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R E S U M O 

 
 
Esta dissertação, conforme se depreende do seu título, versa sobre a iminente possibilidade de 
o Estado Brasileiro suprimir seus mecanismos jurídicos de intervenção nas relações de 
trabalho humano. Considerando-se o fato de que a maior parte da população do Brasil é 
composta de pessoas que ganham a vida através da alienação da sua força de trabalho, a 
dissertação se desenvolve sob o pressuposto de que o excessivo alheamento do Estado 
Brasileiro às relações de trabalho iria agravar, sobremaneira, os problemas sociais internos, 
com possibilidade, inclusive, de ocorrerem rupturas institucionais. Por isso, conforme se deduz 
do subtítulo adotado, a maior parte desta pesquisa se constitui da construção de argumentos 
em defesa da manutenção do intervencionismo estatal nas relações de trabalho e em prol do 
aprimoramento daquele que é considerado na dissertação como o mais importante mecanismo 
atual da intervenção do Estado Brasileiro na defesa dos direitos sociais da classe trabalhadora, 
ou seja, o Ministério Público do Trabalho. Trata-se de um estudo exploratório, contendo 
enfoques geral e dogmático. O enfoque geral serve de propedêutica ao conhecimento do 
assunto, mediante o fornecimento de conceitos e noções fundamentais. Na partes de conteúdo 
dogmático se encontram os argumentos para a sustentação das hipóteses levantadas. A 
metodologia da pesquisa consiste, basicamente, da coleta de dados da doutrina e legislação 
nacionais, sendo empregados, eventualmente, dados estatísticos destinados à melhor 
comprovação de certas afirmações. A estrutura da dissertação compreende a introdução, onde 
se cuida de delinear todo o estudo, de seis capítulos e de uma conclusão. O Capítulo I tem 
como objetivo inserir o leitor nas raízes filosóficas da matéria abordada, fornecendo-se 
conceitos de trabalho humano e expondo-se algumas das principais concepções filosóficas 
sobre esse tema, desde a antiguidade até o período atual. O Capítulo II trata da história e da 
teoria dos direitos humanos, pois, do conhecimento dessas matérias depende a verificação da 
natureza, do significado e do alcance do direito social ao trabalho, tema de que se ocupa o 
capítulo seguinte. Aqui se comprova, também, a fraca eficácia das normas asseguradoras dos 
direitos fundamentais no Brasil e do óbice que isso representa para a consolidação do Estado 
Democrático de Direito. No Capítulo III, comprova-se que o direito social ao trabalho é um 
direito fundamental, a partir da demonstração de que se trata de condição sine qua non para 
uma existência com dignidade. Nesse capítulo, estuda-se a natureza, a força e a manifestação 
das normas que corporificam o direito social ao trabalho no Brasil, demonstrando-se, também, 
a correta hermenêutica a ser adotada para essas normas. O Capítulo IV versa sobre o 
intervencionismo do Estado na Economia, objetivando-se que o leitor compreenda as razões 
que conduzem os Estados a intervirem, ora pouco, ora muito, nas suas economias, aí incluídas 
as relações de trabalho. O Capítulo V é dedicado ao estudo do Ministério Público do Trabalho, 
enquanto especialização do Ministério Público, com vistas a evidenciar sua atual 
imprescindibilidade para a promoção dos direitos sociais dos trabalhadores. No Capítulo VI, 
procura-se demonstrar os efeitos maléficos que resultaram para os trabalhadores, 
especialmente nos países subdesenvolvidos como o Brasil, da adoção de receitas neoliberais 
na economia. O Ministério Público do Trabalho é contextualizado nesse cenário, expondo-se e 
exemplificando-se, com casos reais, a sua luta no sentido de que seja respeitado o direito 
social ao trabalho. Na conclusão, busca-se extrair a idéia geral e sintética dos seis capítulos, 
nela ratificando-se a afirmação de que o Estado Brasileiro não pode deixar de intervir 
energicamente nas relações de trabalho e, por isso, sugerindo-se medidas no sentido do 
aprimoramento do Ministério Público do Trabalho.  
 



SÍNTESIS  

Según si puede antever en su título, ésta disertación de conclusión de curso de maestría trata 
de la inminente posibilidad de que el Estado Brasileño venga a suprimir sus mecanismos 
jurídicos de intervención en las relaciones del trabajo humano. Tomándose en cuenta el facto 
de que la mayor parte de la población de Brasil es formada de personas que ganan la vida 
través de la alineación de su fuerza de labor, la disertación si desarrolla bajo la presuposición 
de que el excesivo alejamiento del Estado Brasileño de las relaciones laborales podrá agravar 
mucho los problemas sociales internos, con posibilidad, a largo, incluso de azar rupturas 
institucionales. Por eso, cómo si percibe, también, desde el subtitulo adoptado, la mayor parte 
de esta pesquisa si constituye de la construcción de argumentos en defensa de la manutención 
del intervensionismo estatal en las relaciones laborales y de lo perfeccionamiento de aquél que 
es considerado en la disertación como el más importante mecanismo actual de la intervención 
del Estado Brasileño en la defensa de los derechos sociales de la clase trabajadora, o sea, el 
Ministerio Público del Trabajo (Ministério Público do Trabalho). La pesquisa se constituye en 
un estudio exploratorio, conteniendo enfoques general y dogmático. El enfoque general 
contiene la propedéutica hacia el conocimiento del asunto, mediante el aporte de conceptos y 
nociones fundamentales. En las partes dogmáticas si encuentran los argumentos para la 
sustentación de las hipótesis aducidas. La metodología de la pesquisa consiste, básicamente, 
de la coleta de dados de la doctrina y legislación nacionales de Brasil, siendo usados, 
eventualmente, dados estadísticos destinados a la mejor comprobación de ciertas afirmaciones. 
La estructura de la disertación contiene la introducción, donde si cuida de delinear todo el 
estudio y de más seis capítulos y una conclusión. El capítulo I tiene como objetivo inserir el 
lector en las raíces filosóficas de la materia abordada, aportándose conceptos de trabajo 
humano y exponiendo algunas de las principales concepciones filosóficas respecto de ese 
tema, desde la antigüedad hasta el periodo actual. El capítulo II trata de la historia y de la 
teoría de los derechos humanos, pues, del conocimiento de tales materias depende la 
verificación de la naturaleza, del significado y del alcance del derecho social al trabajo, que es 
el tema abordado en el capítulo siguiente. Acá si comprueba, aún, la poca eficacia de las 
normas garantizadoras de los derechos fundamentales en Brasil y del óbice que ella representa 
para la consolidación del Estado Democrático de Derecho. En el Capítulo III, si comprueba 
que el derecho social al trabajo es un derecho fundamental, partiéndose de la demostración de 
que si trata de una condición sine qua non para una existencia con dignidad. En este capítulo, 
estudiase la naturaleza, la fuerza y la manifestación de las normas que dan cuerpo al derecho 
social al trabajo en Brasil, demostrándose, aún, la mejor hermenéutica para esas normas. El 
Capítulo IV trata del intervensionismo del Estado en la Economía, con el objetivo de que el 
lector comprenda las razones que conducen los Estados a intervenir, a veces más, a veces 
menos, en sus economías, ahí incluidas las relaciones del trabajo humano. El Capítulo V es 
dedicado al estudio del Ministerio Público del Trabajo, en cuanto especialización del 
Ministerio Público, a fin de demostrar su indispensabilidad para la promoción de los derechos 
sociales de aquellos que dependen de la alineación de su fuerza de trabajo para obtener 
recursos necesarios para gozar con su familia una vida digna. En lo Capítulo VI, procurase 
demostrar los efectos maléficos que resultaran para los trabajadores, especialmente en los 
países subdesarrollados como el Brasil, de la adopción de recetas neoliberales en la economía. 
Si muestra el contexto del Ministerio Público del Trabajo en el medio a lo senario referido, 
siendo hecha una exposición, y dados ejemplos, través de la mención de casos reales, de la 
suya lucha en defensa del derecho social al trabajo. En la conclusión, buscase extraer la idea 
general y sintética de los seis capítulos, siendo hecha la ratificación de la afirmación inicial de 
la pesquisa - de que el Estado Brasileño no puede dejar de intervenir enérgicamente en las 
relaciones del trabajo humano - y, por eso, siendo hechas, también, sugerencias visando al 
mejoramiento del Ministerio Público del Trabajo.   



 
A B S T R A C T 

 
 
This dissertation of conclusion of the “Master Course in Low”, as its title suggests, is about 
the imminent possibility of the Brazilian State of suppressing its legal mechanisms of 
intervention in the relations of human work. Considering the fact that most of the Brazilian 
population is composed of people who gain their lives through the alienation of their labor 
force, the dissertation is developed under the presumption that an excessive unawareness of 
the Brazilian State concerning the work relations  would aggravate, excessively, the internal 
social problems, with even the possibility of occurring institutional ruptures. Therefore, as it is 
deduced from the adopted subtitle, most of this research is constituted of the construction of 
arguments in defense of the maintenance of State interventionism in the relations of human 
work and in favor of the improvement of the one who is considered in the dissertation as the 
most important current mechanism of the intervention of the Brazilian State for defense of the 
workers’ social rights, that is, the Public Prosecution Service of the Work (MPT). It is an 
exploratory study, that contains general and dogmatic approaches. The general approach 
serves as an introduction to the knowledge of the subject, through the presentation of concept 
and fundamental notions. In the part of dogmatic approach there are inserted the arguments for 
the sustentation of the raised hypotheses. The methodology of the research consists, basically, 
of the collection of data of national doctrine and legislation, and, eventually, statistical data are 
used for better evidence of certain affirmations. The structure of the dissertation is constituted 
of the introduction, where the general features of the entire study are exposed, six more 
chapter and a conclusion. Chapter I has the objective of inserting the reader into the 
philosophical roots/bases of the approached subject, through the exposure of concepts of 
human work and some of the main philosophical conceptions about the subject, since ancient 
times until our current days. Chapter II is about the history and the theory of the human rights, 
because the verification of the nature, meaning and achievement of the social right to the work 
- subject that will be studied in the followed chapter – depend on the acknowledgement of 
these topics. In this chapter, is also proved the weak effectiveness of the rules that guarantee 
the basic rights in Brazil and the obstacle that this represents for the consolidation of the 
Democratic State of Right. In Chapter III, it is proved that the Social Right to the Work is a 
basic right, through the demonstration that it is a condition sine qua non for an existence with 
dignity. In this chapter, it is studied the nature, the force and the manifestation of the rules that 
materialize the Social Right to the Work in Brazil, demonstrating, also, the correct 
hermeneutics to be adopted for these rules. Chapter IV is about the interventionism of the 
State in the Economy, with the purpose of making readers understand the reasons that lead the 
State to interfere more, or even less, in its economies, there enclosed the human work 
relations. Chapter V is dedicated to the study of the Public Prosecution Service of the Work, 
while specialization of the Public Prosecution Service of Brazil, with the purpose of 
evidencing its current indispensability for the promotion of the workers’ social rights. In 
Chapter VI, the author tries to demonstrate the maleficent effects that had resulted for the 
workers, especially in the underdeveloped countries as Brazil, of the adoption of neoliberal 
income/formula into the economy.  Also in this chapter, the author tries to demonstrate, 
through the exposition and exemplification of real cases, the effort of Public Prosecution 
Service of the Work towards the respect of the Social Right to the Work. In the conclusion, the 
author tries to extract the general and synthetic idea of the six chapters, confirming/ratifying 
the affirmation that the Brazilian State cannot refrain from interfere strongly in the work 
relations and, therefore, suggest necessary measurements concerning the improvement of the 
Public Prosecution Service of the Work.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Antes de fornecer os delineamentos gerais desta dissertação, convém adiantar que 

ela é fruto de estudos que o mestrando iniciara no início do ano 2000 e concluíra no final 

de 2002, período esse no qual o Brasil esteve sob o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, um ex-presidente cuja atuação no campo da Economia foi pautada, em linhas 

gerais, nas diretrizes neoliberais ditadas, principalmente, pelo Fundo Monetário 

Internacional - FMI. Daí por que o mestrando tomou como motivo para iniciar seu 

trabalho final de curso, e como centro de gravidade da pesquisa a ser desenvolvida, um 

fato que era notório e que constituía uma verdade irrefutável, pelo menos até ser eleito à 

Presidência o ex-metalúrgico Luís Inácio Lula da Silva.  

A verdade de que o mestrando trata - e que agora pode se alterar (é muito cedo, 

porém, para se saber) devido ao fato de ter subido à Presidência uma pessoa que tem suas 

origens no movimento sindical e que provém do Partido dos Trabalhadores, o mais 

tradicional partido de esquerda - consiste em que, no Brasil, o Estado está em vias de 

abrir mão do seu papel de regular as relações de trabalho, conforme está implícita no 

seguinte título, adotado para a dissertação: “A AMEAÇA DO ALHEAMENTO DO 

ESTADO ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL: argumentos em defesa da 

intervenção estatal e do aprimoramento do Ministério Público do Trabalho”1. 

                                                 
1 O mestrando se refere à “ameaça do alheamento do Estado (...)”, no sentido de intenção velada, sobretudo 
do Poder Executivo, de que o Estado elimine ou pelo menos reduza drasticamente os principais mecanismos 
legais de proteção do trabalhador na relação de trabalho subordinado. Essa ameaça se comprova com o fato 
de já se encontrar no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5.483/2001, do Poder Executivo, pelo qual se 
alteraria o art. 618 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim de permitir que, por meio de 
negociação coletiva entre empresa e sindicato profissional (acordo coletivo) ou entre sindicato patronal e 
sindicato profissional (convenção coletiva), seja possível afastar a incidência das leis estatais sobre as 
relações de trabalho. O referido projeto foi aprovado, com emendas, na Câmara dos Deputados, e tramita 
atualmente no Senado Federal, sob o nº 134. Esta dissertação não pretende tecer um único comentário ao 
referido projeto de lei, até porque seria infrutífero, a julgar pelo imenso número de alterações que os 
parlamentares já lhe propuseram e ainda estão a propor (nesse sentido, ver LOPES, Otávio Brito [Coord.], 
Flexibilização do Direito do Trabalho: um bem ou um mal? In Revista Jurídica Consulex, ano VI, nº 
123, fev.2002, p. 14-24. Brasília: Editora Consulex Ltda). Nesta pesquisa, trata-se da tutela das relações de 
trabalho num contexto muito mais amplo, visando-se, isto sim, à busca dos fundamentos sociais e históricos 
da tutela estatal sobre as relações de trabalho, visando a dar suporte para a tese defendida do início ao fim, 
de que o Estado Brasileiro deve permanecer prestando sua tutela às relações de trabalho e até mesmo 
aprimorar essa tutela. 



 14 

O mestrando também parte de uma segunda pressuposição - não sem se apoiar em 

um sem número de estudiosos do tema -, decorrente da premissa antecedente: a de que o 

alheamento do Estado às relações de trabalho é uma ameaça (algo ruim, portanto) para 

a maior parcela da população do país.     

Tendo em vista os dois pressupostos apontados, o mestrando, através do 

levantamento de vários argumentos, pretende comprovar duas teses básicas nesta 

dissertação. A primeira tese, ou hipótese, de que se cuida, é a de que, no Brasil, o Estado 

deve continuar intervindo energicamente para que a lei do mercado não venha a se tornar 

o único mecanismo regente das relações de trabalho. E a segunda hipótese, que guarda 

coerência com a primeira, é a de que o Ministério Público do Trabalho se afigura, 

atualmente, como o principal mecanismo da intervenção estatal nas relações de trabalho 

no Brasil, porém, essa instituição tem muito mais a oferecer à sociedade, se forem 

sanados determinados obstáculos que lhe atrapalham, no momento atual, uma atuação 

plenamente aproveitável. 

 Antes de se dizer sobre o conteúdo específico das partes que compõem esta 

dissertação - a qual, além desta introdução, contém seis capítulos e a conclusão -, faz-se 

necessário tratar um pouco do problema em torno do qual ela gira. 

São impressionantes as transformações experimentadas pela humanidade nas 

últimas décadas, mercê do extraordinário aprimoramento dos conhecimentos e das 

inúmeras invenções, que não deixam de provocar alterações em um único setor da vida 

social. 

 Todavia, dentre esses avanços recentes da humanidade, um deles, em especial - 

em que pesem eventuais aspectos positivos que se lhe possam atribuir -, tem sido 

apontado como extremamente nefasto para as relações de trabalho: é o modelo de 

capitalismo que os países ricos apregoam como necessário de ser adotado em qualquer 

país que tenha a pretensão de fazer parte da sociedade globalizada2. 

No caso do Brasil, a partir da gestão do Presidente Collor, o Governo Federal tem 

implantado profundas medidas econômicas e estruturais receitadas pelo Fundo Monetário 

Internacional - FMI e pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - 

BIRD, atendendo, principalmente, interesses projetados pelos norte-americanos para toda 

                                                 
2  Sobre o assunto, ver MALAGUTI, Manoel L. et al. (Orgs.). Neoliberalismo: a tragédia do nosso 
tempo. 2ª. ed., São Paulo: Cortez Editora, 2000. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 65),  contendo 
textos dedicados a essa temática. Ver, ainda, FARIAS, Flávio Bezerra de. O Estado capitalista 
contemporâneo: para a crítica das visões regulacionistas. São Paulo: Cortez Editora, 2000. (Coleção 
Questões da Nossa Época, v. 73); e, ainda, SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste 
neoliberal na América Latina. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção Questões de Nossa Época, v. 78).  
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a América Latina. Acolheu-se no Brasil o receituário neoliberal como se fosse um 

dogma3, sem qualquer consulta prévia aos governados. Das medidas adotadas com base 

no referido receituário, destacam-se as privatizações de grandes empresas estatais e de 

setores gigantescos e estratégicos para a soberania do País, como é o caso das 

telecomunicações e da energia elétrica. Os estrangeiros passaram a ter disponibilidade 

sobre enorme contingente de “postos de trabalho”4 e a maior parte da riqueza resultante 

do trabalho dos brasileiros não fica no País.  

 Com a abertura do mercado interno, empresas de países ricos vêm para o Brasil5 

ávidas por grandes lucros e trazem consigo inúmeras táticas - já bastante testadas com 

povos do oriente - de espoliar os trabalhadores mediante burla da legislação trabalhista6. 

O empresariado brasileiro, cada vez mais enfraquecido pela crescente tributação interna 

sobre sua atividade e pela concorrência das empresas estrangeiras e multinacionais, acaba 

por incorporar práticas ilícitas destinadas a se furtarem do cumprimento da legislação 

trabalhista, como medida alternativa para ampliar seus lucros. 

 No governo, percebe-se a predominância de uma vontade política que se choca 

com o comando do sistema jurídico. Os governantes, acuados pelo temor das 

conseqüências nefastas que podem advir de freqüentes turbulências econômicas, tão 

comuns no mercado globalizado, tendem a orientar suas gestões com olhos voltados para 

as privatizações, eliminação de barreiras tributárias, renúncia fiscal, “flexibilização” das 

relações de trabalho e uma série de outras receitas. Ao mesmo tempo, a Constituição 

vigente configura o Estado Brasileiro, eminentemente, como um Estado Social, de 

maneira que contém uma infinidade de normas (princípios e regras) que inviabilizam, no 

plano jurídico, a efetivação pacífica das medidas necessárias ao desiderato político 

descrito. 

O cenário que se formou no Brasil é muito preocupante. Grande parte dos 

trabalhadores   com   emprego,  coagida com a ameaça de demissão, “desiste” dos direitos  

                                                 
3  Nesse sentido, leia-se GEOCITIES. Neoliberalismo e políticas públicas: diferenças entre o 
neoliberalismo e o liberalismo. Texto disponibilizado na Internet, no caminho 
htpp://www.geocities.com/sunsetstrip/balcony/5510/22 , acesso em 28 set. 2001.  
4  Usa-se esse termo para não usar a palavra “empregos”, que parece ter se tornado um termo sacrílego para 
empresários e determinados setores do Governo brasileiro, que lutam para dissipar da economia o emprego 
formal e relativamente estável. 
5 Como de resto tem feito com relação a todo país subdesenvolvido que lhe aparente um bom “mercado”. 
6 Empresários estrangeiros cometem no Brasil, impunemente, e, muitas vezes, até com apoio oficial, 
falcatruas que jamais cometeriam nos seus países de origem. 



