 

geração ou direitos da liberdade expressam a subjetividade como traço fundamental e a 

capacidade de resistência ou de oposição 

Os direitos de segunda dimensão nasceram da reflexão antiliberal do século 

XX196. Os conflitos sociais e econômicos, a ideologia social e cristã constataram que a 

liberdade e a igualdade formal não proporcionavam a garantia do efetivo gozo desses direitos 

suscitando manifestações sociais, exigindo a intervenção estatal. Estes direitos fundamentais 

englobam as liberdades sociais, como a liberdade de sindicalização, direito de greve, bem 

como o reconhecimento de direitos fundamentais aos trabalhadores, tais como os direitos 

previstos no art. 7º da Constituição da República A segunda dimensão dos direitos 

fundamentais como preceitua Ingo Wolfgang Sarlet abrange, portanto, bem mais do que os 

direitos de cunho prestacional197.  

                                                 
193 BONAVIDES, Paulo Curso de Direito Constitucional.15.ed. São Paulo:Ed. Malheiros,2004.p. 572. 
194SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5ªed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
Ed.  2005, p.54-55.  
195 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.15.ed. São Paulo:Ed. Malheiros,2004.p. 563.  
196 Idem, Ibidem. p. 564.  
197 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5ªed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
Ed.  2005, p.56. 
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Os direitos de segunda geração proporcionam aos cidadãos direitos às 

prestações sociais estatais, como assistência social, saúde e educação, trabalho e revelam a 

concretização das liberdades materiais e do princípio da igualdade, ou da justiça social, além 

de corresponderem à reivindicações das classes menos favorecidas, de modo especial da 

classe operária. Eneida Melo198 ressalta que: “ao deixar-se de conferir aos homens, ou mesmo 

ao negar-lhes os mais elementares direitos humanos, fere-se a cidadania e a própria 

democracia formalmente abraçada pelo Estado.” 

 Os direitos fundamentais da terceira geração referem-se aos direitos de 

fraternidade ou de solidariedade, que se destacam pelo fato de proteger a coletividade 

(família, povo, nação), configurando direitos de titularidade coletiva ou difusa. Correspondem 

aos direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, e 

qualidade de vida, bem como o direito à preservação do patrimônio histórico e cultural  e o 

direito à comunicação. Ingo Wolfgang Sarlet199 indica o impacto tecnológico, o estado 

crônico de beligerância, bem como o processo de descolonização do segundo pós-guerra 

como fatores que refletiram na esfera dos direitos fundamentais da terceira dimensão. A 

principal característica desses direitos reside na titularidade coletiva, visando à proteção dos 

interesses ou direitos metaindividuais, expressões juridicamente sinônimas que exprimem  o 

gênero de que são espécies os interesses ou direitos difusos,coletivos e individuais 

homogêneos. 

Por fim, os direitos fundamentais da quarta geração. Paulo Bonavides200, diante 

das diversas dimensões dos direitos fundamentais, reconhece a existência de uma quarta  

dimensão, resultante da globalização dos direitos fundamentais, no sentido de uma  

universalização no plano institucional, que corresponde à derradeira fase da 

                                                 
198 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTr, 
2003,p. 317 
199 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5ªed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
Ed. 2005, p. 57.  
200 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.15.ed. São Paulo:Ed. Malheiros,2004,  p. 59. 
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institucionalização do Estado social. Estes direitos fundamentais correspondem ao direito  à 

democracia direta e à informação, assim como pelo direito ao pluralismo.  

A fundamentação da Teoria da Ação Comunicativa, no contexto de uma 

sociedade livre e pluralista, é a de que os cidadãos devem compartilhar dos mínimos direitos, 

dos valores e das atitudes por intermédio de um diálogo simétrico, consistindo no ponto de 

partida para a concretização de acordos moralmente válidos. Daí considerar-se Direito do 

Trabalho como Direito Humano Fundamental conectado com o direito à existência, à 

liberdade e às novas necessidades sociais, o que lhe permite tornar-se contemporâneo  e 

restaurado. 

 

9.3 O Princípio da Proteção. Uma visão Prospectiva  

9.3.1 O Princípio da Proteção e a Perspectiva Democrática. A Visão de Eneida 

Melo 

O fundamento teórico clássico da sociedade industrial tinha o trabalho como 

sinônimo de dever e de subordinação, baseado nas relações de longa duração e proteção ao 

empregado com base nos princípios do direito individual.  