 16 

trabalhistas e é inserida na clandestinidade7. Os que compõem a massa de desempregados, 

para que possam ingressar no mercado de trabalho, aceitam trabalhar na condição de 

subempregados por intermédio de empresas prestadoras de serviços, ingressam em 

cooperativas de trabalho fraudulentas8 ou aceitam até mesmo trabalhar na total 

informalidade. Para piorar, como o Estado Social vem sendo “desmontado”, os 

desempregados ficam à mercê de adequada assistência social, de forma que, para fugir à 

indigência, muitos tendem a ingressar na criminalidade, donde se justifica o aumento 

assustador da criminalidade no Brasil. 

 Dentre os institutos e instituições que remanescem no arcabouço da proteção 

social prevista na Constituição do Estado Brasileiro, figura o Ministério Público, definido 

como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e que tem como 

incumbência a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis9.  

O Ministério Público, apesar de integrante da estrutura organizacional do Estado, é 

uma instituição que, devido a fatores históricos, encontra-se muito mais próxima da 

sociedade civil do que do aparelho burocrático do Estado. Não obstante, sob um dos 

prismas pelos quais pode ser visto, o Ministério Público consiste num mecanismo pelo 

qual o Estado intervém nas liberdades individuais para fazer valer, no plano real, o 

Princípio da Igualdade. Por isso, vários outros assuntos correlatos serão examinados antes 

de se inserir o tema do Ministério Público do Trabalho. Cabe, no entanto, contextualizar o 

Ministério Público do Trabalho.  

A divisão do trabalho do Ministério Público se dá entre os vários ramos que o 

compõem10, sendo que a Lei-Complementar nº 75/199311 incumbiu o Ministério Público 

do Trabalho de exercer as funções da instituição no campo das relações de trabalho, na 

                                                 
7 São vários os artifícios adotados pelas empresas para se furtarem da incidência das normas que regem o 
contrato de trabalho. Dois exemplos bem marcantes de tais artifícios são as contratações dos 
(ex)empregados como estagiários e as contratações por intermédio de cooperativas de trabalho de fachada, 
criadas sob o patrocínio branco do próprio tomador dos serviços. 
8 Consoante jargão adotado entre os Procuradores do Trabalho e Auditores Fiscais do Trabalho, 
denominam-se “falsos cooperados” os trabalhadores que, sendo subordinados e sem qualquer conhecimento 
sobre cooperativa e muito menos a necessária affectio societatis, permitem-se serem transformados em 
falsos sócios de cooperativas de fachada e, conseqüentemente, que suas forças de trabalho sejam exploradas 
a preço vil. Quem ganha com falsas cooperativas, alem, é claro, das empresas que as “contratam”, são os 
seus “Diretores”, que as empregam como forma de intermediar ilicitamente a mão-de-obra alheia e obter 
altas remunerações à custa das míseras quantias repassadas para os trabalhadores explorados.  
9 Cf. art. 127 da Constituição Federal. 
10 Ou seja, o Ministério Público da União, composto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do 
Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e os Ministérios 
Públicos dos Estados. 
11 Trata-se da Lei Orgânica do Ministério Público da União – LOMPU, de 20 de maio de 1993. 
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defesa da ordem jurídica trabalhista. E esse órgão, graças ao perfil que a Constituição 

Federal de 1988 lhe conferiu, como o fez para o Ministério Público como um todo, veio a 

se consolidar como a mais importante e eficiente instituição na promoção dos direitos 

metaindividuais dos trabalhadores. Trata-se o Ministério Público do Trabalho da única 

instituição promotora dos direitos fundamentais trabalhistas imune às influências do 

poder político elitista que se encontra em permanente luta pelo desmonte daquilo que 

ainda existe, de Estado Social, no Estado Brasileiro. Mesmo a despeito de muitas 

dificuldades de ordem estrutural e legal que adiante serão mencionadas, o Parquet12 

Trabalhista instaura inquéritos civis públicos, realiza diligências, expede recomendações 

e, entre outras iniciativas, promove ações cíveis - especialmente a ação civil pública - 

perante a Justiça do Trabalho, visando a preservar a ordem trabalhista interna e a defender 

os direitos mínimos dos trabalhadores, previstos na Constituição Federal13. 

Em última análise, o Ministério Público do Trabalho é um guardião da própria 

dignidade da pessoa humana, na medida em que contribui para a preservação de seu 

principal meio de sobrevivência, ou seja, o trabalho. Mas, se é certo que as relações 

humanas vivem hoje transformações tão rápidas e profundas a ponto de inviabilizarem 

uma previsão segura do papel que o Estado virá assumir, muito mais difícil é dizer sobre 

que rumo irão tomar as relações de trabalho no Brasil. Não é por menos que o Parquet 

Trabalhista, presentemente, se encontra diante de consideráveis dificuldades para que 

possa bem desempenhar o seu importantíssimo mister. Dentre as referidas dificuldades, 

pode-se apontar: 

• A crescente diversificação das espécies de relação de trabalho, enquanto 

a lei não prevê claramente a atribuição do Ministério Público do 

Trabalho para atuar a respeito de todas elas;  

                                                 
12 A palavra Parquet é sinônima de Ministério Público e, como tal, será empregada ao longo desta 
dissertação. O emprego dessa sinonímia se iniciou na França, onde, segundo TORNAGUI, Hélio (In 
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, vol. I, p. 277-278), 
membros do Ministério Público não se dirigiam aos juízes do chão, mas de cima do mesmo estrado 
(parquet) em que eram colocadas as cadeiras daqueles e não se descobriam para lhes dirigir a palavra, 
embora tivessem de falar de pé (o que rendeu ensejo, também, à expressão Magistrature debout, ou seja, 
Magistratura de pé). Por sua vez, CARVALHO, Paulo Pinto de (Uma incursão do Ministério Público à 
luz do direito comparado: França, Itália, Alemanha, América do Norte e União Soviética. In: 
MORAES, Voltaire de Lima [org.]. Ministério Púbico, Direito e Sociedade. Porto Alegre: Sérgio Fabris 
Editor, 1986, p. 83), apoiado em Merle, Roger & Vitu, André (Traité de Droit Criminel et Procedure 
Penale), afirma que a palavra parquet retrata, na verdade, a origem modesta do Ministério Público, uma vez 
que os seus agentes, nos primeiros tempos, permaneciam em lugar separado, na sala de audiências, e não no 
estrado, que era lugar reservado privativamente aos juízes. 
13 V. arts. 127 a 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; e arts. 6º a 16, e 83 a 86, da Lei-
Complementar Federal nº 75, de 20 de mai. de 1993.  
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• o receio do Ministério Público do Trabalho de propor ações perante 

outros ramos da Justiça, além da Trabalhista, devido à falta de expressa 

previsão legal que o permita;  

• a “leitura” inadequada do Princípio da Unidade do Ministério Público, 

inviabilizando uma atuação não-estanque, o que não é admissível, tendo 

em vista que se trata de uma função una do Estado;  

• o enfraquecimento do Ministério Público do Trabalho, mediante a 

crescente redução da fatia que lhe cabe no orçamento do Ministério 

Público da União, o que, possivelmente, decorre do fato de o comando 

deste último vir sendo exercido, invariavelmente, por membro do 

Ministério Público Federal. 

  Destarte, é preciso que sejam encontradas saídas rápidas e eficientes para os 

mencionados problemas do Ministério Público do Trabalho, sendo um dos objetivos desta 

dissertação sugerir, quanto a eles, algumas soluções que, se não vierem a ser acolhidas, 

certamente terão, pelo menos, a virtude de provocar os estudiosos do tema para que 

venham somar com suas propostas. 

Já foi adiantado no princípio desta introdução que uma das hipóteses a serem 

comprovadas neste trabalho é a de que o Ministério Público do Trabalho ainda tem muito 

mais a oferecer à sociedade brasileira, se forem corrigidos alguns problemas que 

atualmente prejudicam a sua atuação. Mas foi dito antecipadamente, também, que essa 

medida é preconizada apenas como conseqüente de uma questão mais ampla - e que se 

consubstancia na outra hipótese a ser comprovada -, ou seja, a de que o Estado Brasileiro 

não deve se alhear às relações de trabalho. Ademais, é na intervenção do Estado nas 

relações de trabalho onde se encontra a própria razão da existência do Ministério Público 

do Trabalho na sociedade brasileira.  

Assim, para cumprir as referidas metas epistemológicas, dedicou-se os quatro 

primeiros capítulos desta dissertação para tratar mais profundamente da questão do 

trabalho humano enquanto valor e a sua tutela pelo Estado, deixando-se para cuidar 

especificamente do Ministério Público do Trabalho somente no Capítulo V, bem assim, 

incidentalmente, no capítulo VI.  

A presente pesquisa, além desta parte introdutória e da conclusão, está distribuída 

em seis capítulos, sendo cada um destinado ao atendimento de um objetivo específico, 

conforme se esboça adiante.  
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Com o Capítulo I, intitulado “O Trabalho Humano no Correr da História”, 

objetiva-se expor algumas dentre as principais concepções filosóficas sobre o trabalho 

humano ao longo da História, até que se chegasse à idéia segundo a qual o trabalho é um 

valor que necessita da veemente proteção do Direito. 

No Capítulo II, “Direitos Humanos”, além de se procurar fornecer a noção de 

direitos humanos, esboçar seu histórico e apontar as diferentes “gerações” dos direitos 

fundamentais, faz-se uma crítica ao problema da ineficácia dos direitos fundamentais 

como entrave para a consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil. 

No Capítulo III, sob o título “O Direito Social ao Trabalho e a Dignidade da 

Pessoa Humana”, demonstra-se a relação do direito ao trabalho com a dignidade da 

pessoa humana e identifica-se a natureza, a força e a manifestação das normas que 

corporificam o direito social ao trabalho no Brasil. 

Através do Capítulo IV, rotulado de “O Intervencionismo do Estado na 

Economia”, dá-se uma noção do significado do intervencionismo do Estado na economia, 

inclusive apontando fases de intervencionismo e não-intervencionismo do Estado ao 

longo da história, a fim de que se possa encontrar elementos que possibilitem 

compreender os motivos que conduzem a maioria dos Estados, atualmente, a estarem 

optando por reduzir ao máximo possível a intervenção nas suas economias.  

O Capítulo V, sob a rubrica “O Ministério Público do Trabalho”, contém a 

formulação do conceito dessa instituição, o levantamento de sua história, a indicação de 

suas funções e a razão que justifica a sua existência no Brasil atual, noções sem as quais 

não será possível ao leitor desta dissertação compreender adequadamente todos os 

assuntos aqui tratados, especialmente os que são discutidos no capítulo seguinte e, 

subseqüentemente, na conclusão.  

Por fim, no Capítulo VI, intitulado “O Atropelo do Direito Social ao Trabalho no 

Estado Neoliberal e a Atuação do Ministério Público do Trabalho”, o objetivo visado é o 

de apontar o significado do atual movimento liberalizante que se vive na maioria dos 

Estados, as conseqüências desse movimento para os trabalhadores e, principalmente, o 

papel do Ministério Público do Trabalho diante desse contexto.  

 A conclusão contempla a síntese das idéias desenvolvidas acerca do trabalho 

humano, os direitos fundamentais e a proteção das relações de trabalho pelo Direito 

Estatal, bem assim as conclusões a respeito do Ministério Público do Trabalho dentro 

desse contesto. Nesta parte são inseridas, também, algumas propostas do mestrando para 

o aprimoramento do Ministério Público do Trabalho.  
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Tratar-se-á, doravante, das razões ou justificativas da realização desta pesquisa. 

Obviamente, elas são de ordens social, científica e pessoal.  

Motivou fortemente o mestrando a escolher a mencionada temática, além das 

outras razões que a seguir serão expostas, o estado de perplexidade, medo e impotência 

que está instalado nos trabalhadores brasileiros - entendidos como aqueles que vivem do 

produto da venda de sua força de trabalho -, ou seja, aquelas pessoas que compõem a 

camada imensamente majoritária da população brasileira. Com efeito, é repugnante a 

maneira como o País e as grandes empresas vêm tratando os trabalhadores brasileiros, sob 

a bandeira de um capitalismo e um liberalismo contemporâneos, aos quais atribuem 

benefícios dificilmente alcançáveis, por outra via, em países pobres. 

Em seguida, aparece com equivalente intensidade o interesse científico. É 

importante o desenvolvimento desta pesquisa, nos moldes ora descritos, porque é bastante 

escassa a doutrina existente sobre a intervenção do Estado nas relações de trabalho 

através do Ministério Público do Trabalho e, principalmente, por não se ter conhecimento 

de nenhum trabalho que tenha adentrado em discussão mais profunda no que concerne ao 

problema e hipóteses ora formulados. 

 Por último, sobrevém o interesse pessoal do autor pela matéria. Afinal de contas, o 

mestrando é professor universitário, na Universidade Federal do Piauí, e membro do 

Ministério Público do Trabalho. Enquanto professor, o mestrando quer atingir mais um 

degrau na sua carreira, se possível, para adentrar na Academia. E como membro do 

Ministério Público do Trabalho, almeja o mestrando contribuir para o aprimoramento e 

maior notoriedade desta Instituição, que é tão útil às camadas mais carentes da sociedade 

brasileira. 

 Vistos as hipóteses, o problema, os objetivos e a justificativa da dissertação, 

convém, finalmente, indicar a espécie e a metodologia da pesquisa. 

A presente dissertação consiste em uma pesquisa exploratória14, contendo tanto 

enfoque geral quanto dogmático. Naquele, à guisa de propedêutica ao conhecimento do 

                                                 
14 Isto, conforme a classificação das pesquisas segundo Antonio Carlos Gil, para quem as pesquisas, quanto 
aos seus objetivos, podem ser exploratórias, descritivas e explicativas; quanto ao seu delineamento, 
podem ser bibliográficas e documentais (estas duas espécies valem-se das chamadas “fontes de papel”), 
bem como experimental, ex-post-facto, levantamento e estudo de caso (estas quatro últimas utilizam 
dados fornecidos por pessoas). As pesquisas exploratórias, segundo o referido autor, são as que têm como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipóteses, e envolvem, na maioria dos casos, levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas 
que tiveram experiências prátias com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 
compreensão (Cf. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1996, pp. 45 e 46-48). 



 21 

assunto, são estudados os conceitos e distinções básicos. No enfoque dogmático são 

inseridos os argumentos contrários e favoráveis às hipóteses levantadas.  

A metodologia da pesquisa é, basicamente, a coleta de dados da doutrina e da 

legislação nacionais e estrangeiras, sendo aqui e acolá empregados alguns dados 

estatísticos, com vistas à melhor comprovação de algumas afirmações. 
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CAPÍTULO I:  O TRABALHO HUMANO NO CORRER DA 

HISTÓRIA 
 
 
1. Conceito de trabalho humano 

 

Foi Hegel (1770-1831) quem formulou a primeira teoria filosófica do trabalho15. 

Esse filósofo, conceituando trabalho como a “(...) mediação que, para a carência 

particularizada prepara e obtém um meio também particularizado”16, atribui-lhe um 

caráter espiritual. Para Hegel, somente na satisfação de suas necessidades através do 

trabalho é que o homem é realmente homem, porque assim se educa tanto teoricamente, 

por meio dos conhecimentos que o trabalho exige, quanto na prática, ao habituar-se à 

ocupação, ao adequar suas atividades à natureza da matéria e ao adquirir aptidões 

universalmente válidas. Assim se expressa Hegel17, a respeito do trabalho: 

“Através dos mais diferentes processos, especifica a matéria que a 
natureza imediatamente entrega para os diversos fins. Esta 
elaboração dá ao meio o seu valor e a sua utilidade; na sua 
consumação, o que o homem encontra são sobretudo produtos 
humanos, como o que utiliza são esforços humanos. (...) É na 
diversidade das condições e dos objetos que intervém, que se 
desenvolve a cultura teórica. Constitui ela não só um variado 
conjunto de representações e conhecimentos bem como a 
compreensão de relações complicadas e universais, etc. É a cultura 
do espírito em geral e também da linguagem. A cultura prática pelo 
trabalho consiste na carência que a si mesma se reproduz no hábito 
da ocupação em geral. Consiste também na limitação da atividade 
pela natureza da matéria e pela vontade dos outros, o que obriga a 
um exercício em que se ganha o hábito de uma atividade objetiva e 
com qualidades universais”. 

  

Para Hegel, através do trabalho, o egoísmo subjetivo converte-se na satisfação das 

necessidades de todos os outros18, conforme se percebe na seguinte passagem19: 

“No entanto, o que há de universal e de objetivo no trabalho liga-se 
à abstração que é produzida pela especificidade dos meios e das 
carências e de que resulta também a especificação da produção e a 
divisão dos trabalhos. Pela divisão, o trabalho do indivíduo torna-se 

                                                 
15 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 965. 
16 HEGEL, Georg Wihelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito.[Trad. Orlando Vitorino]. Título 
original: Grundlinien der Philosophie der Rechts. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 196. 
17 HEGEL, Georg Wihelm Friedrich. Op.cit., p. 196-198. 
18 Assim também é a interpretação constante de ABBAGNANO, Nicola. Op.cit., p. 965. 
19 HEGEL, Georg Wihelm Friedrich. Op.cit., p. 198. 
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mais simples, aumentando a sua aptidão para o trabalho abstrato 
bem como a quantidade da sua produção. Esta abstração das 
aptidões e dos meios completa, ao mesmo tempo, a dependência 
mútua dos homens para a satisfação das outras carências, assim se 
estabelecendo uma necessidade total”. 
 

No último texto transcrito, Hegel também evidencia o crescimento indefinido das 

necessidades e a importância da divisão do trabalho. Consta, ainda, que Hegel 

demonstrou a relevância assumida pela distinção de classes com base na divisão do 

trabalho20. 

Abagnano, por sua vez, define trabalho como “a atividade cujo fim é utilizar as 

coisas naturais ou modificar o ambiente e satisfazer as necessidades humanas”21. Nesse 

conceito estão implícitas três características: a dependência, a reação e o custo. O homem 

extrai da natureza todos os elementos indispensáveis à sua existência, ou seja, o homem 

depende da natureza; porém, ante as imensas barreiras naturais, não é capaz de explorar a 

natureza senão realizando bastante esforço físico ou mental e enfrentando muitos riscos. 

Portanto, é mediante o referido esforço, ou seja, por meio do trabalho, que o homem 

reage frente às dificuldades naturais, sendo que “o grau mais ou menos elevado de 

esforço, sofrimento ou fadiga que o trabalho requer” corresponde, exatamente, ao seu 

custo22. 

Noção valiosa de trabalho é, ainda, a dada por Aftalion e Vilanova23. Esses autores 

tratam do trabalho (“...Como situação fundamental”) na parte em que cuidam dos valores, 

o que por si só evidencia a importância que atribuem ao tema. Suas conclusões são 

adotadas a partir de uma crítica ao ponto de vista do materialismo dialético marxista, que, 

definindo o trabalho como a modificação da natureza pelo homem, o enxerga como a 

condição humana básica ou fundamental.  

Para Aftalion e Vilanova, a identificação do ser humano com um “ser trabalhador” 

não é adequada na atual sociedade de consumo, que causa danos ao homem e que lhe 

impõe um trabalho que lhe faz perder algo de sua autenticidade. Com efeito, difícil é 

conciliar a afirmação “ser humano é ser trabalhador” com o fato de ser o trabalho, hoje 

em dia, “um trabalho que prejudica”24. Entendem os citados filósofos que trabalho e razão 

se co-implicam, pois o trabalho necessita da razão, na medida em que sem esta não há 

                                                 
20 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes,  2000, p. 965. 
21 ABBAGNANO, Nicola. Op.cit., p. 964.  
22 ABBAGNANO, Nicola. Op.cit., p. 964. 
23 AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José. Introducción al Derecho. 2ª. ed. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, 1998, p. 785-790.  
24 AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José. Op. Cit., p. 786-787. 
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trabalho; e a razão se serve do trabalho, já que este é, em definitivo, a modificação da 

natureza a serviço do projeto humano. Assim, os dois elementos espirituais do trabalho 

são, na verdade, a razão e o projeto, ou seja, o avanço ou antecipação do futuro como 

previsão. Esses elementos provêm da capacidade de criação do homem, a qual, por sua 

vez, se funda na liberdade. E esta é mais originária e mais profunda que o próprio homem, 

sendo, por isso, o principal tema do homem25. 

Ainda de acordo com Aftalión e Vilanova, o que é decisivo ou definitivo no 

trabalho é seu aspecto social, daí por que o definem como “aquilo que o homem faz pelos 

demais e a serviço dos demais”26. Segundo os referidos autores, tal definição resulta 

aplicável em qualquer regime, seja se a retribuição é com um salário em uma sociedade 

liberal, ou com serviços ou prestações numa sociedade socialista.  Em suma, trabalho é 

“tudo que o homem faz para a sociedade e esta retribui com qualquer gênero de 

contraprestação”, quer coincida - o que é raro de acontecer -, ou não, com o que ele gosta 

de fazer (vocação). E a sociedade reconhece cada um como seu membro pela realização 

assinalada, sem qualquer consideração para com o aspecto axiológico da vocação27. 

 

 

2 O trabalho humano em diversas fases da história 

 

 Para uma razoável compreensão do mundo do trabalho nos dias atuais, convém 

seja feita uma prévia incursão ao menos nas principais fases históricas da humanidade, ou 

seja, a Antiguidade (Grécia e Roma), a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade 

Contemporânea. Nos subitens seguintes, tenta-se esboçar uma síntese do pensamento 

nessas fases. 

 

2.1 Antiguidade: Grécia e Roma 

 

Segundo De Masi28, durante milhares de anos, e enquanto não se deu o advento da 

indústria, não se obtinha a riqueza e prestígio a partir do trabalho, mas sim do nome da 

família, da proteção às artes e letras e de rendas.  

                                                 
25 AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José. Introducción al Derecho. 2ª. ed. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, 1998, p. 787. 
26 AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José. Op.cit., p. 787. 
27 AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José. Op.cit., p. 788. 
28 DE MASI, Domenico. O Futuro do Trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial.  Brasília: Ed. 
UNB, 1999, p. 12-13.  
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Nenhum pensamento confirma tão veementemente essa afirmação de De Masi, 

como o faz o pensamento grego antigo. Entre os gregos, a matéria prevalente era a 

Filosofia, e esta se encaminhou, principalmente, para as idéias de preponderância do geral 

sobre o particular, de igualdade e de desprezo da riqueza29.  

Tais idéias proporcionaram aos gregos a formação de um pensamento peculiar a 

respeito do trabalho humano. O desprezo da matéria induzia os homens livres às 

atividades não-econômicas, sendo as atividades econômicas relegadas aos escravos, e as 

comerciais aos estrangeiros30. 

A Filosofia da Antiguidade Clássica estabeleceu a distinção, que prevaleceu até 

boa parte da Idade Média, entre o trabalho manual e a atividade intelectual, naquela época 

também denominados, respectivamente, de artes mecânicas e artes liberais. O ócio, na 

Antiguidade Clássica, tinha o caráter de disponibilidade para atividades superiores. Via-se 

o trabalho manual como um ônus necessário, fonte de sofrimento e degradação, de sorte 

que o debate de então gravitava em torno da questão relativa à distribuição daquele ônus e 

do modo como se poderia fazê-lo com imparcialidade31 32.  

 Resta fazer menção ao trabalho na Roma antiga. Enquanto o pensamento grego 

estava subordinado à Filosofia, o dos romanos estava vinculado à Política. Na Roma 

antiga, constata-se a ausência de um pensamento econômico geral e independente, a 

despeito, paradoxalmente, da existência de uma vida econômica mais intensa que na 

Grécia33. 

 Entre os romanos, reinava o espírito de dominação e a riqueza constituía apenas 

um meio de assegurar o domínio, sem preocupação com o bem-estar. Pode-se dizer que 

todo o trabalho era voltado para garantir um fim político (garantir, de forma rápida e 

segura, o transporte e o abastecimento das tropas; exercer vigilância e fiscalização em 

todos os pontos do Império), nunca o econômico34. 

 O povo da Roma antiga tinha a característica de ser consumidor, mas repudiava a 

condição de produtor, de maneira que a agricultura, em princípio realizada através da 

cultura intensiva por lavradores indígenas, pequenos proprietários de suas terras, foi aos 

                                                 
29 Cf. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 31. 
30 HUGON, Paul. Op.cit., p. 32-33. 
31 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 964-966. 
32 Convém destacar que pensamentos dessa ordem são os que criam o ambiente favorável à intervenção do 
Estado no sentido de criar regras que proporcionem a justa distribuição dos ônus e das vantagens no 
trabalho. Aliás, ver-se-á, em tópico específico, que na Idade Média houve, efetivamente, um 
intervencionismo estatal tendo em vista, especialmente, a regulamentação do trabalho. 
33 HUGON, Paul. Op. cit., p. 40. 
34 HUGON, Paul. Op. cit., p. 41. 
 



 26 

poucos sendo substituída pelo latifúndio de cultura extensiva realizada com a exploração 

do trabalho escravo. Com essa transformação, as artes, os ofícios industriais e o comércio 

aos poucos adquiriram a pecha de atividades indignas de um homem livre, de modo que 

Roma fez com que as províncias conquistadas, e seus habitantes, tornados escravos, 

passassem a abastecerem-na do necessário ao seu consumo35.  

De um modo geral, porém, é prudente afirmar que o povo romano, por ter se 

concentrado inteiramente no fato político, não formou uma corrente original de idéias 

quanto aos temas econômicos - entre eles o trabalho -, tendo, simplesmente, incorporado 

o pensamento grego. 

 

2.2 Idade Média 

 

A Idade Média corresponde, na história, ao período compreendido entre os séculos 

V e XV, tendo início com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e se 

estendendo até a tomada de Constantinopla, em 145336. Do ponto de vista econômico, 

costumam ser distinguidos dois períodos na Idade Média, sendo o primeiro do século V 

ao século XI, e o segundo, do século XI ao XIV37. 

 No primeiro período (econômico) medieval, as relações de trabalho eram servis, 

pois o Feudalismo alcançara sua plenitude, criando o fracionamento político e a 

fragmentação econômica. As invasões dos Bárbaros fizeram desaparecer a economia 

antiga, tornando-se a produção praticamente rural, e as trocas, insignificantes38. Tal fase 

foi caracterizada pela decadência e obscuridade, não havendo registro de progressos no 

pensamento filosófico, onde, preponderantemente, ainda se inseria o assunto “trabalho”. 

No segundo período econômico (século XI ao XIV) da Idade Média - embora seja 

certo que “a forma dominante de coerção no Feudalismo foi extra-econômica”39 - 

verificou-se o ressurgimento de uma vida econômica de trocas, graças ao esforço 

desenvolvido pela Igreja e pela Realeza em prol do estabelecimento da ordem, no campo 

social, e da organização, no político. O quadro onde se dá a nova economia é o da região, 

sendo a cidade o agente dessa nova vida econômica. A cidade, um lugar de proteção 

contra a insegurança, tornou-se um centro de comércio; era o local onde os homens se 

                                                 
35 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 41. 
36 Cf. VICENTINO, Cláudio. História geral. 8ª. ed. São Paulo: Scipione, 1997, p. 107. 
37 Cf. HUGON, Paul. Op.cit., p. 45. 
38 HUGON, Paul. Op. cit., 45. 
39 Cf. OLIVEIRA, Carlos Roberto de. História do trabalho. 3ª. Ed. São Paulo: Editora Ática S/A, 1995. 
(Série Princípios), p. 65. 
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agrupavam e se defendiam, a um só tempo, contra os perigos do banditismo e os excessos 

dos senhores40.  

Graças ao trabalho, as cidades se enriqueceram e puderam adquirir suas franquias. 

Desenvolveu-se a burguesia e as classes laboriosas se libertaram. De acordo com 

Hugon41, nesse segundo período (econômico) da Idade Média, 

“A associação rege o trabalho; a corporação se organiza. Nessa 
economia de trocas, ainda restritas, que surge, justifica-se a 
regulamentação corporativa, encarregada de adaptar a produção a 
uma procura fraca e incerta. Deu-se a especialização em ofícios. A 
divisão do trabalho aumentou as quantidades produzidas. O 
mercado se expande. A cidade, com as suas profissões 
especializadas, necessita, para sua manutenção, dos produtos 
agrícolas das cercanias. As trocas urbano-rurais se generalizam e 
completam”. 

 

A Igreja passou a exercer poderosa influência em todos os setores, dominando 

também o pensamento. “Teólogos, canonistas e moralistas são os mestres de então e a 

fonte onde se abeberam são os livros sagrados e, para alguns, as obras de Aristóteles, ‘A 

Moral’ e, sobretudo, a ‘Política’ ”42. Nessa fase, o pensamento econômico busca a 

concepção moral na religião cristã, o que significava, para os autores da época, “moralizar 

o interesse pessoal”. Esse princípio orientou as idéias relativas à propriedade e ao lucro. 

Em Aristóteles, tomou-se de empréstimo, principalmente, a concepção do “equilíbrio” 

necessário a todas as coisas, pregando-se, com base nela, a realização de justiça nas trocas 

e, conseqüentemente, as idéias de “justo preço” e “justo salário”43.  

Diferentemente da atualidade, em que as pesquisas econômicas giram em torno da 

utilidade, na Idade Média giravam em torno da justiça, na medida em que o pensamento 

econômico estava subordinado à moral. E para que a justiça fosse alcançada, julgava-se 

necessário que a permuta realizasse um equilíbrio entre os interesses em jogo, que o preço 

fosse justo44.  

Os Escolásticos sustentaram que justo preço é aquele bastante baixo para poder o 

consumidor comprar (ponto de vista econômico), sem extorsão (ponto de vista moral) e 

poder viver de maneira decente (ponto de vista moral). Por sua vez, os Teólogos 

procuraram, com base no princípio econômico e moral, uma base para o valor (preço). 

Buridan, por exemplo, liga o valor à utilidade e o explica pelas necessidades e pela 

                                                 
40 Cf. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 45-46.  
41 HUGON, Paul. Op.cit., p. 45. 
42 Cf. HUGON, Paul. Op.cit., p. 48. 
43 Cf. HUGON, Paul. Op.cit., p. 48. 
44 Cf. HUGON, Paul. Op.cit., p. 45-53. 
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raridade. O trabalho despendido é levado em consideração, bem como o preço de custo, 

as invenções e o talento necessário. A noção de justo preço foi aplicada ao salário, 

enquanto remuneração do operário em troca do trabalho prestado. O justo salário deveria 

permitir ao operário viver, com sua família, de acordo com a tradição da sua classe e com 

os costumes locais45. 

A fixação dos salários dava-se no contexto das corporações, sendo interessante 

que, normalmente, as regulamentações oficiais eram no sentido de estabelecer o salário 

máximo, e não o mínimo, como ocorre hoje. Outrossim, consta que, sobretudo no século 

XIII, a taxa de salários era satisfatória46. 
 

A ociosidade passou a ser formalmente condenada, exaltando-se tanto o trabalho 

manual quanto o intelectual47, muito embora a discriminação com relação a certos tipos 

de trabalho, verificada na Idade Antiga, ainda tenha perdurado por boa parte da Idade 

Média48. Eram reconhecidos - com inspiração na distinção feita por Aristóteles, em duas 

crematísticas49 - dois grupos de atividades: a) o primeiro, compreendendo as atividades 

em que o trabalho é aplicado à produção de riqueza diretamente utilizável pelo homem 

(artes possessivae vel acquisitivae); e b) o segundo grupo, englobando as atividades em 

que o trabalho se aplica à obtenção de riquezas artificiais (artes pecuniativae). As 

atividades do primeiro grupo eram louvadas irrestritamente, com destaque para os 

trabalhos agrícolas, seguidos pelos trabalhos industriais e, por fim, os de administração. 

Por sua vez, as atividades do segundo grupo eram objeto de preconceito e, portanto, 

admitidas com reserva, tendo em vista que o manuseio do dinheiro - que as caracterizava 

- as predispunha mais do que as do primeiro grupo à especulação e à busca do lucro 

excessivo50. 

Nesta fase, segundo Abbagnano51, Santo Agostinho (in De operibus monachorum, 

17-18), e São Tomás (in S. Th., II, II, q. 187 a 3), prescreviam o trabalho como preceito 

religioso, ambos baseados em preceito famoso de São Paulo (in II Tessal. III, 8-10), 

rezando que “(...) quem não quer trabalhar não coma”. 

                                                 
45 Cf. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 45-52. 
46 Cf. HUGON, Paul. Op.cit., p. 45-52. 
47 Cf. HUGON, Paul. Op.cit., p. 50. 
48 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 964-965. 
49 Aristóteles designava Crematística como toda atividade pela qual se trocam bens: Crematística Natural 
era a atividade destinada a adquirir bens para a satisfação das necessidades e, como tal, não era condenável 
(corresponde às artes possessivae vel acquisitivae); a Crematística Pura destinava-se a trocar bens com o 
intuito de acumular moeda (artes pecuniativae) e, por isso, era condenável. 
50 Cf. HUGON, Paul. Op.cit., p. 50.   
51 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Op.cit., p. 964-965. 
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No debate existente no pensamento medieval acerca do trabalho - em especial o 

trabalho manual -, enquanto um ônus necessário, destacam-se as obras “Utopia” (1516), 

de Thomas More, e “A cidade do sol” (1602), de Campanella. Essas duas obras foram 

inspiradas na necessidade de busca de meios para distribuir imparcialmente o sofrimento 

e a degradação do trabalho manual e, em ambas, seus autores prescrevem para todos os 

membros de sua cidade ideal a obrigação do trabalho52. 

 A contraposição entre trabalho manual e atividade intelectual permaneceu até o 

Renascimento, quando filósofos e literatos defendiam a vida ativa em oposição à vida 

contemplativa, condenando o ócio, que nessa fase passa a perder o caráter de 

disponibilidade para atividades superiores53.  

Foi nos textos científicos e técnicos, sobretudo, que, a partir do séc. XV, se 

começou a afirmar a dignidade do trabalho manual. Galileu, por exemplo, reconhecia 

explicitamente o valor das observações feitas pelos artesãos mecânicos para a pesquisa 

científica; Bacon fundamentava seu experimentalismo nas “artes mecânicas” e 

considerava indispensáveis as operações materiais ou manuais para a obtenção de um 

saber que fosse ao mesmo tempo poder sobre a natureza, com vistas à satisfação das 

necessidades e dos interesses humanos; e Leibniz enfatizava a importância do trabalho 

dos artesãos, dos agricultores, dos marinheiros, dos comerciantes, dos músicos, não só em 

proveito da ciência, mas também da vida e da civilização54. 

Destarte, o pensamento medieval nessa sua última fase econômica (séculos XI a 

XIV), calcado na busca de uma conciliação entre os direitos do Estado e os do indivíduo, 

através da constante preocupação com o aperfeiçoamento do gênero humano, terminou 

por afirmar a dignidade da personalidade humana e lhe dar expressão econômica através 

da reabilitação do trabalho. Aliás, um dos grandes resultados práticos da Idade Média, e 

que frutificou nesse período, foi a libertação da classe trabalhadora da condição de serva 

da gleba. 

 
2.3 Idade Moderna  

 A Idade Moderna inicia-se, cronologicamente (e convencionalmente), no século 

XV, terminando no século XVIII, com o advento do Estado Liberal burguês.  

                                                 
52 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 964. 
53 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Op.cit., p. 964-966. A propósito da oposição entre a “vida ativa” e a “vida 
contemplativa”, Hanah Arendt escreveu, em 1958, sua grande tese intitulada, exatamente, de “Vida Ativa” 
(ver nota nº 83, infra). 
54 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Op.cit., p. 964-966. 
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 No século XV se inaugura um novo período do processo histórico da Europa 

ocidental, no qual possuir terras já não era mais sinônimo de poder; as relações sociais de 

dominação e de exploração não eram aquelas do mundo feudal; e mudanças qualitativas 

na economia abriam espaço para uma nova ordem política e social. No trecho a seguir, 

Vicentino55 sintetiza com bastante lucidez tais transformações: 

“Com as Cruzadas, no início da Baixa Idade Média, processou-se 
um conjunto de alterações socioeconômicas, decorrente do 
renascimento do comércio, da urbanização e do surgimento da 
burguesia. A junção desses elementos, por sua vez, impulsionou o 
processo de formação do Estado nacional e, lentamente, foram 
sendo demolidos os pilares que sustentavam o feudalismo.  
Cada vez mais ganhavam terreno a economia de mercado, as trocas 
monetárias, a preocupação com o lucro e a vida urbana. Assim, se 
por um lado o mundo medieval se encerrou em meio à crise 
(guerras, pestes), por outro, com o início da expansão marítima e 
declínio do feudalismo, afirmou-se uma nova tendência: o 
capitalismo comercial.  
O ressurgimento do comércio na Europa e a exploração colonial do 
Novo Mundo americano e afro-asiático propiciaram a ascensão 
vertiginosa da economia mercantil. No meio rural europeu, as 
relações produtivas variavam desde as feudais (senhor-escravo) até 
as que envolviam o trabalho assalariado (proprietário-camponês), 
prenunciando o que viria a ser um regime de características 
capitalistas. A exploração do trabalhador e a expropriação de suas 
terras possibilitaram uma gradativa e crescente ampliação de 
riquezas nas mãos dos donos das terras e dos meios de produção - a 
chamada acumulação primitiva de capitais”. 

 

 Nesta fase histórica, o sistema econômico que vigorou foi o Mercantilismo “(...) 

uma política adotada pelo Estado moderno europeu, de caráter centralizador e absolutista, 

e voltada para os interesses da burguesia emergente no período sob várias formas: 

comercial, na Inglaterra; industrial, na França; e metalista, na Espanha (...)”56. 

 Nos sistemas mercantilistas do século XVI até o século XVIII, o principal 

personagem da atividade econômica foi o comerciante. Tudo estava sob seu controle, 

quer na economia interna quer na internacional. As atividades corporativas perderam 

progressivamente sua força, fechando suas portas aos jovens, visando a conservar os 

privilégios adquiridos dos mestres e, mais tarde, fechando as próprias atividades, devido à 

não-assimilação do progresso técnico. Também perderam aos poucos sua importância as 

atividades artesanais. Com isso, o desenvolvimento do setor capitalista dominado pelos 

                                                 
55 VICENTINO, Cláudio. História geral. 8ª. ed. São Paulo: Scipione, 1997, p. 172. 
56 VICENTINO, Cláudio. Op. cit., p. 172. 
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comerciantes passou a procurar empregados e operários na massa de artesãos, 

transformando-os, com o tempo, numa massa de assalariados57. 

 Dava-se a transição para uma nova concepção que atingiria seu ponto-limite com 

o advento da Revolução Industrial, iniciada no final do século XIII. A vida social, ao 

estilo mercantilista, fez desaparecer o apego pela moral, o que influenciou na concepção 

acerca do trabalho humano, que, paulatinamente, passa a ser tratado como mera 

mercadoria, sujeita à lei da oferta e da procura.  

De meados do século XVIII até o princípio do século XIX, tendo chegado ao seu 

apogeu, o Mercantilismo produzira algumas conseqüências que já eram consideradas 

lógicas. Entre as principais estão: a) o exagerado protecionismo do Estado à indústria 

havia arruinado a agricultura, tendo chegado ao ponto de procurar baixar o preço dos 

gêneros alimentícios a fim de obter, por meio de salários irrisórios, preços de custo 

industrial mais favoráveis à exportação;  as crises de 1725 e de 1740 evidenciam como 

era agudo o problema que se passava; b) a população rural vivia na miséria e apresentava 

um índice de natalidade decrescente; as rendas imobiliárias caíam; e reduziam-se as áreas 

de cultivo de trigo; c) formava-se um perigoso oposicionismo, decorrente do crescente 

descontentamento, sofrendo o Mercantilismo sérios ataques, tanto internos quanto 

externos58. 

Essas conseqüências geraram uma reação que, nos fins do século XVII, já 

apresentava seus primeiros sinais, mas que só veio a se manifestar efetivamente, sob a 

forma de um corpo de teoria e de doutrina, em meados do século XVIII. Tratava-se do 

“Liberalismo Econômico”, doutrina que compreendia uma reação de caráter científico, 

contra o empirismo econômico da época; uma reação liberal, contra o intervencionismo 

excessivamente abusivo; e também uma preocupação individualista, contra a sujeição do 

indivíduo ao Estado, numa subordinação estrita em demasia59. 

 Nesta fase, destacaram-se a Escola Fisiocrática e a Escola Clássica, as quais 

trabalharam, cada uma a seu modo, na elaboração de uma explicação geral da vida 

econômica. O exame do pensamento dessas Escolas, nos tópicos seguintes, evidenciará 

que o liberalismo econômico conduz, invariavelmente, à orientação no sentido da 

liberalização total das relações de trabalho, reforçando-se, agora com refinamento 

científico, a tese de que o trabalho humano é simples mercadoria. 