Eneida Melo201 ressalta que o desenvolvimento econômico e social de uma 

sociedade deve ter como fundamento elementos condutores da democracia, sendo 

indispensável a presença ativa e a integração dos vários segmentos sociais, a fim de alcançar  

a justiça, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a segurança, a paz e a igualdade de 

oportunidades. 

A sintonia dos sindicatos com esse novo modelo de organização implantado na 

sociedade consiste no domínio do discurso contemporâneo e de práticas comunicativas  

compatíveis com a velocidade e a sofisticação das mudanças empreendidas na pós-

                                                 
201 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: 
LTr,2003, p. 302 
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modernidade. O ponto de partida para o surgimento de um novo perfil sindical seria quebrar a 

verticalidade discursiva e organizacional, cujo modelo foi implantado no período da 

sociedade industrial. Portanto, encontra-se distante do novo contexto histórico justrabalhista, 

em virtude de uma sociedade, cujo modelo econômico é transnacional e movimenta 

negociações planetárias com respaldo na revolução tecnológica. 

 O sindicalismo é uma expressão da cidadania, já que o sindicato pode 

proporcionar mudanças nos padrões sociais e econômicos dos trabalhadores dentro  da 

sociedade. Eneida Melo202 explica que: “as garantias do homem e da comunidade são tanto  

mais eficazes quando decorrem de grupos organizados. Ressalta ainda a autora que tal fato 

demonstra o desenvolvimento do pluralismo jurídico e político no interior do Estado 

democrático de direito.  

É papel do Estado proporcionar a regulamentação jurídica formal e material,  a 

fim de organizar a convivência social e estimular o deslocamento da criação normativa para a 

sociedade civil, associações, os sindicatos, as organizações internacionais. É seu papel criar  

espaço para garantir o exercício da cidadania e a valorização do trabalho como uma nova 

dimensão da democracia e do direito do Trabalho203.  

O Estado precisa priorizar os projetos sociais, reduzir a pobreza, elevar o nível 

de educação e cultura da população, proporcionando uma redução nas desigualdades, fazendo 

prevalecer o fundamento da cidadania, pois o direito ao trabalho e ao pleno emprego  são 

direitos fundamentais. Concede-se ao homem exigir a proteção legal como a formação 

profissional, empregos e garantias para a manutenção da sua sobrevivência permitindo a 

                                                 
202 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: 
LTr,2003, p.316.  
203 Idem, Ibidem. p.304. 
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expressão do postulado democrático. Esta perspectiva visa a incluir nas esferas sociais e na 

comunidade, os pobres, os desempregados e os excluídos204.  

Para Eneida Melo, o papel do sindicato é fundamental na construção do Estado 

democrático, pois suas ações não são apenas destinadas a dirimir conflitos de natureza 

econômica e de preservação de direitos trabalhistas conquistados ao longo da história. Sua 

atividade destina-se ao processo político de construção do próprio Estado, pois o trabalho e a 

cidadania são elementos indissociáveis. Cita, como exemplo, os conflitos surgidos no âmbito 

rural. A posse da terra pelo homem coloca em debate o desenvolvimento econômico  e os 

direitos civis do trabalhador. Ressalta uma nova forma de apropriação, que permite a 

sobrevivência do homem em razão do trabalho que vai desenvolver. 

Por esse caminho, o Direito do Trabalho vai ultrapassar aquela concepção 

protetiva voltada apenas para o trabalho subordinado e ganha, nas constituições democráticas,  

uma nova e mais expressiva configuração. 

Por fim, destaca que “ Essa integração da cidadania opera-se com a previsão no 

sistema jurídico de que todos os homens podem usar ou recorrer aos vários bens da vida, 

prestações ou benefícios sociais que o ente estatal se comprometeu em oferecer.” Sendo 

assim, a autora reconhece a legitimidade da pretensão e da luta para a ampliação desses bens, 

não comportando mecanismos de exclusão social e que dificultem ou inviabilizem o exercício 

dos direitos do cidadão, principalmente pela universalidade dos direitos humanos, entre os 

quais se encontra os trabalhistas. 

Para essa autora há um liame indissolúvel entre direito e democracia. Por isso, 

o sentido protetor, nos seus estudos, enquadra-se no contexto de cidadania, a fim de incluir o 

próprio Direito do Trabalho na categoria de Direito Humano. 