 

                                                 
57 Cf. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 84. 
58 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. Op. cit.,, p. 87-88. 
59 HUGON, Paul. Op.cit., p. 87-88. 
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2.3.1 A Escola Fisiocrata 

 

 A Escola Fisiocrata, originada na França, é a primeira escola econômica, datando 

suas obras do período compreendido de 1756 a 1778. O principal representante dos 

Fisiocratas foi o Doutor Quesnay, um médico da Corte e do Rei, e sábio, que, por volta de 

1756, passou a orientar suas pesquisas para os problemas econômicos, sendo sua obra 

principal o “Quadro Econômico” 60. 

 A “ordem natural” e a “ordem providencial” constituem as duas concepções 

principais da doutrina da Escola Fisiocrata. A “ordem natural”, segundo os Fisiocratas, 

consiste em que os fenômenos econômicos processam-se livre e independentemente de 

qualquer coação exterior, segundo uma ordem imposta pela natureza e regida pelas leis 

naturais, sendo mister  conhecer essas leis naturais e deixá-las atuar. Julgavam os 

Fisiocratas ser a “ordem natural”  uma “ordem providencial”, ou seja, desejada por Deus 

para a felicidade dos homens. Essa ordem - que por isso é providencial -  é a melhor 

possível, a mais vantajosa para o gênero humano. À noção providencial de ordem natural 

está intimamente ligada à de liberdade, a qual, para os Fisiocratas é a base do progresso 

econômico e social61. 

 A Fisiocracia foi a primeira escola a lançar os  fundamentos da ciência econômica, 

a assentar o direito de propriedade sobre a noção de utilidade social e a justificar e exaltar 

a liberdade econômica62. Lança, assim, em reação contra os mercantilistas, os marcos do 

individualismo e do liberalismo que em seguida são retomados e reformados por Adam 

Smith e pelos demais componentes da Escola Clássica, por este último fundada.  

 Sustentando que a liberdade é imprescindível para que a ordem natural e 

providencial possa produzir seus efeitos, os Fisiocratas protestaram pelo pleno exercício 

dessa liberdade na esfera econômica, a qual compreendia: “- Liberdade para exercer o 

homem a sua atividade como bem lhe aprouver; liberdade, portanto, de trabalhar, mas 

também de não trabalhar, como condição indispensável à realização da justiça e à 

obtenção de rendimento econômico(...); - liberdade de conservar o homem o produto de 

seu trabalho e dele dispor, isto é, afirmação e defesa do direito de propriedade sob todas 

                                                 
60 Cf. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 89 e 101. 
61 Cf. HUGON, Paul. Op.cit., p. 90, 91 e 94. 
62 É dos Fisiocratas a autoria do termo Laissez-faire, que significa a política do “deixe em paz”, contraposta 
às doutrinas econômicas mercantilistas. O “deixe em paz” consistia numa sugestão de que o rei e seus 
conselheiros deveriam deixar o povo livre em seus empreendimentos econômicos. Smith não empregou o 
termo Laissez-faire, preferindo empregar em seu lugar a expressão “segredo simples da liberdade perfeita” 
(cf. LUX, Kenneth. O erro de Adam Smith: de como um filósofo moral inventou a economia e pôs fim 
à moralidade. [trad. Ronaldo Antonelli; revisão de trad. Álvaro de Vita]. São Paulo: Nobel, 1993, p. 28).  
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as suas formas, mobiliária ou imobiliária; - liberdade, enfim, de plena alienação, seja 

vendendo o produto de seu trabalho, seja adquirindo o dos outros, isto é, liberdade de 

comércio (...)”63. 

 

2.3.2 Adam Smith e a Escola Clássica 

 

 Enquanto na França a ciência econômica surgiu através dos Fisiocratas, na 

Inglaterra ela se desenvolveu por obra de Adam Smith, que, em 1776, publicou sua 

“Riqueza das Nações”.  

 A alusão à Escola Clássica deve compreender todo o conjunto de preceitos 

teóricos e doutrinários iniciados em 1776, com Smith, continuados, particularmente, com 

Thomas Malthus e David Ricardo e completados, em 1948, por Stuart Mill e seus 

“Princípios de Economia Política”. A influência dessa Escola não se circunscreveu à 

Inglaterra e continuou, até os dias atuais, sofrendo apenas inflexões,  aqui e ali64.  

O ponto de vista central de Adam Smith é o trabalho, entendido como “trabalho 

ajudado pelo capital”, que corresponde à atividade produtiva. Fazendo do trabalho, em tal 

sentido, a fonte da riqueza, Smith reage contra a concepção metalista dos mercantilistas e 

contra a noção exageradamente agrária dos Fisiocratas. Enquanto os mercantilistas 

consideravam depender a riqueza do ouro e os Fisiocratas, da terra, Smith a considerava 

dependente do trabalho do homem65. 

 Além de sustentar que o trabalho - e não a monarquia ou a nobreza - é que conduz 

à riqueza das nações, Smith também foi quem descobriu a “divisão do trabalho”, como 

princípio, afirmando que esta amplia a força produtiva do trabalho. Tratava-se, na visão 

de Smith, de uma técnica, um mecanismo em si, que deveria aumentar as forças de 

produção. Como na época em que escreveu a Riqueza das Nações ainda não havia sido 

iniciada a Revolução Industrial (cujo marco, segundo muitos, data de 1780), a divisão de 

trabalho de Smith era, ainda, um princípio, porém, mais tarde, viria a se converter na 

tecnologia66. 

 Adam Smith, antes de se tornar o “Pai da Economia”, através de sua “Investigação 

acerca da natureza e das causas da riqueza das nações” ou, simplesmente, “A riqueza das 

nações” (publicada em 1776), foi um filósofo moral. Seu livro de destaque nessa matéria 

                                                 
63 Cf. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 97. 
64 Cf. HUGON, Paul. Op. cit., p. 101. 
65 Cf. HUGON, Paul. Op.cit.,  p. 103. 
66 HUGON, Paul. Op. cit., p. 27-28. 
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foi “A teoria dos sentimentos morais”, que, publicada em 1759, recebeu seis edições 

durante o seu período de vida. Nesta última obra, torna-se evidente a preocupação de 

Smith com o aspecto ético nos atos humanos, como reflete o seguinte trecho:  

“Por maior egoísmo que se possa atribuir ao homem, há evidentemente 
alguns princípios em sua natureza que o levam a se interessar pelo 
destino dos outros e transformam a felicidade dos outros em algo 
necessário para ele, embora nada resulte em seu benefício a não ser o 
prazer de apreciá-la”67. 

 
Porém, entrando em contato com os pensadores sociais franceses  - os 

Fisiocratas68 -, Smith assimilou sua obra, impressionou-se profundamente pelos assuntos 

econômicos e passou a estudá-los. Daí é que, vinte anos mais tarde, sua grande obra - que 

lhe renderia imensa autoridade, até hoje - viria a ser a “Riqueza das nações”, cuja 

proposição central para a História e para a Economia é a tese do “interesse próprio”. A 

tese do interesse próprio informa que, na escala dos motivos humanos, aqueles listados na 

categoria do interesse próprio, e não os classificados como benevolência, são os 

principais responsáveis pelo fato de sermos adequadamente abastecidos com provisões 

para sobreviver e com outros bens e serviços que uma economia deve fornecer. Eis a 

passagem da “Riqueza das nações” onde o “Pai da Economia” revela tal tese: 

“Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que 
devemos esperar nosso jantar, mas de sua atenção para com seus 
próprios interesses... Nós nos dirigimos não a sua humanidade, mas a 
seu amor-próprio, e nunca lhes falamos de nossas necessidades, mas de 
suas vantagens. Ninguém, a não ser um mendigo, escolhe depender 
principalmente da benevolência de seus concidadãos”69. 

 

 E o faz também através tese (metáfora) da “mão invisível”, segundo a qual, na 

busca de seu interesse próprio, um indivíduo (...): 

“(...) É conduzido por uma mão invisível a promover um fim que não 
fazia parte de sua intenção. E nem sempre é pior para a sociedade que 
aquele fim não faça parte desta. Buscando seu próprio interesse, ele 
freqüentemente promove o da sociedade mais efetivamente do que 
realmente tencionava promover”70. 
 

Enfim, para o Smith da “Riqueza das nações”, o egoísmo ou interesse próprio é 

apresentado como uma coisa boa, um benefício social, que nos nutre e nos sustenta, ou 

                                                 
67 SMITH, Adam. The theory of moral sentiments. Indianápolis: Liberty Classics, 1976, parte I, seção 1, 
cap. 1, p. 47. 
68 A palavra “fisiocrata”, aí, tinha o significado de alguma coisa como física social, cf. LUX, Kenneth. O 
erro de Adam Smith: de como um filósofo moral inventou a economia e pôs fim à moralidade. [Trad. 
Ronaldo Antonelli; revisão de trad. Álvaro de Vita]. São Paulo: Nobel, 1993, p. 27. 
69 Trecho colhido em LUX, Kenneth. Op.cit., p. 81. 
70 LUX, Kenneth. Op. cit., p. 30. 



 35 

seja, os homens trabalham no seu próprio interesse, mas, assim agindo, proporcionam o 

benefício geral. Em interessantíssimo livro, no qual trata da pessoa e da obra de Smith, 

Lux71 o retrata, a despeito da sua idéia do interesse próprio, como o estudioso que, 

conquanto fosse em princípio um filósofo moral, inventou a Economia, e, ao fazê-lo, pôs 

fim à própria moralidade. 

O pensamento medieval sobre o trabalho, conforme já foi visto, em geral atribuía 

àquele um fim humanístico, considerando-se que nessa época predominava a idéia moral. 

O pensamento de Smith (afirmando que o homem trabalha no seu próprio interesse) 

enterra, de uma vez por todas, o resquício de caráter moral que ainda se consagrava ao 

trabalho humano.  

 Deve-se salientar que há autores que não consideram que o “interesse próprio”, 

trabalhado por Smith, se desvincule da moral. Ilustra esse entendimento o seguinte trecho 

de texto de autoria de Robert Parloff72, lente da área de Psicologia: 

“Eu apresento a mim mesmo como um orgulhoso e não constrangido 
advogado do interesse próprio. Não o justifico. Embora ele tenha seu 
lado escuro, o interesse próprio (em geral mencionado como 
individualismo e, erroneamente, como egoísmo) sempre teve enorme 
influência... O interesse próprio é um modelo frutífero, ainda que 
imperfeito, para auxiliar a ciência a compreender o pensamento dos 
homens e as instituições que eles constroem, os valores que acalentam 
e - por que não? - mesmo a forma como as pessoas estendem a mão em 
ajuda aos outros”. 
 

Um indício da prevalência da moral no espírito de Smith, mesmo a despeito de ter 

criado “a maneira econômica de pensar”, está em trecho da “Riqueza das nações”, no qual 

se dedica à conceituação da divisão do trabalho. Smith73 faz a seguinte reivindicação em 

favor da sorte e do valor daqueles que trabalham:  

“Nenhuma sociedade pode seguramente prosperar e ser feliz quando a 
maior parte de seus membros é constituída de pobres e miseráveis. É 
pura questão de eqüidade que aqueles que alimentam, vestem e alojam 
o conjunto inteiro das pessoas devam ter uma parte do produto do seu 
próprio trabalho para que, eles próprios, estejam razoavelmente bem 
alimentados, vestidos e alojados”. 
 

 Na Inglaterra, na primeira parte do século XIX, Thomas Malthus e David Ricardo 

deram continuidade à obra de Smith, dando origem àquela que, posteriormente, se tornou 

                                                 
71 LUX, Kenneth. O erro de Adam Smith: de como um filósofo moral inventou a economia e pôs fim à 
moralidade. [Trad. Ronaldo Antonelli; revisão de trad. Álvaro de Vita]. São Paulo: Nobel, 1993. 
72 PARLOFF, Robert. Self-interest and personal responsability redux. In: American Psychologist, nº 42, 
p. 3-11, jan. 1987. 
73 Cf. ALLEN, R. William. Midnight Economist: Broadcast essays III. Los Angeles: International Institut 
for Economic Research, 1982, p. 23. 
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conhecida como a “Escola da Economia Política”, a qual, mais tarde, teria seu nome 

encurtado, por William Stanley Jevons, para Economia, que a definiu como: “a mecânica 

da utilidade e do interesse próprio(...) para satisfazer o máximo de nossos desejos com o 

mínimo de esforço - a fim de proporcionar a maior quantidade daquilo que é desejável à 

custa do mínimo que é indesejável - em outras palavras, maximizar o prazer, eis o 

problema da economia” 74. 

 A respeito do pensamento dos economistas clássicos, escreveu  Moraes75, em 

1914, o seguinte texto, que bem reflete a concepção da Escola Clássica sobre o trabalho 

humano:  

“Os economistas clássicos mantêm ainda, contra a evidência dos fatos, 
no interesse do capitalismo moderno, a crença nas virtudes da 
liberdade de trabalho, não admitindo regras, nem normas legais, que 
fixem as bases do contrato entre o empregador e o empregado, ou 
(como se diz na linguagem jurídica brasileira) entre o locatário e o 
locador de serviços. O homem é livre - argumentam; tem o direito de 
vender o seu trabalho pelo preço e nas condições que quiser. Mas, na 
vida industrial moderna, essa liberdade de trabalho só tem gerado a 
opressão e a miséria, a exploração do operariado e seu rebaixamento 
progressivo. Hoje, já ninguém contesta quanto influi a inexorável lei da 
concorrência na remuneração do trabalho operário - e isso basta para 
desfazer o encanto ilusório da ‘liberdade do trabalho’ ”. 

 

Destarte, para a Escola Clássica, o trabalho, embora fosse considerado elemento 

importante da economia das nações, não merecia nenhuma consideração de cunho moral, 

e era, tal como o fora entre os Mercantilistas, uma mercadoria. O diferencial da Escola 

Clássica foi o caráter científico dado ao estudo dos elementos da economia, uma vez que, 

antes de Smith, a Economia era uma “arte” e, depois dele, se transformou em uma 

ciência. 

 
2.4 Idade Contemporânea 

 

 Define-se convencionalmente como Idade Contemporânea o período histórico que 

vem desde o século XVIII até os dias atuais, tendo como marco inicial a derrubada do 

Absolutismo na França (1789) e a tomada do poder político pela burguesia, instaurando-

se um novo tipo de Estado, não-interventor, denominado de Estado liberal. Esse Estado, 

                                                 
74 Cf. LUX, Kenneth. O erro de Adam Smith: de como um filósofo moral inventou a economia e pôs 
fim à moralidade. [Trad. Ronaldo Antonelli; revisão de trad. Álvaro de Vita]. São Paulo: Nobel, 1993, p. 
30. 
75 MORAES, Everisto de. Apontamentos de Direito Operário. [Prefácio de Evaristo de Moraes Filho]. 4ª. 
Ed. São Paulo: LTr, 1998,  p. 9. 
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mais tarde, devido a diferentes acontecimentos, cederia lugar a um Estado liberal com 

características intervencionistas no campo social (Estado Social).  

 No dois Estados liberais de que se cogitou acima, as concepções acerca do 

trabalho humano assumiriam características opostas entre si e dariam origem a dois 

grandes grupos de correntes ideológicas, que prevaleceriam até os dias de hoje, no debate 

sobre o tema da intervenção do Estado nas relações de trabalho: uma, de cunho liberal-

individual, sustentando a não-intervenção estatal; e a outra, de caráter liberal-social, 

defendendo a intervenção do Estado na esfera social, a fim de reduzir as inevitáveis 

desigualdades que o ambiente de liberdade econômica tende a promover.  

 O assunto atinente ao intervencionismo estatal na atualidade será objeto de exame 

em tópico específico (item “3”) deste capítulo. No presente tópico, o propósito é de 

destacar as idéias, a respeito do trabalho, que prevaleceram ao longo da denominada 

Idade Contemporânea. Para tanto, convém, didaticamente, dividir a matéria em dois 

períodos: o período liberal até a Revolução Industrial e o período liberal posterior a esta. 

 

2.4.1  Fase do Estado de modelo liberal burguês, até o advento da Revolução 

Industrial 
 

  

A exploração colonial havia dado ensejo a um processo de acumulação de capital 

que se acelerou entre os séculos XVI e XVIII, possibilitando à burguesia se fortalecer e, 

afinal, derrubar o Estado absolutista.   

 A partir da independência dos Estados Unidos, em 1776, e da Revolução Francesa, 

em 1789, americanos e franceses instituíram Estados organizados por meio de 

Constituição e estabeleceram o primado da liberdade e da igualdade, cabendo ao Estado 

prestar tais garantias. O mesmo processo se verificou em quase todos os países do mundo, 

razão pela qual se afirma que no século XVII deu-se o início do Estado do tipo 

Constitucional Liberal, cuja característica fundamental é a de não intervir na vida 

particular, a não ser para garantir a igualdade e a liberdade, nunca na qualidade de 

provedor de quaisquer prestações de cunho social. 

 O advento do Liberalismo, associado ao capital acumulado, gerou o ambiente 

propício para a implantação do sistema fabril, no final do século XVIII, na Inglaterra, 

através da canalização de investimentos no setor industrial, fenômeno esse que ficou 

conhecido como “Revolução Industrial”.  
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 As características gerais do trabalho nesta fase podem ser vistas nas seguintes 

passagens de obra de Oliveira76:  

“A chamada Revolução Industrial não constituiu apenas no 
emprego da máquina na produção, substituindo o trabalho manual. 
O expressivo crescimento da produção eliminou logo as formas 
anteriores de apropriação do trabalho, baseadas no controle do 
Estado e das corporações.  
O lento processo de ruptura das relações feudais promoveu a 
separação gradativa do trabalhador dos meios de produção, no 
campo e nas manufaturas. O camponês foi aos poucos expropriado 
e, como o artífice, transformado em trabalhador livre, obrigado a 
vender sua força de trabalho para sobreviver. A apropriação dos 
meios e o controle do trabalho passa ao burguês capitalista. A 
relação burguês-trabalhador no interesse da produção faz da força 
de trabalho mercadoria; o trabalho é apropriado pelo dinheiro, pelo 
salário, o que Marx denomina de preço do trabalho.” 
 

 Vê-se de plano que uma característica fundamental das relações de trabalho, 

adquirida com o advento do Capitalismo/Industrialismo foi o fato de o trabalhador, 

finalmente, ter adquirido a total liberdade para trabalhar como queira e para quem queira. 

 Mas, por outro lado, como também se percebe claramente, do ponto de vista da 

ideologia liberal burguesa o trabalho continuava a ser uma reles mercadoria. Não 

proporcionou, o Liberalismo burguês, ao trabalho humano, nenhum caráter axiológico, 

tendo-lhe, como de resto, ao tema social em geral, negando qualquer regulação de cunho 

humanista. 

 Por fim, do ponto de vista psicológico, chama a atenção uma mudança radical na 

visão das pessoas em geral, sobre o trabalho, na fase de que ora se cuida. 

 Antes das transformações proporcionadas pelo Industrialismo, os indivíduos que 

ocupavam o alto da pirâmide social não trabalhavam, pois “(...) não era do trabalho que 

advinha o prestígio, mas do nome de família, da proteção às artes e letras e de rendas 

(...)”77, de maneira que “(...) quanto mais rica, menos a pessoa trabalhava, podendo 

dedicar-se a si, à família e aos amigos. (...) Antes da indústria, não apenas os nobres não 

trabalhavam de fato, como até os operários e os escravos se limitavam a trabalhar não 

mais de quatro ou cinco horas por dia. Os camponeses ficavam inativos muitos meses por 

ano. Um número enorme de festas - pagãs primeiro e, depois, cristãs - encarregava-se de 

preencher os espaços de tempo sem trabalho”78. 

                                                 
76 OLIVEIRA, Carlos Roberto de. História do trabalho. 3ª. Ed. São Paulo: Editora Ática S/A, 1995. (Série 
Princípios), p. 77-78. 
77 DE MASI, Domenico. O Futuro do Trabalho.  Brasília: Ed. UNB, 2000, p. 13. 
78 DE MASI, Dornenico. Op.cit.,  p. 13. 
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 Em suma, na sociedade industrial, seja para o operário, o rico ou o pobre, o 

trabalho passou a ser uma atividade socialmente bem vista, necessária, indispensável e, 

por isso mesmo, desejada por todos.  

 Mas, segundo esse novo pensamento, se o trabalho, de um fardo, ou um castigo - 

como se concebera outrora - converteu-se em privilégio, paradoxalmente, prevaleceu 

sendo, na prática, um motivo de sofrimento para a maioria das pessoas, considerando-se o 

fato de que, raramente, se tem a possibilidade de trabalhar naquilo de que se gosta de 

fazer. De Masi79 retrata esse paradoxo assim:  

(...) Depois, pelo fim do século XVIII, chegou a indústria: milhões 
de camponeses e artesãos se transformaram em trabalhadores 
‘subordinados’, os tempos e os lugares de trabalho passaram a não 
depender mais da natureza, mas das regras empresariais e dos 
ritmos da máquina, dos quais o operário não passava de uma 
engrenagem. O trabalho - que podia durar até quinze horas por dia - 
passou a ser um esforço cruel para o corpo do operário e 
preocupação estressante para a mente do empregado. Quando 
existia, deformava os músculos e o cérebro; quando não existia, 
reduzia os trabalhadores a desocupados e os desocupados a ‘sub-
proletariado’; trapos a vento, como diz Marx”. 

 
  Esse aspecto psicológico, ora destacado, fixou-se com o advento do Industrialismo 

e, até hoje, domina as mentes de quase todos os trabalhadores, ou seja, tem-se o trabalho 

como algo sem o que, mesmo os economicamente abastados, não poderiam viver. 

 Estudiosos do trabalho na atualidade, como De Masi80, Gorz81, Rifklin82, Méda83 e 

outros vêem nesse modo de pensar uma das principais causas do crescente desemprego 

mundial deste segundo milênio. Sustentam esses pensadores, em comum, que os 

benefícios proporcionados pela tecnologia e pela informática podem, hoje em dia, desde 

que se faça uma adequada distribuição dos empregos, permitir ampla redução na jornada 

de trabalho em quase todo o planeta, ensejando tempo de sobra para que as pessoas 

voltem a desfrutar do lazer e do convívio familiar, de onde se apartaram a partir do 

advento do industrialismo84.  

                                                 
79 DE MASI, Dornenico. O Futuro do Trabalho.  Brasília: Ed. UNB, 2000, p. 13-14. 
80 DE MASI, Domenico. Op. cit. 
81 GORZ, André. Misères du présent, richesses du possible. Paris: Galilée, 1997. 
82 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis de empregos e a redução da 
força global de trabalho.[Trad. Ruth Gabriela Bahr]. São Paulo: Makron Books, 1995. 
83 MÉDA, Dominique. Le travail, une valeur em voie de disparition. Paris: ed. Aubier, 1995. 
84 Essa previsão, já a havia feito Hanah Harendt, em sua “Vida Ativa”, em 1958. Essa pensadora alemã 
escreveu que se deveria tomar cuidado para impedir que o trabalho assumisse a função única de se avaliar a 
atividade humana, tendo previsto que nossa sociedade fundamentada no trabalho haveria de perder o 
trabalho como seu fundamento básico em breve tempo, e que nesse sentido seria necessário pensar, desde 
então, em outras formas de se dar sentido à vida humana. No Brasil, a referida obra foi publicada sob o 
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 Dizem, mais, aqueles autores, que o fator que tem dificultado à humanidade para 

atingir seu ideal de libertação em relação ao trabalho é, exatamente, essa idéia, arraigada 

na mente da sociedade capitalista, de que “o homem é só trabalho”. Em tal sentido, os 

autores em referência convergem um pouco em direção ao pensamento grego clássico, 

que exaltava o ócio como forma de ensejar tempo para a contemplação, com a diferença 

de que recomendam, a título de ocupação substitutiva dos empregos (ocupados pelas 

máquinas e computadores), o lazer, o trabalho filantrópico, o convívio com a família etc. 

A dedicação das pessoas a essas atividades (humanas) faria, naturalmente, com que o 

mundo se tornasse um lugar muito mais agradável para se passar a existência. 

  

2.4.2 Período posterior à Revolução Industrial: o surgimento do Direito do 

Trabalho e a transformação do Estado liberal burguês em Estado (liberal) Social 

  

 Constatou-se, bastante cedo, que a garantia de liberdade plantada com o germe da 

Revolução Francesa não foi suficiente para que o direito de trabalhar em condições 

condignas viesse a se tornar uma realidade. A invenção da máquina e sua aplicação à 

indústria provocaram uma outra revolução, precisamente uma revolução nos métodos de 

trabalho e, conseqüentemente, nas relações entre patrões e trabalhadores. A multiplicação 

da força de trabalho importou na redução da demanda por mão-de-obra, porque, mesmo 

com o aparecimento das grandes oficinas e fábricas, para se obter um determinado 

resultado na produção não era necessário tão grande número de operários, o que gerou 

desemprego e fome. 

 Nesta fase, o empregado, abandonado pelo Estado à própria sorte, e agora sem 

merecer sequer uma tutela precária, como outrora tivera, do dono (período da 

escravatura), do senhor (período da Alta Idade Média) ou do mestre (período da Baixa 

Idade Média), nada mais era do que um meio de produção. 

 Essa situação de abandono e de miséria geral, que afetou os países então recém-

industrializados, provocou uma enorme onda de escritos, livros e movimentos, que 

terminaram por proporcionar a volta da humanização às relações de trabalho. 

Destacaram-se, pela influência que tiveram no restabelecimento da humanização do 

trabalho, homens de ação ou pensadores como Robert Owen, Charles Fourier, Louis 

Blanc, Saint Simon, Proudhon (socialistas utópicos); Karl Marx (criador do socialismo 

                                                                                                                                                  
título de “A condição humana” (HARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª Ed. [Trad. Roberto 
Raposo] Rio de Janeiro: Forense Univeersitária, 2001). 
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científico); e Sismonde de Sismondi, Adam Müller, Daniel Raymond, List, Carey, 

Cauwès e Brocar (intervencionistas)85.  

 Como consectário dos movimentos pela humanização do trabalho, nasceu o 

“Direito do Trabalho”86, representado pelas inúmeras leis editadas nos diferentes Estados, 

bem assim princípios próprios, que, tomando em consideração principalmente a condição 

de hipossuficiência dos trabalhadores sob dependência do capitalismo, passou a assegurar 

inúmeras prestações “mínimas” plenamente exigíveis em face dos empregadores. 

 O caráter social do Direito do Trabalho foi reforçado, em seguida, pelo advento do 

Estado Social em vários países, que correspondeu à fixação de novas Constituições que 

previram o dever do Estado não só de assegurar as liberdades e garantias de liberdade 

(direitos fundamentais de primeira geração), mas também a sua própria intervenção, a fim 

de proporcionar a igualdade onde ela não pode ser alcançada, como é o caso da prestação 

de saúde, educação e previdência (direitos fundamentais de segunda geração) para os 

necessitados.     

 Portanto, a partir do advento do Direito do Trabalho e das Constituições Sociais87, 

o trabalhador recuperou o direito à dignidade no trabalho. Outrossim, o trabalho, antes 

concebido como uma mera mercadoria, passa a merecer do Estado, até os dias presentes, 

o tratamento próprio de um direito humano fundamental. 

 
 
3 O trabalho humano na atualidade: tendência à mercantilização 
 
 
 Atualmente, os países ricos, capitaneados, sobretudo, pelos Estados Unidos e 

Inglaterra, estão promovendo a retomada de um Liberalismo em moldes semelhantes aos 

do Liberalismo individualista dos fins do século XVIII, agora sob a alcunha de 

“Neoliberalismo”.  

No receituário neoliberalista88 consta, entre as principais receitas, a orientação 

para que os Estados se abstenham de interferir nas relações econômicas, especialmente 

                                                 
85 O pensamento desses humanistas pode ser conferido nas lúcidas lições de HUGON (HUGON, Paul. 
História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995) e MARTÍNEZ (MARTÍNEZ, Soares. 
Economia política. 8ª. ed. Coimbra: Almedina, 1998). 
86 Já foi visto que existem registros históricos da existência de normas voltadas para a proteção do homem 
nas relações de trabalho desde a antiguidade, donde se conclui que o Direito há muito já se ocupava dessa 
matéria. Todavia, no sentido em que ora se faz referência, ou seja, enquanto disciplina científica, o Direito 
do Trabalho surgiu somente no Século XVIII, com a Revolução Industrial.  
87 Instituições que, aliais, podem ser consideradas até mesmo como causa e conseqüência, respectivamente, 
uma da outra. 
88 Fala-se em mero “receituário”, tendo em vista que o movimento liberalista atual não se baseia em 
verdadeiras leis econômicas, já testadas e aprovadas no passado, mas sim  em  “receitas” ou “providências” 
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nas relações de trabalho. A adoção das receitas neoliberais, conforme já revelaram fatos 

recentes em todos os países que as adotaram, implica em permitir que as forças do 

mercado ponham novamente o trabalho na condição de reles mercadoria, com valor 

variável ao sabor da lei da oferta e da procura89. 

 A valorização do trabalho humano, todavia, não pode ser olvidada pelos Estados. 

Se os Estados deixarem de intervir nas relações econômicas de um modo geral, os mais 

fortes economicamente irão, naturalmente, submeter os mais fracos. Por isso, o capítulo 

III desta dissertação é dedicado à comprovação de que o direito ao trabalho, com todas as 

suas formas de manifestação, consiste num direito fundamental que é relacionado, 

umbilicalmente, com o Princípio da Dignidade Humana.  Antes, porém, torna-se 

necessário conhecer um pouco sobre os direitos humanos em geral, o que se fará no 

próximo capítulo (capítulo II). 

                                                                                                                                                  
que são ditadas - pelo Fundo Monetário Internacional, sob o comando dos países ricos - aos países pobres 
de economias “emergentes”,  diante de cada novo colapso econômico, que é comum nessas economias, 
atualmente. Tais “receitas”  vêm sendo testadas sem prévia experimentação, e as “cobaias” são países não-
desenvolvidos, entre os quais ainda se pode incluir o Brasil.  
89 Este assunto será retomado no capítulo VI desta dissertação - intitulado “O Atropelo do Direito Social ao 
Trabalho no Estado Neoliberal e a atuação do Ministério Público do Trabalho” -, que é dedicado ao tema do 
abandono dos trabalhadores pelo Estado, no atual cenário neoliberalista, e à atuação do Ministério Público 
do Trabalho nesse contexto.  
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CAPÍTULO II: DIREITOS HUMANOS 
 

1 Noção de direitos humanos 

 

 Para fazer referência aos direitos relativos à dignidade da pessoa humana, os 

diversos autores têm empregado, principalmente, expressões como “direitos humanos”, 

“direitos do homem” e “direitos fundamentais”, embora a literatura se refira, ainda, a 

outras terminologias90. As expressões “direitos humanos” e “direitos do homem” são mais 

freqüentes entre autores anglo-americanos, enquanto “direitos fundamentais” é mais 

empregada entre os publicistas alemães, sendo certo, porém, que a última locução citada 

reflete com maior precisão os “direitos humanos” enquanto direitos positivados, tanto 

assim que a doutrina contemporânea vem dando preferência ao seu uso, quando deseja 

fazer alusão àqueles direitos positivados numa Constituição de determinado Estado91. 

 Embora através de terminologias muitas vezes distintas entre si, os diversos 

autores, ao conceituarem os direitos humanos, tendem a convergir para um mesmo núcleo 

de elementos conceituais. Assim, por exemplo, para Castan Tobeñas92, direitos humanos 

são   

“(...) aqueles direitos fundamentais da pessoa humana - considerada 
tanto em seu aspecto individual como comunitário - que 
correspondem a esta em razão de sua própria natureza (de essência ao 
mesmo tempo corpórea, espiritual e social) e que devem ser 
reconhecidos e respeitados por todo poder e autoridade, inclusive as 
normas jurídicas positivas, cedendo, não obstante, em seu exercício, 
ante as exigências do bem comum”.  
 

                                                 
90 José Afonso da Silva, por exemplo, ao mesmo tempo em que manifesta preferência pelo emprego da 
expressão “direitos fundamentais do homem”, adverte que na literatura são encontradiças, com o mesmo 
significado de “direitos humanos”, as expressões “direitos naturais”, “diretos do homem”, “direitos 
individuais”, “direitos públicos subjetivos”, “liberdades fundamentais”, “liberdades públicas” e “direitos 
fundamentais do homem”. Justificando sua preferência por esta última terminologia, o referido autor 
argumenta que ela,  “(...) além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a 
ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, 
aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual 
para todas as pessoas”  (In: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 7ª Ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991, pp. 157 e 159) . 
91 Isso se deve ao fato de que, ao começarem a ser inseridos nas (primeiras) Cartas de Direitos ou 
Declarações de Direitos, os “direitos humanos” (mais precisamente, os direitos fundamentais clássicos) 
nelas passaram a figurar sob a rubrica de “direitos fundamentais”. 
92 TOBEÑAS, José Castan. Los derechos del hombre. Madri: Reus, 1976, p. 13. 
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 Segundo Konrad Hesse93, “direitos fundamentais”, numa acepção ampla, são 

aqueles destinados a criar e manter os pressupostos de uma vida na liberdade e na 

dignidade humana; e, num sentido estrito, constituem aqueles direitos que o direito 

vigente qualifica como tais.  

 Por fim - e para não citar dezenas de outros bons conceitos, o que seria 

improdutivo, considerando-se os objetivos desta dissertação -, pela sua propriedade e 

adequação para refletir o significado dos direitos humanos em todos os tempos e lugares, 

convém apontar o conceito formulado por Perez Luño. Para este autor94, os direitos 

humanos constituem “(...) um conjunto de faculdades e instituições que, em cada 

momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade 

humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos 

em nível nacional e internacional”. 

Mas, conforme se verá mais adiante, os direitos humanos estão sempre submetidos 

a um processo de ampliação e transformação no correr da história, de sorte que se torna 

praticamente impossível a formulação, a seu respeito, de um conceito sintético e preciso, 

embora seja sempre aceitável qualquer definição que encaminhe, de modo geral, para os 

sentidos acima referenciados.   

 

2. Histórico 

 

 Com a sua positivação nas famosas Declarações de Direitos95, os direitos humanos 

(que nesses documentos já passaram a ser designados mais comumente como direitos 

fundamentais) vieram a adquirir o caráter de generalidade. Entretanto, muito antes de sua 

inserção nos referidos documentos, os direitos humanos já estavam sendo praticados na 

cultura de sociedades ocidentais e não-ocidentais, desde a antiguidade. 

                                                 
93 Trata-se de afirmação de HESSE que, segundo BONAVIDES, consta de “HESSE, Konrad, 
“Grundrechte”, in Staatslexikon, Herausgegeben von Goeresgesellschaft, Bd. 2. 7. Auflage, 1986” 
(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997,  p. 
515). 
94LUÑO. Antonio Enrique Pérez. Derechos humanos, Estado de derecho y constitución. 5ª ed. Madrid: 
Editorial Tecnos S.A., 1995, p. 48. 
95 As primeiras foram as Declarações inglesas (a Magna Charta Libertatum, de 15/6/1215; a Petition of 
Rights, de 1628; o Act of Habeas Corpus, de 1679; o  Bill of rights, de 1689; e o Act of Seattlement, de 
12/6/1701). Depois sobrevieram, cronologicamente, a Declaração de Direitos do Povo de Virgínia (EUA), 
de 20/6/1776; a Declaração de Independência dos treze Estados Unidos da América, de 04/7/1776; a 
Constituição dos Estados Unidos da América, de 17/9/1787; e a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, francesa, de 1789. 
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 A História registra que no antigo Egito e Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., já 

eram previstos alguns mecanismos para proteção individual em relação ao Estado e que o 

Código de Hammurabi (1690 a.C.) foi, possivelmente, “a primeira codificação a 

consagrar um rol de direitos comuns a todos os homens, tais como a vida, a propriedade, a 

honra, a dignidade, a família, prevendo, igualmente, a supremacia das leis em relação aos 

governantes”96.    

 A positivação dos direitos fundamentais é fruto de uma paulatina formação em 

nível axiológico, ético e filosófico, que adquiriu realidade social com o surgimento do 

mundo moderno, nos séculos XV e XVI97. Antes do Estado Moderno, pode-se citar, entre 

os principais móveis para a concepção dos direitos humanos, as idéias de Buda, em torno, 

principalmente, da igualdade de todos os homens (500 a. C.). Posteriormente, cabe 

mencionar vários estudos surgidos na Grécia, sobre a necessidade de igualdade e 

liberdade do homem, onde se prevê inclusive a participação política dos cidadãos (como a 

Democracia Direta, de Péricles); e sobre a crença na existência de um direito natural 

anterior e superior às leis escritas, encontrada no pensamento dos sofistas e estóicos (por 

exemplo, na obra “Antígona” - 441 a.C. -, em que Sófocles defende a existência de 

normas não escritas e imutáveis, superiores aos direitos escritos do homem)98.  

 Ainda é necessário citar a Lei das Doze Tábuas, que, tendo em vista o complexo 

mecanismo de instrumentos de defesa dos direitos individuais que por meio dela se erigiu, 

faz com que se atribua ao Direito romano a origem dos textos escritos consagradores da 

liberdade, da propriedade e da proteção aos direitos do cidadão99. 

 Na seqüência de fatores influentes na teorização dos direitos humanos, tem-se a 

religiosidade decorrente da difusão do Cristianismo que, “(...) com a mensagem de 

igualdade de todos os homens, independentemente de origem, raça, sexo ou credo, 

também influenciou diretamente na consagração dos direitos fundamentais, enquanto 

necessários à dignidade da pessoa humana”100. 

 E, afinal, até mesmo na Idade Média, com a sua organização feudal, em que havia 

rígida separação de classes, em que vassalos eram subordinados do suserano, foram 

                                                 
96 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: Teoria Geral; comentários aos arts. 1º a 
5º da Constituição da República Federativa do Brasil; doutrina e jurisprudência. 2ª Ed. São Paulo: 
Editora Atlas S.A., 1998 (Coleção temas jurídicos, V. 3), p. 24-25. 
97 Cf. LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1998, p. 28. 
98 Cf. MORAES, Alexandre de. Op.cit.,  p. 25. 
99 Cf. MORAES, Alexandre de. Op.cit.,  p. 25. 
100 MORAES, Alexandre de. Op.cit.,  p. 25. 
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também elaborados diversos documentos jurídicos, reconhecendo a existência de direitos 

humanos e sempre com o objetivo de limitar o poder estatal101. 

 Foi a partir do terceiro quarto do século XVIII até meados do século XX que se 

deu o forte desenvolvimento das declarações de direitos humanos. Polemiza-se sobre se a 

consagração normativa e o caráter de universalidade desses direitos foram alavancados 

pelas Declarações dos Estados Unidos da América (a Declaração de Direitos de Virgínia, 

de 16/6/1776, Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de 4/7/1776; 

e Constituição dos Estados Unidos da América, de 17/9/1787), ou se somente o foram 

com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, em 1789. Ledur102, 

apoiando-se em K. Stern, sustenta que “(...) enquanto as declarações de direitos norte-

americanos se tornaram direito positivo, armado de ação para fazê-los valer, a declaração 

francesa permaneceu no terreno das promessas, como simples ‘programa’ deixado à 

disposição do legislador”. Por sua vez, Bonavides103 atribui a universalização dos direitos 

humanos à influência da Declaração francesa. Segundo o referido constitucionalista, 

“(...)a percepção teórica identificou aquele traço na Declaração 
francesa durante a célebre polêmica de Boutmy com Jellinek ao 
começo deste século. Constatou-se então com irrecusável veracidade 
que as declarações antecedentes de ingleses e americanos podiam 
talvez ganhar em concretude, mas perdiam em espaço de 
abrangência, porquanto se dirigiam a uma camada social privilegiada 
(os barões feudais), quando muito a um povo ou a uma sociedade que 
se libertava politicamente, conforme era o caso das antigas colônias 
americanas, ao passo que a Declaração francesa de 1789 tinha por 
destinatário o gênero humano. Por isso mesmo, e pelas condições da 
época, foi a mais abstrata de todas as formulações solenes já feitas 
acerca da liberdade”104.  

  

Na seqüência, Bonavides105 transcreve a seguinte afirmação, do mesmo Émile 

Boutmy, corroborando seu pensamento a respeito do caráter universal da Declaração 

francesa de 1789: “Foi para ensinar o mundo que os franceses escreveram; foi para o 

proveito e comodidade de seus concidadãos que os americanos redigiram suas 

Declarações”. 