                                                 
204 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: 
LTr,2003, p. 308. 
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Eis a razão pela qual Eneida Melo defende o direito dos cidadãos pleitearem do 

Estado o cumprimento das normas constitucionais, relativas ao desenvolvimento dos direitos 

sociais e a elevação do nível de vida para todo o povo. É papel do Estado assegurar  os 

valores sociais do trabalho o que, na realidade, encontra-se previsto no sistema jurídico 

positivo. Este, por sua parte, reconhece o trabalho como um valor fundamental e ampliado. 

Mas, para que haja efetivamente o cumprimento desses princípios 

fundamentais, é necessário colocar em prática o conceito de igualdade entre os homens. Só 

assim será possível surgir uma nova perspectiva que servirá de alicerce para o Estado 

Democrático Pluralista, respeitando-se a dignidade da pessoa humana e a concretização do 

direito de igualdade de oportunidade. 

Assim, é possível extrair dos seus fundamentos e do ponto de vista de uma 

sociedade democrática e pluralista, o direito ao trabalho inserido no art. 6º da Constituição 

brasileira. Esta remete para o Estado a obrigação de preservar os empregos existentes e, ainda, 

de possibilitar a existência com dignidade, a partir do trabalho. Por isso, “é que os elementos 

trabalho e cidadania são indissociáveis. E a existência de trabalho e o respeito à cidadania 

atendem a uma postura democrática do Estado de Direito. Desta maneira, a necessidade de ser 

visualizado o papel do Estado Democrático, na medida em que, como fonte de expressão de 

uma das mais fortes manifestações jurídicas, atua na condição de agente propiciador  do 

exercício e do desenvolvimento da cidadania, essa inserida como um dos seus fundamentos 

político-jurídicos.205”  

Em tempos de flexibilização, de desregulamentação, de precarização, de 

clandestinização do trabalho e da vida humana, esta nova configuração apresentada por 

Eneida Melo, aponta também para uma outra visão do princípio protetor que vai além dos 

fundamentos produzidos pela doutrina clássica. 

                                                 
205 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTr, 
2003, p. 311. 
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9.3.2 O Princípio da Proteção Social. A Visão de Everaldo Gaspar Lopes de 

Andrade 

Após a análise acerca dos estudos desenvolvidos por Eneida Melo sobre as 

relações de trabalho, do ponto de vista democrático, ou seja,  da prevalência dos princípios 

constitucionais fundamentais e seus reflexos na proteção do trabalho humano, parte-se, agora, 

para tentar conjugar aqueles estudos às diretrizes traçadas sobre o mesmo tema,  às pesquisas  

que foram desencadeadas por Everaldo Gaspar, também dessa Universidade, a fim de 

completar a nova configuração do princípio protetor.  

O objetivo é superar os dilemas surgidos com a pós-modernidade, em 

termos do trabalho humano - o desemprego estrutural versus a flexibilização do mercado de 

trabalho - e propor uma alternativa para superação desses dilemas, a partir da Escola do 

Recife, especialmente, através dos estudos desencadeados por esses professores. 

É nesse contexto, do Princípio da Proteção Social, que Everaldo Gaspar tenta 

redefinir o Princípio protetor criado pela teoria tradicional do Direito do Trabalho.  

Esse novo princípio origina-se das organizações coletivas e de uma proposta 

econômica adaptada ao novo cenário mundial, visando a incluir todos os cidadãos que vivem  

ou pretendem viver de uma renda ou de um trabalho dignos, principalmente do trabalho 

livre206. Para o autor, surge um novo espaço e um novo tempo na sociedade do trabalho, que 

visa a quebrar os fundamentos tradicionais desse ramo da ciência jurídica, a partir da 

refutação do trabalho subordinado como o núcleo fundamental da convivência das pessoas em 

sociedade. 

O Princípio da Proteção Social objetiva ampliar a perspectiva reducionista 

vinculada exclusivamente ao trabalho subordinado, a fim de incluir todos aqueles que 

pretendam viver de um trabalho ou de uma renda compatíveis com a dignidade humana. 

                                                 
206 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 357. 
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Nesse contexto, inverte a perspectiva, no sentido de privilegiar não apenas o trabalho 

massificado, embrutecedor, mas, sobretudo, o trabalho voltado para a arte, a cultura, a ciência, 

ao entretenimento. Enfim, para o trabalho livre e criativo.  