                                                 
101 Cf. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: Teoria Geral; comentários aos arts. 
1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil; doutrina e jurisprudência. 2ª Ed. São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 1998 (Coleção temas jurídicos, V. 3),  p. 25. 
102 LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1998, p. 29. 
103 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997,  p. 
516. 
104 BONAVIDES, Paulo. Op.cit.,  p. 516. 
105 BONAVIDES, Paulo.Op. cit.,  p. 516. 
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 Dentre as inúmeras e importantíssimas previsões constantes da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, podem ser destacados os seguintes 

direitos humanos (ou fundamentais): princípio da igualdade, liberdade, propriedade, 

segurança, resistência à opressão, associação política, princípio da legalidade, princípio 

da reserva legal e anterioridade em matéria penal, princípio da presunção da inocência, 

liberdade religiosa e livre manifestação de pensamento. 

 Novas formas de controle do poder estatal vieram a ser inseridas logo na primeira 

Constituição francesa, de 3/9/1791. Melhor regulamentação, ainda, veio a constar da 

Constituição francesa de 24/6/1793, o que se pode vislumbrar até pelo teor do seu 

preâmbulo, segundo o qual: 

“O povo francês, convencido de que o esquecimento e o desprezo dos 
direitos naturais do homem são as causas das desgraças do mundo, 
resolveu expor, numa declaração solene, esses direitos sagrados e 
inalienáveis, a fim de que todos os cidadãos, podendo comparar sem 
cessar os atos do governo com a finalidade de toda a instituição 
social, nunca se deixem oprimir ou aviltar pela tirania; a fim de que o 
povo tenha sempre perante os olhos as bases de sua liberdade e da 
sua felicidade, o magistrado a regra dos seus deveres, o legislador o 
objeto da sua missão. Por conseqüência, proclama, na presença do 
Ser Supremo, a seguinte declaração dos direitos do homem e do 
cidadão”106. 

 

 A lição francesa se propagou e, com isso, a positivação dos direitos humanos 

continuou durante o constitucionalismo liberal do século XIX, sendo marcantes a 

Constituição espanhola de 19/3/1812 (Constituição de Cádis), a Constituição portuguesa 

de 23/9/1922, a Constituição belga de 7/2/1831 e a Constituição francesa de 4/11/1848. 

Essas primeiras Constituições foram marcadas pelo mesmo ideal liberal (burguês) que 

presidiu a Revolução Francesa, prevalecendo o caráter individual dos direitos humanos 

assegurados na Constituição e a natureza subjetiva desses direitos, com atribuição ao 

Estado, apenas, do papel de garanti-los.  

 Mas foi a França, ainda, com a Declaração de Direitos, constante da sua Carta de 

1848, quem veio a esboçar a primeira ampliação dos direitos fundamentais, pois, no seu 

artigo 13, além de manter os tradicionais direitos humanos de liberdade, passou a garantir, 

também, a liberdade do trabalho e da indústria, a assistência aos desempregados, às 

crianças abandonadas, aos enfermos e aos velhos sem recursos, cujas famílias não 

                                                 
106 Cf. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: Teoria Geral; comentários aos arts. 
1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil; doutrina e jurisprudência. 2ª Ed. São 
Paulo: Editora Atlas S.A., 1998 (Coleção temas jurídicos, V. 3), p. 28. 
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pudessem socorrer107. Ao assegurar esses outros direitos, a França tinha lançado a 

primeira das Constituições Sociais. 

 Iniciado o século XX, os diplomas constitucionais passaram a ter como traços 

marcantes as preocupações sociais, como se pode perceber nos principais textos 

constitucionais dessa fase: Constituição mexicana de 31/1/1917, Constituição Alemã (de 

Weimar) de 11/8/1919, Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e 

Explorado de 17/1/1918, seguida pela primeira constituição Soviética (Lei Fundamental) 

de 10/7/1918 e a Carta do Trabalho, editada pelo Estado Fascista italiano em 21/4/1927. 

 Finalmente, na atualidade, em que se desenha uma nova espécie de Estado, do 

mundo globalizado, cujas características definitivas ainda não estão totalmente 

delineadas, a única certeza que se vislumbra é a de que reaparecem novas e graves 

modalidades de desrespeitos aos direitos humanos e exulta a necessidade de 

reconhecimento em nível constitucional dos direitos dessa natureza, e, sobretudo, a 

necessidade de torná-los efetivos. 

 

 

3 As “gerações” de direitos humanos no constitucionalismo  

 

 Como bem assinala Paulo Bonavides,108 “o lema revolucionário do século XVIII, 

esculpido pelo gênio político francês, exprimiu em três princípios cardeais todo o 

conteúdo possível dos direitos fundamentais, profetizando até mesmo a seqüência 

histórica de sua gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade.” De 

fato, estes três ideais pregados pela vitoriosa Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade), tornaram-se objetivos comuns de todos os povos, que passaram, daí em 

diante, a buscar não apenas meios de inseri-los nos respectivos ordenamentos jurídicos 

positivos como, ainda, a criar outros direitos de conteúdos materiais decorrentes daqueles 

postulados. 

 Após o advento das Cartas da América do Norte e da França, os direitos 

fundamentais seguiram sendo incorporados nas Constituições dos diversos países, 

segundo um processo cumulativo e qualitativo, o que levou os constitucionalistas, para 

                                                 
107 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: Teoria Geral; comentários aos arts. 1º a 
5º da Constituição da República Federativa do Brasil; doutrina e jurisprudência. 2ª Ed. São Paulo: 
Editora Atlas S.A., 1998 (Coleção temas jurídicos, V. 3), p. 29. 
108 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997,  p. 
516. 
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fins didáticos, a agrupá-los por “gerações”109. Presentemente, os diversos 

constitucionalistas concordam em que já se formaram três gerações de direitos 

fundamentais, mas já vislumbram, em alguns direitos que começam a ser considerados 

indispensáveis para o ser humano, no mundo pós-moderno, o prenúncio de uma “quarta 

geração” de direitos humanos. 

 Os “direitos fundamentais de primeira geração”, também denominados “direitos 

civis”, traduzem a necessidade de garantir a liberdade do cidadão em relação ao Estado, 

ou seja, visam a limitar o Poder do Estado. Tiveram origem nas Declarações de Virgínia e 

Francesa e hoje consistem em direitos consubstanciados nas Constituições como direitos 

de defesa individuais, tais como o direito de liberdade pessoal de pensamento, de religião, 

de reunião e de liberdade econômica. O destinatário desses direitos é o indivíduo, com 

vistas a assegurar-lhe a liberdade. 

 Os “direitos fundamentais de segunda geração”, ou “direitos econômicos e 

sociais”, correspondem ao direito às prestações devidas pelo Estado. Surgiram a partir da 

concepção de que a atividade estatal é realizada no interesse dos cidadãos, e de que daí 

decorre o dever daquele ente, de prestar aos seus súditos determinadas prestações 

indispensáveis. Sua institucionalização foi iniciada com a Constituição francesa de 

4/11/1848, com a Constituição mexicana de 1917 e com a Constituição alemã, de 

Weimar, de 1919. Nas Constituições dos diversos países, os direitos de “segunda 

geração” se consubstanciam em direitos como os relativos ao trabalho humano110, os 

direitos previdenciários, direito à saúde, além de outros. O titular dos direitos 

fundamentais de segunda geração é a sociedade, que os tem com a finalidade de alcançar 

a igualdade de todos. 

Por fim, os “direitos fundamentais de terceira geração” (também denominados 

direitos “de fraternidade” ou “de solidariedade”111) seriam direitos que emergem da 

                                                 
109 BONAVIDES considera um equívoco de linguagem o emprego do termo “geração” e recomenda sua 
substituição por “dimensão” (direitos de primeira, segunda, terceira e quarta “dimensão”), argumentando 
com a vantagem lógica e qualitativa do termo sugerido, na medida em que o termo “geração” pode induzir 
apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que 
não é verdade, já que os direitos fundamentais de todas as gerações, indistintamente, permanecem eficazes, 
são infra-estruturais e formam a pirâmide cujo ápice é o direito à Democracia (BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997,  p. 525).  
110 Tendo em vista os objetivos almejados com essa dissertação, destinar-se-á um capítulo inteiro (Capítulo 
III, próximo) para o estudo específico do direito social ao trabalho, com vistas a demonstrar seu significado 
e alcance, a eficácia das normas que lhe dizem respeito e sua relação com o princípio da dignidade da 
pessoa humana. 
111 De acordo com BONAVIDES, o professor universitário Etiene-R Mbaya, em manuscrito que lhe 
enviara, supostamente inédito até então (intitulado Menschenrechte im Nord-Sued Verhaeltnis), manifesta 
preferência pela expressão “direitos de solidariedade”, ao invés de “direitos de fraternidade”. Esta última 
expressão seria a preferida por Karel Vasak, Diretor da Divisão de Direitos do Homem e da Paz, da 
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reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à  

comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. De acordo com Bonavides, “a 

teoria, com Vasak e outros, já identificou cinco direitos da fraternidade, ou seja, da 

terceira geração: o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio 

ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito 

de comunicação”.  Trata-se, naturalmente, de uma relação apenas indicativa daqueles que 

se delinearam em contornos mais nítidos contemporaneamente; é possível que haja outros 

em fase de gestação, podendo o círculo alargar-se à medida que o processo universalista 

for se desenvolvendo112.  

Bonavides113 sustenta que a globalização difundida pelo neoliberalismo é somente 

a econômica, que pretende nitidamente destruir o Estado nacional, afrouxar e debilitar os 

laços de soberania e doutrinar uma falsa despolitização da sociedade, tudo com o único 

objetivo de beneficiar hegemonias supranacionais que já estão esboçadas no presente. 

Porém, na visão desse experiente filósofo político, há uma outra globalização que se dá 

bastante silenciosa e que as hegemonias não conseguem conter. Refere-se esse autor à 

globalização dos direitos fundamentais, a única que interessa verdadeiramente aos povos 

da periferia e que consiste no único entrave para que não se concretize a servidão do 

porvir. Daí visualisar o citado jusfilósofo114, que, em decorrência do fenômeno da 

globalização, presente também em termos políticos, já vêm sendo introduzidos na esfera 

da normatividade jurídica alguns “direitos fundamentais de quarta geração”, 

correspondentes, segundo ele, à derradeira fase de institucionalização do Estado social.  

Para Bonavides115, os emergentes “direitos de quarta geração” consistem no 

direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo, e, deles, “(...) 

depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 

universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de 

convivência”.  

                                                                                                                                                  
UNESCO, o qual a teria empregado em uma Léçon Inaugurale, sob o título Pour lês Droits de l’Homme de 
la Troisième Génération: Lês Droits de Solidarité, ministrada em 2 de julho de 1979, no Instituto 
Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997,  pp. 522 e 523 e notas de rodapé ns. 17 e 18). 
112 A propósito, assinala BOBBIO que o rol dos direitos fundamentais se estendeu e continuará a se 
estender, ao longo da história, ao sabor dos interesses e das necessidades, das classes no poder, dos meios 
disponíveis para a realização daqueles interesses, das transformações tecnolígicas etc. (BOBBIO, Norberto. 
A era dos direitos. (Trad. Jorge Guerrero R.) 2ª ed. Rio de Janeiro: Campos, 1992,  p. 18). 
113 BONAVIDES, Paulo. Op.cit., p. 524. 
114 BONAVIDES, Paulo. Op.cit., p. 524. 
115 BONAVIDES, Paulo. Op.cit., p. 525. 
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 Na visão de Bonavides, os três direitos “de quarta geração” acima aludidos são 

interdependentes. A democracia positivada como direito humano de quarta geração é uma 

democracia direta, que se tornará possível somente se a informação e o pluralismo 

também vingarem paralelamente, como elementos imprescindíveis àquela, enquanto 

direito do gênero humano, projetado e concretizado no último grau de sua evolução 

conceitual. Em suma, uma vez que se concretizem as aberturas pluralistas do sistema 

globalizado em todos os setores da atividade humana e desde que os avanços tecnológicos 

permitam que todos tenham acesso à informação correta e livre da mídia manipuladora, 

estar-se-á garantida a democracia como direito humano. 

 De acordo com o citado autor, os direitos de quarta geração, ao invés de tornarem 

caducos os das gerações anteriores, na verdade, consubstanciam-se em móvel para a sua - 

principalmente os de segunda geração - eficácia, ainda não alcançada devidamente até os 

dias atuais116. 

 

 

4  A situação do Brasil: a ineficácia da Constituição como óbice à consolidação 

do Estado democrático de direito 
 

 Ao tratar do conceito de Estado de Direito, Kelsen117 demonstra que um Estado 

não submetido ao Direito é impensável, pois o Estado apenas é existente nos atos do 

Estado, que são atos postos por indivíduos e são atribuídos ao Estado como pessoa 

jurídica. E tal atribuição só é possível com base em normas jurídicas que regulam 

especificamente estes atos. Não é o Estado que se subordina ao Direito por ele criado, 

mas é o Direito que, regulando a conduta dos indivíduos e, especialmente a sua conduta 

dirigida à criação do Direito, submete a si esses indivíduos. No entanto, o próprio 

Kelsen118 deixou claro que esse conceito contempla a noção de Estado de Direito apenas 

sob o enfoque formal, olvidando sua principal característica, que, segundo o mesmo 

autor, consiste na exigência de que seja apto a satisfazer os requisitos da democracia e da 

segurança jurídica.  

                                                 
116 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997,  p. 
525. 
117 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. [Trad. João Baptista Machado]. 6ª.ed. São Paulo:Martins 
Fontes, 1998, p. 346. 
118 KELSEN, Hans. Op.cit., p.346. 
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 Abelardo Torré119 segue a mesma linha de pensamento de Kelsen, afirmando que, 

no sentido lógico-formal, Estado de Direito é o Estado funcionalizado através do direito 

(ou regime jurídico), porém, numa acepção histórico-política ou político-valorativa, pode-

se afirmar que “Estado de Direito é aquele Estado em que têm vigência os direitos 

fundamentais do homem”, significando que toda pessoa tem um vasto âmbito de 

liberdade, que não pode ser validamente desprezado pelos governantes. 

 Um Estado de Direito também tem sido classicamente identificado pelas distintas 

instituições ou meios técnico-jurídicos de que tradicionalmente se compõe. Em tal 

sentido, para se caracterizar como Estado de Direito, o Estado deve estar organizado 

através de Constituição120 que estabeleça a separação entre o poder constituinte e os 

poderes constituídos121, preveja a separação dos poderes constituídos entre si122, afirme os 

direitos fundamentais e, ainda, estabeleça mecanismos e ações (garantias fundamentais) 

através dos quais as pessoas possam cobrar o respeito aos seus direitos fundamentais, 

contra quem quer que seja, inclusive o próprio Estado. No Brasil, por exemplo, são 

previstos direitos de garantia como o Habeas Corpus, o Mandado de Segurança, a ação 

popular, o Habeas Data, o Mandado de Injunção e a Ação Civil Pública123. 

                                                 
119 TORRÉ, Abelardo. Introducción al derecho: Introducción a la ciencia del derecho, Introducción a 
la Filosofia del derecho, Introducción a la sociología del derecho, Introducción a las especialidades de 
la ciencia del derecho y a las ramas del derecho. Buenos Aires: editorial Perrot, 1997, p. 592. 
120 Por mais avançada que seja a cultura política e a educação de um povo, sempre ocorrerão violações dos 
direitos fundamentais dos homens, não sendo possível confiar-se somente na virtude dos governantes e  no 
seu sentido de dever para respeitá-los. Daí por que é necessária uma determinada estrutura institucional que 
o assegure e que veio a se materializar na Constituição. 
121 Esta separação é uma dupla manifestação de soberania do povo e tende a uma mais eficaz defesa dos 
direitos fundamentais do homem, mediante a maior estabilidade que assim adquirem as normas 
constitucionais. Com efeito, somente o poder constituinte, ou seja, o povo no exercício de tal poder, pode 
ditar e reformar a Constituição; por sua vez, as atribuições dos poderes constituídos estão limitadas pela 
mesma Constituição, cuja reforma fica fora de seu alcance. Ressalve-se que a exigência da separação entre 
os poderes constituinte e constituídos, e destes últimos entre si, como característica de um Estado de 
Direito, comporta exceções. Tal é o caso da Inglaterra, em que o Parlamento exerce ao mesmo tempo o 
poder legislativo ordinário e o poder constituinte, ao mesmo tempo em que se trata, paradoxalmente, de um 
dos países onde mais se respeitam os direitos fundamentais do homem e no qual as normas que na prática 
têm hierarquia constitucional alcançam maior estabilidade do que em muitos países formalmente 
organizados como Estados de direito. 
122 Teorizada por Montesquieu, a separação dos Poderes constituídos do Estado, entre si, é imprescindível 
para a configuração do Estado de Direito, em qualquer regime de Governo. É preciso assinalar que a 
separação entre o Legislativo e o Executivo, por natureza, é maior no regime presidencial do que no 
parlamentarista. Mas, nunca se poderá considerar Estado de Direito aquele que não disponha de um Poder 
Judiciário totalmente independente dos outros dois Poderes. E esse Judiciário tem que dispor de poder 
jurisdicional até mesmo para declarar a inconstitucionalidade das normas ditadas pelos outros poderes, sob 
pena de, em caso contrário, não se poder caracterizar o Estado como Estado de direito. 
123 A Ação civil pública, apesar de “(...) não estar prevista no capítulo dedicado aos Direitos e garantias 
Fundamentais, não deixa de constituir-se em uma das garantias instrumentais dos direitos 
constitucionalmente assegurados” (Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional.18 ed. 
São Paulo: Saraiva, 1997, p.252).  Na verdade, a Ação Civil Pública está inserida na Constituição como 
uma das funções promocionais do Ministério Público, no inciso III, do art. 129 da CF de 1988, o que 
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 Na atualidade, não se concebe como Estado de Direto aquele país no qual se 

permite a violação dos Direitos humanos. Classicamente, Democracia tem sido definida 

como o governo do povo, entretanto, atualmente, deve ser entendida genericamente como 

uma contraposição a quaisquer formas arbitrárias de exercício do poder. Além disso, 

Democracia é definida como um regime onde as decisões políticas são tomadas através de 

procedimentos que levam em conta a vontade da maioria, mas, também, como um regime 

onde os cidadãos têm seus direitos e liberdades asseguradas através de garantias jurídicas 

efetivas. 

 Uma maneira possível de averiguar se um determinado Estado corresponde a um 

verdadeiro Estado de direito, segundo a ótica da Democracia, é confrontando as 

características desse Estado com aquelas que fazem parte do conjunto de instrumentos 

internacionais existentes para a defesa da pessoa humana, ou seja, o International Bill Of 

Rights. Tão mais próximo estará de um Estado de direito aquele Estado cuja Carta 

constitucional mais se aproxime do padrão constante do International Bill of Rights.  

 Em interessante artigo, Oscar Vilhena Vieira124 analisa, com bastante propriedade, 

o caso específico do Brasil. Esse autor evidencia que existem dois modos possíveis pelos 

quais pode ser rompida a normalidade comum a um Estado de Direito. O primeiro modo é 

a luta pelo poder, com a vitória de um grupo que impõe a nova ordem, com seu próprio 

fundamento de validade; e o segundo, é quando a ordem jurídica constitucional é, ou se 

torna, ineficaz. No mencionado texto, o referido autor procura comprovar que, no Brasil, 

a normalidade democrática do Estado de Direito vem sendo rompida pelo segundo dos 

modos citados, ou seja, devido à ineficácia da ordem constitucional.  

 Apoiando-se em Carl Schmitt, Vieira125 leciona que as rupturas da ordem do 

Estado de direito ficam fora de quaisquer limitações jurídicas ou éticas, quando são 

decorrentes da vitória de um grupo na luta pelo poder. Tais rupturas poderiam ser 

chamadas de grandes exceções, pois se tornam “legalizadas” pelos movimentos que 

assumiram o poder, criando seu próprio fundamento de validade. Esta concepção está 

vinculada à idéia de Carl Schmitt, de que soberano é aquele capaz de, no momento de 

exceção, impor uma nova “normalidade”. Não é pertinente nenhum tipo de discussão 

                                                                                                                                                  
significa que, tal como o próprio Ministério Público em si, trata-se de uma das mais importantes garantias 
instrumentais dos direitos fundamentais. 
124 VIEIRA, Oscar Vilhena. A violação sistemática dos direitos humanos como limite à consolidação do 
Estado de Direito no Brasil. In: DI GIORGI. Beatriz; CAMPILONGO, Celso Fernandes; PIOVESAN, 
Flávia (coords.). Direito, Cidadania e Justiça: ensaios sobre lógica, interpretação, teoria, sociologia e 
filosofia jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 189-195. 
125 VIEIRA, Oscar Vilhena. Op.cit., p. 191. 
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ética sobre o fundamento ou legitimidade do poder, num Estado que vive sob tais 

circunstâncias. Para os contratualistas, essa situação nem se enquadraria no universo da 

política, consistindo mesmo em um “Não-Estado”126. 

Todavia, merece ser analisada a hipótese de ruptura que se dá quando, mesmo 

estando preservada a estabilidade institucional, se verifica a ineficácia da ordem jurídica 

constitucional na sua função de aplicação da lei, de monopolização e contenção da 

violência e do arbítrio, em todos os níveis do aparelho estatal. Esse tipo de ruptura faz 

surgir um regime de exceção diferente daquele citado no parágrafo antecedente, mas que 

guarda muitas das suas características. Trata-se de uma excepcionalidade cotidiana, 

inerente às relações sociais e institucionais, onde a guerra não atinge um grupo político 

adversário e organizado que busca chegar ao poder, mas a toda uma comunidade difusa 

de indivíduos que, em diversos momentos de sua trajetória existencial, se encontram 

totalmente destituídos de personalidade jurídica, ou melhor, de capacidade de ter 

direitos127. 

 Em uma situação de conflito dentro de um verdadeiro Estado de direito, existem 

limites legais aos quais o Estado se submete ao se relacionar ou mesmo ao se defrontar 

com os cidadãos. Diferentemente, quando num Estado se verifica um espaço de 

ilegalidade em que prevalece única e exclusivamente a força, temos uma evidente ruptura 

sob a segunda das formas antes referidas, de que ora se cogita128. 

 Sabe-se que o Estado é o monopolizador da violência e o garantidor  de  direitos, 

no entanto, tomando-se como exemplo o caso do Brasil, pode-se visualizar neste Estado, 

tranqüilamente, um verdadeiro regime de exceção. De fato, a análise exemplificativa de 

várias situações que constituem o cotidiano das relações na sociedade brasileira constata-

se a prevalência única e exclusivamente da força. Vilhena129 aponta os seguintes dados 

estatísticos que confirmam sua tese: em confrontos com a polícia de São Paulo, morreram 

cerca de 4,3 civis por dia em 1992, o que significa que 1/3 dos homicídios ocorridos em 

São Paulo, foi de autoria da Polícia; nos 28 anos que antecederam o ano de 1992, houve 

1.681 casos de morte de trabalhadores rurais em função de conflitos no campo, no 

entanto, apenas 26 casos chegaram a ser julgados, dos quais apenas 15 resultaram em 

                                                 
126 VIEIRA, Oscar Vilhena. A violação sistemática dos direitos humanos como limite à consolidação do 
Estado de Direito no Brasil. In: DI GIORGI. Beatriz; CAMPILONGO, Celso Fernandes; PIOVESAN, 
Flávia (coords.). Direito, Cidadania e Justiça. Ensaios sobre lógica, interpretação, teoria, sociologia e 
filosofia jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 191. 
127 VIEIRA, Oscar Vilhena. Op.cit., p. 191. 
128 VIEIRA, Oscar Vilhena. Op.cit., p. 192. 
129 VIEIRA, Oscar Vilhena. Op.cit., p. 193. 
 



 55 

condenação; outros exemplos, dessas situações de exceção com as quais se convive 

cotidianamente no Brasil, são o extermínio de crianças, os justiceiros e a privatização da 

Justiça, os morros no Rio de Janeiro dominados pelo narcotráfico, os garimpos com suas 

próprias leis e ainda as fazendas de trabalho escravo, que apesar do trabalho 

desempenhado pelo Ministério Público do Trabalho, ainda insistem em ressurgir 

eventualmente. 

 Além da violência física, também há, no Brasil, a violação sistemática de outros 

direitos humanos, que configuram claramente um regime de exceção. Basta o exemplo 

notório envolvendo a proteção constitucional aos direitos da criança e do adolescente e as 

garantias constitucionais de educação e salário mínimo para todos os brasileiros.  

 A Constituição do Brasil veda o trabalho de menores de 16 anos de idade (art. 7º, 

XXXIII) e assegura a todo trabalhador “um salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social (...)” (art. 7º, IV). “Garante”, também, a mencionada Carta, que são direitos sociais 

a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância e a assistência social aos desamparados (art. 6º). 

 Na prática, porém, imensa parcela dos trabalhadores recebe remuneração de 

apenas um salário mínimo mensal, cujo valor legal vigente em dezembro de 2002 

encontrava-se em torno dos 55 Dólares americanos, quantia essa que não é suficiente nem 

sequer para proporcionar alimentação adequada, muito menos moradia, vestuário, lazer e 

outros bens da vida para os quais deveria ser suficiente, segundo a Constituição. Por sua 

vez, a educação, até hoje, não foi efetivamente implantada, pois são insuficientes as vagas 

nas escolas e grandes parcelas das existentes têm instalações impróprias e não dispõem de 

corpo docente qualificado.  

 Portanto, é claro que, recebendo o salário mínimo (situação da maioria) nacional 

do Brasil, torna-se difícil para qualquer pessoa até mesmo adquirir a alimentação 

suficiente para sobreviver, sendo um sonho distante o acesso àqueles outros direitos 

sociais “assegurados” na Constituição. Assim, nas famílias em que os respectivos chefes 

recebem apenas um salário mínimo ou menos, todos os membros são compelidos a 

buscarem meios de subsistência, inclusive crianças e adolescentes, que ingressam 

precocemente no mercado de trabalho, sem possibilidade de sequer sonhar com o direito à 

educação. 
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 Outro exemplo brasileiro é o caso da Saúde, que a Constituição afirma ser um 

direito universal, entretanto, na prática, trata-se de um direito ao qual têm pleno acesso 

somente os que pagam por ele.  

Esses exemplos todos, quando vistos no seu conjunto, permitem afirmar que, para 

largas parcelas da população brasileira, não existe um autêntico Estado de Direito, mas 

sim uma situação ambígua, em que lei e arbítrio, direito e exceção se entrelaçam, 

parecendo constituir uma situação institucionalizada no País. 

 Diante dessas constatações, é pertinente a seguinte indagação: se o Estado 

Brasileiro até hoje não conseguiu criar condições sequer para fazer valer o salário 

mínimo, se não logrou proporcionar saneamento básico, saúde e educação nem mesmo 

nos padrões mais elementares de que uma sociedade necessita, e se não cumpriu tantos 

outros deveres igualmente assegurados na sua Constituição, será que é oportuno deixar de 

intervir nas relações de trabalho? Acredita-se que a leitura dos próximos capítulos servirá 

para fundamentar uma resposta veementemente negativa para essa indagação. 
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CAPÍTULO III:  O DIREITO SOCIAL AO TRABALHO E A 

 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 
 
1. Noção de dignidade da pessoa humana 
 
 

Dignidade é a qualidade de quem é digno; nobreza, respeitabilidade; cargo ou 

título de alta graduação; respeito que merece alguém ou alguma coisa; honra, decência, 

brio130. Na Constituição da República Federativa do Brasil (arts. 1º, IV; 170 e 193), a 

palavra dignidade refere-se à pessoa humana e é empregada no sentido de respeito que o 

ser humano merece, respeito à sua honra, decência e brio. 

Para Kant131, o que caracteriza o ser humano, e o faz dotado de dignidade especial, 

é que ele nunca pode ser meio para os outros, mas fim em si mesmo; (...) só o homem não 

existe em função de outro e devido a essa circunstância pode levantar a pretensão de ser 

respeitado como algo que tem sentido em si mesmo. O homem é um fim em si mesmo e, 

por esta razão, tem valor absoluto, não podendo ser usado como instrumento para algo. É 

exatamente por isso que o homem tem dignidade, é pessoa. 

Os povos antigos não concebiam a pessoa tal como esta é conceituada hoje. Na 

filosofia grega, por exemplo, o homem era um animal político ou social. Pessoa, no 

sentido de categoria espiritual, de subjetividade que possui valor em si mesmo, de ser de 

fins absolutos, e que, em conseqüência, é titular de direitos subjetivos ou direitos 

fundamentais e possui dignidade, surgiu somente com o Cristianismo, na Filosofia 

Patrística, sendo depois desenvolvida pelos escolásticos. 

Historicamente, formaram-se três concepções de dignidade da pessoa humana: o 

individualismo, o transpersonalismo e o personalismo132. O individualismo caracteriza-se 

pelo entendimento de que cada homem, cuidando dos seus interesses, protege e realiza, 

indiretamente, os interesses coletivos. Os direitos fundamentais serão, antes de tudo, 

                                                 
130  Cf. LAROUSSE CULTURAL. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Nova Cultural, 1992, p. 
361. 
131  Cf. OLIVEIRA, Manfredo A. de. A filosofia na crise da modernidade. São Paulo: Loyola, 1992, p. 18 
e 23. 
132  Cf. REALE, Miguel. 1996. Filosofia do Direito. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 277. 
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direitos inatos e anteriores ao Estado, e impostos como limites à atividade estatal, que 

deve se abster, o quanto possível, de se intrometer na vida social. São direitos contra o 

Estado, como esferas de autonomia a preservar da intervenção do Estado. A partir de tal 

noção, deve-se interpretar a lei com o fim de salvaguardar a autonomia do indivíduo, 

preservando-o das interferências do Poder Público133. 

Com o transpersonalismo, tem-se o contrário, ou seja, é realizando o bem coletivo, 

o bem do todo, que se salvaguardam os interesses individuais; inexistindo harmonia 

espontânea entre o bem do indivíduo e o bem do todo, devem preponderar, sempre, os 

valores coletivos. Nega-se, portanto, a pessoa humana como valor supremo; a dignidade 

da pessoa humana realiza-se no coletivo. Conseqüência lógica dessa concepção será uma 

tendência na interpretação do Direito de forma a limitar a liberdade em favor da 

igualdade, que tende a identificar os interesses individuais com os da sociedade, que 

privilegia estes em detrimento daqueles134. 

Finalmente, o personalismo. Esta corrente rejeita as concepções anteriores de 

dignidade da pessoa humana e defende a compatibilização entre os valores individuais e 

os valores coletivos. Não se deve falar, aprioristicamente, no predomínio do indivíduo 

nem no predomínio do todo. A solução há de ser buscada em cada caso, de acordo com as 

circunstâncias que o envolvem; solução essa que pode ser obtida mediante a 

compatibilização entre os mencionados valores, através de uma ponderação na qual se 

avaliará o que toca o indivíduo e o que cabe ao todo135. 

Na verdade, constata-se que, via de regra, nenhum valor deve superar ao da pessoa 

humana, a primazia pelo valor coletivo não pode, nunca, sacrificar, ferir o valor da 

pessoa. A pessoa é um minimum que o Estado, ou qualquer outra instituição, não pode 

ultrapassar. Alexy136 e Farias137 não são tão contundentes, mas aceitam que o princípio da 

dignidade da pessoa humana geralmente prevalece sobre os demais. 

A adoção, na Constituição do Brasil, da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF), implica138 em: a) 

                                                 
133 REALE, Miguel. 1996. Filosofia do Direito. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p 277.  
134 Cf. REALE, Miguel. Op.cit., p. 278.   
135 Cf. FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a 
imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1996, 
p. 48.  
136 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993, p.117. 
137 FARIAS, Edilsom Pereira de. Op.cit., p. 47. 
138 Cf. NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Artigo publicado no portal jurídico “Jusnavegandi”, na Internet, localizado no caminho 
http://www.jus.com.br . Acesso em 1º abr. 2001. 
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reverência à igualdade entre os homens (art. 5o, I, da CF); b) impedimento à consideração 

do ser humano como objeto, degradando-se a sua condição de pessoa, a implicar na 

observância de prerrogativas de direito e processo penal, na limitação da autonomia da 

vontade e no respeito aos direitos da personalidade, entre os quais estão inseridas as 

restrições à manipulação genética do homem; c) garantia de um patamar existencial 

mínimo. 

 

2  Relação entre o trabalho e a dignidade da pessoa humana 
 

A história revela que desde o surgimento do homem na Terra o trabalho está 

presente na sua vida. Primeiro, o homem teve que trabalhar para obter seus alimentos, já 

que não tinha outras necessidades; depois, para que pudesse se defender dos animais 

ferozes e de outros homens, passou a trabalhar na fabricação de instrumentos de defesa139. 

O valor do trabalho para o homem, nessas fases de sua história, equivale ao valor mesmo 

da própria vida, pois executava aquelas atividades precárias para obter os meios de 

subsistência. 

No início, os vencidos nas batalhas eram liquidados, mas, com o passar dos 

tempos, percebeu-se a utilidade de escravizá-los para gozar de seu trabalho. Os guerreiros 

mais valentes e os chefes, que faziam maior número de prisioneiros, não tendo 

necessidade de utilizar todos em seu serviço pessoal, passaram a vendê-los, trocá-los ou 

alugá-los. Eis, aí, as origens do trabalho escravo e da comercialização do homem-escravo. 

Da escravidão, na Idade Antiga, evoluiu-se para o trabalho servil, durante toda a 

Idade Média; depois, para as corporações de ofícios, que surgiram quando ainda vigorava 

a economia feudal; e, finalmente, para o trabalho assalariado de forma generalizada, com 

o advento das revoluções política e industrial (Idade Moderna). 

O exame de todas essas fases da vida humana revela o paulatino, mas progressivo, 

reconhecimento do trabalho como uma condição para a existência humana. Inicialmente, 

uma condição para não morrer mesmo, e brevemente; e com o passar dos tempos, até 

hoje, uma necessidade para uma existência sem sofrimentos.  

Os antigos prisioneiros, tornados escravos, sonharam com garantias de liberdade 

em termos gerais, inclusive física; já os trabalhadores e “aprendizes” das corporações de 

ofício, por sua vez, almejaram liberdade de exercer o ofício em relação ao “mestre”; e os 

                                                 
139 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do 
trabalho. 12ª ed. São Paulo: LTr, 1988, p. 27-54. 
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trabalhadores na economia capitalista lutaram por um direito que lhes afastassem da 

completa dependência dos donos do capital. 

Atualmente, nada é tão diferente, apenas o cenário é outro. O trabalho continua 

sendo um bem essencial para a existência humana140. O homem que não tem acesso a um 

trabalho livre e remunerado, nos dias de hoje, não morre, como seus primórdios, devorado 

por uma fera ou sob a lança de seu opositor, mas morre aos poucos, e de uma maneira 

quiçá até mais dolorosa: morre de tristeza, por não poder se sustentar nem dar alimento à 

sua prole; morre pela vergonha que sente por não poder ter acesso aos bens da vida do 

mesmo modo que a maioria dos seus semelhantes; morre porque perde o brio, perde a 

honra. 

 

 

3 O reconhecimento do direito ao trabalho como direito social fundamental 

 

A consagração constitucional da dignidade do homem resulta na obrigação do 

Estado de garantir à pessoa humana um patamar mínimo de recursos, capaz de prover-lhe 

a subsistência. Daí a relação do direito ao trabalho com o princípio da dignidade da 

pessoa humana, pois o modo mais adequado de assegurar à pessoa um patamar mínimo de 

recursos para a subsistência e, sendo o caso, também para o sustento da família, é dando-

lhe trabalho em condições dignas. Neste tópico, além de se buscar fundamentos para essa 

assertiva, faz-se um levantamento da teoria que, na visão do mestrando, é a mais 

pertinente para explicar o direito social ao trabalho enquanto direito fundamental. 

 

3.1 Esclarecimentos sobre as expressões direito do trabalho e direito ao trabalho 

 

Os desavisados podem incorrer no equívoco de tratar o direito ao trabalho como 

objeto de estudo do Direito do Trabalho, ou seja, como um direito assegurado pela 

                                                 
140 Irani Ferrari aduz igual assertiva, assim: “O trabalho tem por finalidade fazer com que o homem, mercê 
dele, se esforce para obter os bens necessários à sua subsistência, eis que dela depende o bem maior do ser 
humano, que é o bem da vida. Não é por outro motivo que as Constituições dos Países Civilizados têm 
dado, regularmente, garantia à inviolabilidade do direito à vida, em primeiro lugar, seguida dos direitos à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, como decorre do disposto no artigo 5º da CF/88. A 
vida, como se sabe, não subsiste sem os bens necessários à existência do homem, se não por meio do 
trabalho, que há de ser honesto e digno, para que não atente contra os interesses maiores não só de sua 
sobrevivência como a de todos os que fazem parte de sua comunidade. Esse é o direito ao trabalho que todo 
cidadão deve ter, eis que, em resumo, desse direito decorre o próprio direito à vida” (FERRARI, Irani. 
História do Trabalho. In: FERRARI, Irani (Org.). História do Trabalho, do Direito do Trabalho e da 
Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998, p. 62).   
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legislação que rege o trabalho subordinado. Por isso, é necessário, antes de tratar do 

direito social ao trabalho esclarecer o sentido dessa expressão, sobretudo distinguindo-a 

de Direito do Trabalho. 

Direito do Trabalho é o ramo da ciência do direito que tem por objeto as normas, 

as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho 

subordinado, determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse 

trabalho em sua estrutura e atividade141.  O direito ao trabalho, por sua vez, não é, grosso 

modo, nada mais do que a conseqüência do reconhecimento, pelos Estados de Direito, de 

que o trabalho em condições dignas é indispensável à pessoa humana, ou seja, o 

reconhecimento da necessidade de que as Constituições dos Estados devem inserir no rol 

das garantias fundamentais do homem o direito fundamental (social) ao trabalho. 

Com efeito, direitos sociais “são direitos fundamentais do homem, caracterizando-

se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado 

Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos 

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como 

fundamentos do Estado democrático pelo art. 1o, IV, da Constituição Federal”142. Esses 

direitos fundamentais, inseridos nas Constituições dos Estados Sociais de Direito em uma 

segunda fase da constitucionalização dos direitos humanos, dada a partir da primeira 

metade do século XX - e classificados, por isso, como direitos fundamentais de segunda 

geração - passaram a compreender, além das garantias fundamentais da liberdade, 

também os critérios objetivos de valores, bem como os princípios básicos que animam a 

lei maior, projetando-lhe a unidade e fazendo a congruência fundamental de suas 

regras143. 

O direito ao trabalho consiste, portanto, em um dos direitos fundamentais de 

segunda geração, ou seja, é um direito social e não deve ser confundido com o Direito do 

Trabalho, cujo conceito foi dado acima.  A origem e a essência do direito social ao 

trabalho serão tratadas pormenorizadamente nos próximos tópicos, especialmente ao 

longo de todo o item “4” deste capítulo.  

Como último esclarecimento, deve-se advertir que o direito ao trabalho, enquanto 

direito fundamental - diferentemente do Direito do Trabalho, que tem aplicabilidade 

                                                 
141 Cf. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 25ª ed. São Paulo: LTr, 1999, 
p. 60-61. 
142 Cf. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Editora Atlas S/A, 1999, p. 184. 
143  Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
1997, p. 518-522. 
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restrita às relações de trabalho subordinado, sobretudo o trabalho decorrente do contrato 

de emprego  - é norma e valor que orienta qualquer tipo de trabalho, seja de vínculo 

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, como é o caso dos empregados, seja 

vínculo de qualquer outra natureza (trabalhadores autônomos, funcionários públicos, 

estagiários etc.). 

 
3.2  Direitos fundamentais, direito fundamental ao trabalho e direito do trabalho: 

história e entrelaçamento 
 

No capítulo antecedente, viu-se que os direitos humanos somente começaram a 

adquirir caráter universal depois do advento das Declarações de Direitos dos Estados 

Unidos da América e da Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, cujos preceitos foram sendo sistematicamente incorporados nas 

Constituições de praticamente todos os países do mundo.  