Dessa forma, o Estado proporcionaria proteção por meio de novos mecanismos 

de seguridade social e, efetivamente, conseguiria proporcionar a justiça distributiva, ao   

promover a distribuição de renda e riquezas. 

Se, na pós-modernidade, o trabalho subordinado deixa de ser o “ethos” 

fundamental da convivência das pessoas em sociedade; se o desemprego estrutural causou 

uma verdadeira metamorfose no mundo do trabalho, liquidando os postos tradicionais de 

emprego; se, em meio a essa nova realidade, a prevalência é do trabalho precário, além de 

alternativas de trabalho e rendas, não faz mais sentido o princípio protetor, princípio-base do 

Direito do Trabalho, voltar-se apenas para uma alternativa de trabalho que não é mais a 

dominante. 

Esses fenômenos, típicos da sociedade presente, inspiraram o referido autor a 

dar uma nova configuração ao princípio protetor, conferindo-lhe o título de Princípio da 

Proteção Social. 207  

Como pretendeu ele desqualificar o que passou a chamar de fundamentos 

tradicionais do Direito do Trabalho, apontou também aquilo que seria, na sua concepção, os 

novos princípios desse ramo do direito, a partir do binômio eqüidade e justiça distributiva. 

Esses novos princípios são os seguintes: Princípio da Prevalência das Relações 

Sindicais sobre as Relações Individuais; o Princípio da Democratização da Economia e do 

Trabalho Humano; o Princípio do Direito do Trabalho, como Categoria de Direito Humano 

Fundamental; o Princípio da Prevalência do Progresso Negocial de Formação da Norma sobre 

                                                 
207 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005,p.353-354. 

  



 143

o Processo Estatal, dentro de uma Comunidade Real de Comunicação e o Princípio da 

Proteção Social, ora analisado. 

Os seus estudos partem de uma nova pauta hermemêutica e de outro 

fundamento teórico-filosófico. Como a sociedade do trabalho encontra-se vinculada a uma 

concepção de sociedade pluralista terá ela que basear-se no discurso comunicativo simétrico, 

a partir de uma ética compartilhada dialogicamente.  

As transformações econômicas, políticas, culturais e sociais ocorridas na 

sociedade impuseram novos signos e controles institucionais baseados no individualismo  

contratualista e aponta para interesses meramente utilitaristas travestidos de um pseudo 

caráter  universalista. Desvendar essa ideologia, através da ação comunicativa, é o marco 

essencial dos seus estudos. 

Por isso, vários teóricos defendem uma ação comunicativa com diálogos 

simétricos entre interlocutores válidos - os sujeitos dos movimentos coletivos e das 

organizações sindicais- objetivando resgatar o perfil histórico construído durante décadas  

para que possam continuar interagindo com as diversas modalidades de trabalho, no âmbito  

da sociedade pós-industrial. Para Everaldo Gaspar ele a teoria clássica refere-se ao 

“Princípio Protetor” vinculando-o, exclusivamente, às relações individuais do trabalho. Por 

isso, aparece ele sempre relacionado à regras de concretização introduzidas pela doutrina 

através de certas denominações como: “aplicação da norma jurídica mais favorável”, 

“condição mais benéfica”, “in dúbio pro operário”, “proteção contra as mudanças 

tecnológicas”, “desemprego estrutural”, “Flexibilização” . 

 

O verdadeiro Princípio da Proteção Social deve surgir da força das organizações  

coletivas e de uma proposta econômica adaptada à sociedade pós-industrial, a fim de atender, 

indistintamente, a todos os cidadãos que vivem ou pretendem viver de uma renda ou de um 
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trabalho dignos, sobretudo do trabalho livre. E, além dessa versão pós-moderna de trabalho, 

há uma multiplicidade de outras alternativas já assinaladas que não se encaixam nas versões 

tradicionais e que precisam da mesma proteção social. 

Everaldo Gaspar208 ressalta, ainda, que o trabalho assalariado e o trabalho  

alienado são faces da mesma moeda. No Direito do Trabalho, correspondem ao trabalho 

subordinado. Ele não deveria ter sido jamais o centro da teorização desse ramo do Direito. 

Hoje, encontra-se refutado, em virtude da inserção em massa de novas tecnologias. Lamenta o 

autor que a teoria jurídico-trabalhista não tenha ouvido as vozes e os prognósticos desses 

pensadores.  

Há, portanto, uma certa confluência entre esses dois estudos, ambos inovadores 

para o Direito do Trabalho.  

Em termos do presente estudo, foram eles indispensáveis já que se busca, aqui, 

ultrapassar os dilemas provocados pela flexibilização do mercado de trabalho. A preservação 

do direito ao trabalho, da cidadania, a partir de uma versão inovadora de um Estado de Direito 

verdadeiramente democrático, implica incluir o trabalho dentre os Direitos Humanos 

Fundamentais.  

Por outro lado, ampliar o sentido protetor, no contexto da ordem pública, para 

além do trabalho subordinado, significa reconhecer um verdadeiro Direito à existência, 

considerando-se como tal aquele que visa à preservação da dignidade da pessoa humana 

através de um trabalho ou de uma renda compatíveis com essa mesma dignidade. 

O inusitado é ver juristas dessa Faculdade impulsionando estudos inovadores, 

provocando cortes epistemológicos decisivos para o avanço teórico do Direito do Trabalho e 

que foram imprescindíveis para a configuração do presente estudo. 

 

                                                 
208 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma 
teoria geral. São Paulo: LTr, 2005,  p.306.  
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CONCLUSÕES 

 

 

O Direito do Trabalho é produto histórico-cultural típico de um novo modelo 

de sociedade e de Estado. A Revolução Industrial trouxe consigo duas classes 

ontologicamente desiguais e com interesses justapostos: a classe capitalista e a classe 

proletária.  

A derrocada do Estado Absolutista e Monárquico, em que o poder encontrava-

se nas mãos do clero e da nobreza, representa a vitória da classe capitalista que ascende ao 

poder por intermédio do Estado Liberal.  

O Estado Liberal estava, por sua vez, concentrado no individualismo de raiz 

contratualista. A liberdade que apregoava desencadeou a opressão de uma classe a capitalista 

sobre a outra a proletária.  

Daí resultaram os movimentos coletivamente organizados, alicerçados em 

ideologias distintas –socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo- que, por seu 

turno, desencadearam uma luta sem precedentes na história da humanidade. 

Dentro desse cenário, surgiram as primeiras leis de proteção ao trabalho e, 

depois, o Direito do Trabalho como ramo autônomo, no quadro geral da ciência jurídica. Esta 

é a razão pela qual o presente estudo, como pano de fundo, tratou de identificar esses 

fenômenos para, em seguida, traçar um panorama dos fundamentos desse ramo do direito. 

Todo esse esforço teve como objetivo justificar uma outra análise: a passagem 

da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial e, por conseqüência, a ruptura de 

paradigmas e suas conseqüências para o Direito do Trabalho. 
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Uma vez identificada essa quebra de paradigmas, o estudo passa a enfrentar um 

dos principais dilemas que atingem os fundamentos desse ramo do direito: o princípio protetor 

das relações individuais de trabalho versus a flexibilização do mercado de trabalho. A 

flexibilização do mercado de trabalho, aqui encarada como conseqüência da desconstrução de 

um modelo de sociedade, e que se manifesta a partir do desemprego estrutural, de novas 

tecnologias e da globalização.  

Tratando-se de uma desconstrução de valores, da passagem de um modelo de 

sociedade para outro, as propostas teóricas para o redirecionamento do Direito do Trabalho 

não podem estar centradas nos mesmos fundamentos teóricos. 

Assim, houve uma opção deliberada pelas propostas teóricas mais avançadas, a 

fim de reconstituir o Princípio da Proteção, objetivando enfrentar o impacto da flexibilização 

do mercado de trabalho. 

O princípio protetor, dentro de uma perspectiva crítico-prospectiva, tem como 

objetivo a proteção de todos os que vivem ou pretendem viver de um trabalho ou uma renda 

dignos, tal como vislumbraram Eneida Melo e Everaldo Gaspar.  

Este novo sentido de proteção privilegia o Direito à Vida; a um 

Desenvolvimento Produtivo com Eqüidade, ao direito a um trabalho decente. Volta-se para a 

preservação da dignidade da pessoa humana e aponta para outro significado de cidadania, 

antes reduzido aqueles que dependiam de um trabalho subordinado. 

Em resumo: tenta dentro de uma visão prospectiva, enquadrar o Direito do 

Trabalho, a partir desse novo sentido protetor e de cidadania, na categoria de Direito Humano 

Fundamental. 
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