Porém, conforme acertadamente afirmara Ripert144, a experiência prática com o 

exercício da liberdade assegurada pelos direitos de primeira geração revelou que somente 

“(...) a liberdade não basta para assegurar a igualdade, pois os mais fortes depressa se 

tornam opressores”. Foi nas relações de trabalho onde se constatou em primeiro lugar que 

a garantia de liberdade plantada com o germe da Revolução Francesa não seria suficiente 

para permitir que os homens vivam em condições de igualdade e dignidade. Logo na 

primeira década que se sucedeu à Declaração francesa de 1789, com o advento do 

fenômeno conhecido como Revolução Industrial, a invenção da máquina e sua aplicação à 

indústria provocou uma outra revolução, precisamente uma revolução nos métodos de 

trabalho e, conseqüentemente, nas relações entre patrões e trabalhadores. A multiplicação 

da força de trabalho importou na redução da mão-de-obra, porque, mesmo com o 

aparecimento das grandes oficinas e fábricas, para obter um determinado resultado na 

produção não era necessário tão grande número de operários. 

A igualdade e a liberdade, como conceitos abstratos plantados pela Revolução 

Francesa, importavam na aceitação do conceito de Fouillé - “quem diz contratual diz 

justo” - e isso permitiu que se formasse uma nova modalidade de escravidão, com o 

crescimento das forças dos privilegiados e a opressão dos mais débeis145. 

                                                 
144 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do 
trabalho. 12ª ed. São Paulo: LTr, 1988, p. 34. 
145 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. Op. cit., p. 34. 
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Entregue à sua fraqueza, abandonado pelo Estado que o largava à sua própria 

sorte, apenas lhe afirmando que era livre, o operário não passava de um simples meio de 

produção. O trabalhador, na sua dignidade fundamental de pessoa humana, não 

interessava ou não preocupava os chefes industriais daquele período. Era a duração do 

trabalho levada além do máximo da resistência normal do indivíduo. Os salários, que não 

tinham, como hoje, a barreira dos mínimos vitais, baixavam até onde a concorrência do 

mercado de braços permitia que eles se aviltassem. Embolsando o trabalhador 

regularmente das prestações devidas pelo seu trabalho, julgavam os patrões que, assim 

procedendo, estavam cumprindo integralmente os seus deveres para com esse trabalhador, 

que era a principal causa de sua fortuna crescente, conforme noticia Oliveira Vianna146. 

Formaram-se duas classes de interesses antagônicos: a proletária e a capitalista. A 

classe capitalista, pela força do dinheiro, pela submissão pela fome, impunha ao 

proletariado a orientação que tinha de ser seguida. Criara-se o contraste flagrante e 

violento entre o supermundo dos ricos e o inframundo dos pobres. No seu supermundo, os 

ricos avocavam para si todos os favores e benesses da civilização e da cultura; no seu 

inframundo, a população operária era toda uma ralé fatigada, sórdida, andrajosa, esgotada 

pelo trabalho e pela subalimentação; inteiramente afastada das magistraturas do Estado, 

vivendo em mansardas escuras, carecida dos recursos mais elementares de higiene 

individual e coletiva147. 

O Direito entrara em crise porque não podia mais atender aos fenômenos 

econômicos e sociais da época: o Estado Liberal proporcionou a igualdade jurídica, mas 

fomentou a desigualdade econômica. Reconheceu-se, aos poucos, que a dignidade 

humana estava rebaixada diante da opressão econômica. A proteção absoluta do 

individual viria, fatalmente, a se chocar com os próprios interesses do Estado, em face da 

existência de conflitos que agitavam a sociedade148. 

Começou o Estado, dessa maneira, a limitar, a defrontar, a destruir a diferença 

entre classes e grupos, a fazer sobressair o interesse coletivo, tornando relativo o direito 

individual, limitando o seu exercício quando ele contrariasse o interesse da sociedade. 

Nesse contexto foi que o Estado viu-se premido a aumentar seus poderes e dilatar os 

                                                 
146 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do 
trabalho. 12ª ed. São Paulo: LTr, 1988, p. 35. 
147 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Op.cit., p. 35. 
148 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Op.cit., p. 36. 
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limites de sua atividade para, cada vez mais, restringir as liberdades individuais, o que fez 

através da previsão dos direitos sociais149. 

O Direito do Trabalho - e nele implícito o direito fundamental ao trabalho - é fruto 

também da pressão da igreja e dos próprios trabalhadores. O Papa Leão XIII publicou a 

Encíclica Rerum Novarum e proclamou a necessidade da união entre as classes do capital 

e do trabalho. Suas palavras ecoaram e impressionaram o mundo cristão, incentivando o 

interesse dos governantes pelas classes trabalhadoras, dando força para sua intervenção, 

cada vez mais marcante, nos direitos individuais em benefício dos interesses coletivos150. 

Por sua vez, os próprios trabalhadores tomavam posição para pleitear os 

benefícios que lhes eram devidos. O desenvolvimento do espírito sindical muito 

contribuiu para isso. Provocavam-se greves, criavam-se organizações proletárias, 

travavam-se, por vezes, choques violentos entre essas massas e as forças policiais ainda 

movimentadas pela classe capitalista. No campo político a voz dos trabalhadores já se 

fazia ouvir em parlamentos, quer através de líderes operários, quer através de políticos 

que se fizeram porta-vozes de seus anseios151. 

Consoante, ainda, Sussekind et al. 152,  

“as agitações, a pregação da Igreja, a palavra dos estudiosos, faziam 
compreender, mesmo aos que, por interesses pessoais, se deviam 
opor às pretensões dos trabalhadores, que estes tinham direito à vida 
e que ao Estado cabia velar por eles. (...) A Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) levou às trincheiras milhões de trabalhadores, e pondo-
os lado a lado com soldados vindos de outras camadas sociais, fê-los 
compreender que, para lutar e morrer, os homens eram todos iguais, e 
que deveriam, portanto, ser iguais para o direito de viver”. 
 

Assim foi como o Estado passou a intervir na relação de trabalho para, criando 

obrigações mínimas para o empregador (criando desigualdades), assegurar verdadeira 

liberdade e dignidade aos trabalhadores, o que representa, em última análise, garantir a 

própria igualdade. Cabe enfatizar que esse intervencionismo se iniciou por força dos fatos 

sociais decorrentes do mundo do trabalho e, por isso, destinou-se, nessa fase inicial, 

especificamente às relações de trabalho. Todavia, a experiência do choque de outros 

                                                 
149 E aqui começa o intervencionismo do Estado, para minimizar os efeitos nefastos do liberalismo 
econômico da primeira fase do constitucionalismo. Daí por que “não é incorreto dizer que a origem dos 
direitos sociais se confunde com a própria história do direito do trabalho” (LEITE, Carlos Henrique 
Bezerra. Ação Civil Pública: nova jurisprudência trabalhista metaindividual; legitimação do 
Ministério Público. São Paulo: Ltr, 2001, p. 33). 
150 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do 
trabalho. 12ª ed. São Paulo: LTr, 1988 p. 40. 
151 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo et al., Op.cit., p. 41. 
152 SÜSSEKIND, Arnaldo et al., Op.cit., p. 41-42. 
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interesses sociais com interesses econômicos antagônicos, viria, paralelamente, a dar 

ensejo a outras intervenções do Estado, com a criação de outros direitos sociais além do 

direito ao trabalho153. Por isso, não seria temerário afirmar que todos os demais direitos 

de segunda geração sobrevieram a reboque do direito ao trabalho, como deixa entrever a 

seguinte passagem de De la Cueva154:  

“O direito do trabalho nasce quando os homens se dão conta do 
abismo que media entre a realidade social e sua regulação jurídica, ou 
melhor, o direito do trabalho nasce quando percebem os homens que 
um é o princípio da livre determinação das ações e outra questão 
distinta é sua efetividade social, ou todavia, um é o problema 
puramente psicológico da livre determinação das condutas e outro é o 
problema de poder impor a vontade individual nas relações sociais; o 
regime do contrato permitia impor a vontade do patrão, mas não a do 
trabalhador”. 

 

Atualmente, é questão pacífica que o direito ao trabalho pressupõe não apenas a 

liberdade de escolher um ofício ou profissão e de poder exercê-la sem interferências de 

quem quer que seja, mas pressupõe, sobretudo, a atividade estatal destinada a que seja 

facilitado ao máximo o alcance de um trabalho, a imposição estatal de regras que 

obriguem retribuição pelo trabalho, suficiente para proporcionar uma existência com 

dignidade do trabalhador e de seus dependentes, o direito à proteção no caso de 

desemprego involuntário, bem como a imposição de regras que assegurem a saúde, a 

honra, a liberdade e a integridade física e intelectual do trabalhador. 

Enfim, é primado de todo Estado Democrático de Direito tutelar a dignidade da 

pessoa humana e uma das formas de fazê-lo é garantindo, dentre outros, o direito social 

ao trabalho em um sentido amplo, tal como intenta fazer a vigente Constituição do Brasil, 

nos seus artigos 1º, III e IV; 6º, 7º, 170 e 193. 

 

3.3  Normas internacionais que enfatizam o caráter de direito humano do direito 

ao trabalho 
 

Pode-se dizer que o reconhecimento dos direitos humanos no âmbito da legislação 

internacional de direitos humanos, então ainda nascente, marcou-se basicamente por dois 

acontecimentos, ambos ocorridos no ano de 1948: o primeiro foi a adoção, pela 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, da Convenção sobre a liberdade sindical e 

                                                 
153 Neste compreendidos, além de políticas e ações do Estado, também os direitos individuais concretos do 
trabalhador, decorrentes da relação de trabalho. 
154 DE LA CUEVA, Mario. Derecho mexicano del trabajo. 5ª ed. México: Porrúa, 1960,  p. 266-267. 
(Tradução feita pelo mestrando). 
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a proteção do direito de sindicalização (número 87); o segundo, poucos meses depois, foi 

a aprovação pelas Nações Unidas da Declaração Universal de Direitos Humanos. A 

estreita relação existente naquele momento entre alguns pontos de ambos os instrumentos 

se manteve desde então mediante o processo de controle da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT155. 

De fato, o corolário do reconhecimento universal do direito ao trabalho - no 

sentido de políticas, ações e direitos que proporcionam igualdade de acesso ao trabalho 

digno e salário que permita o sustento próprio e da família - como um direito fundamental 

manifesta-se na adesão quase maciça dos Estados a tratados e convenções internacionais 

que visam à concretização desse direito, sob a forma de proibições de práticas que 

implicam em sua violação. 

À guisa de registro, eis os principais tratados, convenções e pactos internacionais 

de direitos humanos sobre direito ao trabalho de iniciativa da Organização Internacional 

do Trabalho e de outros organismos internacionais 156: 

• Convenção sobre igualdade de remuneração: aprovada na 34a 

Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 

29/06/1951;  

• Convenção relativa à Escravatura: assinada em Nova York, em 

7/12/1953. Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 66, de 14/7/1965. 

Ratificada pelo Brasil em 6/1/1966. Entrou em vigor no Brasil em 

6/1/1966, promulgada pelo Decreto nº 58.563, de 1/6/1966; 

• Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de 

Escravos e das Práticas Análogas à Escravatura: assinada em Nova York, 

em 7/12/1953. Vigente no Brasil, mediante aprovação pelo Decreto 

Legislativo nº 66, de 14/7/1965. Ratificada pelo Brasil em 6/1/1966. 

Publicação no DOU de 3/6/1966. Retificada em 10/6/1966; 

• Convenção sobre a abolição do trabalho forçado: Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, doc. nº 105. Em vigor em 17/01/1959. 

                                                 
155  Cf. REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO, vol. 117 (1998), nº 2. Organização 
Internacional do Trabalho - OIT.  
156  Cf. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Acessível pela 
Internet, no caminho http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/emprego.html. Todos os 
documentos ora relacionados encontram-se disponibilizados na Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da 
Universidade de São Paulo, sendo que os pertinentes à Organização Internacional do Trabalho - OIT estão 
no caminho http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/emprego.html  e os pertinentes à 
Organização das Nações Unidas - ONU constam do caminho 
http://www.direitoshumanos.usp.br/documentos/onu/onu.html . 
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Adotada pela Conferência Geral da OIT, em sua 40ª sessão, em 25 de 

junho de 1957; 

• Convenção sobre a discriminação em emprego e profissão: OIT, doc. nº 

111. Em vigor em 15 de junho de 1960. Adotada pela Conferência da 

OIT, em sua 42ª sessão, em 25/6/1958; 

• Convenção sobre a política de emprego: OIT, doc. nº 122. Em vigor em 

9/7/1965. A convenção entrou em vigor no âmbito internacional em 

17/7/1966. No Brasil, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 61, de 

30/11/1966, restou ratificada em 24/3/1969, mediante o Decreto 

Legislativo nº 66.499, de 27/4/1970; 

• Convenção sobre promoção do emprego e proteção contra o desemprego: 

OIT, doc. nº 168. Em vigor em 17/10/1991; 

• Convenção para a repressão do tráfico de pessoas e do lenocínio: 

Documento das Nações Unidas, Nova York, em 21/3/1950. Aprovada 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 11/6/1958. Ratificada pelo Brasil em 

12/9/1958. Promulgada pelo Decreto nº 46.981, de 8/10/1959. Publicada 

no DOU de 13/10/1959; 

• Convenção internacional de proteção dos direitos de todos os 

trabalhadores migrantes e dos membros de suas famílias. Documento das 

Nações Unidas, nº A/45/49, de 1990; e 

• Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Adotado pela Resolução nº 2200-A, da Assembléia-Geral das Nações 

Unidas, em 16/12/1966. Aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 226, de 

12/12/1991. Assinado pelo Brasil, em 24/1/1992. Entrou em vigor no 

Brasil em 24/2/1992. Promulgado pelo Decreto nº 591, de 6/7/1992. 

 

Deve ser salientado que todos os dispositivos de tratados e convenções 

internacionais que asseguram direitos da pessoa humana tornam-se normas auto-

aplicáveis no Brasil, desde que se trate de documento do qual Brasil seja signatário, 

consoante o disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal do Brasil em vigor157. 

                                                 
157 Para Silva e Ferreira Filho, os tratados e convenções internacionais constituem direitos fundamentais 
meramente implícitos e difíceis de apontar. Ao contrário, Flávia Piovesan, acertadamente, os considera 
explícitos e, por demais, acessíveis (In: SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 
13ª ed.. São Paulo: ed. Malheiros, 1997, p. 191; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Constituição 
brasileira de 1988. V. 1. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 88; e PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e 
direito constitucional internacional. 3ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 87–88). 
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4  O sentido e o alcance das normas constitucionais que asseguram o direito 

fundamental ao trabalho 

 

 A Constituição Federal do Brasil, no art. 6º, define o trabalho como um “direito 

social”, ao lado da educação, da saúde, da moradia, do lazer, da segurança, da Previdência 

Social, da proteção à maternidade e à infância e da assistência aos desamparados. Sendo o 

trabalho um direito social, todas as pessoas capazes para o trabalho deveriam ter a 

possibilidade de a ele ter acesso inclusive em condições dignas, mas, ao revés, no 

momento atual é grande a escassez de postos de trabalho e a cada dia se multiplicam mais 

e mais as formas indignas de exploração do trabalho humano. Não seria esse um 

problema fundamental do Direito, mas sim da Economia, se não se soubesse que a 

escassez dos empregos - gerando a exploração desumana do homem pelo homem - está 

ocorrendo num mundo e num Brasil cada dia mais ricos, a julgar pela produção de 

riqueza. 

 Se o país se torna mais rico e, paradoxalmente, se verifica desemprego crescente, 

multiplicação das formas precarização das condições de trabalho daqueles que ainda têm 

ocupação e falta de adequada assistência social do Estado para os desempregados, é claro 

que essa matéria, apesar de também dizer respeito à Economia, somente poderá ser 

solucionada através do Direito158, pois se trata, mais especificamente, de uma questão de 

justiça social. Precisamente, trata-se da ineficácia da Constituição Federal, já que essa 

Carta, mesmo a despeito de definir o trabalho como direito social, não está 

proporcionando adequadamente esse direito para as pessoas que dele necessitam. 

Considera-se pertinente, pois, proceder-se ao desenvolvimento dos subitens a seguir, para 

examinar o direito ao trabalho enquanto um direito social, e, ao final, poder apontar, com 

maior lucidez, maneiras possíveis para o enfrentamento jurídico da questão delineada.  

                                                 
158 José Felipe Ledur advoga semelhante tese nos seguintes termos: (...) Os problemas gerados pela falta de 
trabalho dizem respeito ao Direito. A médio prazo, podem, mesmo, comprometer o Estado de Direito, 
dando lugar a regimes de inspiração fascista e totalitária. A experiência histórica deste século já evidenciou 
que a falta de segurança material das pessoas afeta a própria democracia. A falta de trabalho não pode ser 
vista como uma fatalidade inexorável, diante da qual o Direito nada tem a dizer ou fazer” (in: LEDUR, José 
Felipe. A realização do direito ao trabalho. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 152).  
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4.1  A distinção dos preceitos constitucionais em princípios e regras e o 

enquadramento do direito ao trabalho em relação a essa classificação 

 

Inicialmente, deve ser ressaltado que já não há mais na doutrina constitucional, 

como houve outrora, resistência contra a concepção de que os preceitos constitucionais, 

sejam eles regras ou princípios, têm sempre a natureza de normas jurídicas, apenas 

variando o grau de eficácia que se atribui ou reconhece a cada um. 

A inserção de princípios do Direito nos textos constitucionais da segunda metade 

do século XX operou uma revolução de juridicidade sem precedente nos anais do 

constitucionalismo. De princípios gerais se transformaram, já, em princípios 

constitucionais. A “velha hermenêutica” constitucional não reconhecia nos princípios a 

normatividade159. A doutrina mais recente e moderna do Direito Constitucional reconhece 

e confere, aos princípios gerais de Direito, base e teor de eficácia, porém, para chegar até 

aí, a juridicidade dos princípios passou por três fases distintas: a jusnaturalista, a 

positivista e a pós-positivista. 

A corrente jusnaturalista concebeu os princípios gerais de Direito como axiomas 

jurídicos, ou normas estabelecidas pela reta razão ou como conjunto de verdades objetivas 

derivadas da lei divina e humana. A concepção positivista sustentou que os princípios 

gerais do Direito equivalem aos princípios que informam o Direito Positivo e lhe servem 

de fundamento. Afinal, no pós-positivismo, os princípios passam a ser tratados como 

Direito. Esta fase coincide com os grandes momentos constituintes das últimas décadas 

do século XX. As novas Constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica 

dos princípios, convertidos em pedestal normativo sobre o qual se assenta todo o edifício 

jurídico dos novos sistemas constitucionais. 

Entre os principais teóricos que capitaneiam a reação no sentido de caracterizar o 

novo caráter normativo reconhecido aos princípios estão Hart160, Dworkin161 e Alexy162. 

Hart163 sustenta que o sistema jurídico consiste, pelo menos em geral, em regras. 

Seria o Direito a união entre regras primárias e regras secundárias. Aquelas determinam 

que as pessoas façam ou se abstenham de fazer certas ações; estas asseguram às pessoas a 

                                                 
159 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
1997, p. 231-232. 
160 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1986. 
161 DWORKIN, Ronald. I diritti presi sui serio. Bologna: Il Mulino, 1982. 
162 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. 
163 HART, Herbert L. A. Op. cit., p. 91. 



 70 

possibilidade de criar, modificar, julgar as regras primárias. As regras do primeiro tipo 

impõem deveres, as regras do segundo tipo atribuem poderes, público ou privado. 

Por sua vez, o jusfilósofo norte-americano Ronald Dworkin164, sucessor de 

Herbert Hart na cattedra de jurisprudence da Universidade de Oxford, objetiva em seus 

escritos, fundamentalmente, mostrar as insuficiências seja do Positivismo seja do 

Utilitarismo. Para tanto, o referido autor vale-se, sobretudo, da diferença, de caráter 

lógico, entre princípio e regra: o Direito é, para ele, um sistema de regras e princípios.  

Nos referidos escritos, Dworkin165 mostra que nos casos por ele denominados de 

“casos-limites” (hard cases), quando os juristas debatem e decidem em termos de direitos 

e obrigações jurídicas, eles utilizam standards que não funcionam como regras, mas 

como princípios, política e outros gêneros de standards. Princípios, segundo Dworkin, 

são exigências de justiça, de eqüidade ou de qualquer outra dimensão da moral. As regras, 

ao contrário dos princípios, indicam conseqüências jurídicas que se seguem 

automaticamente quando ocorrem as condições previstas. Um princípio não determina as 

condições que tornam a sua aplicação obrigatória, apenas estabelece uma razão 

(fundamento) que impele o intérprete em uma dada direção, mas que não reclama uma 

decisão específica, única. Daí acontecer que um princípio, em uma certa situação, e frente 

a outro princípio, não prevaleça, o que não significa que ele perca a sua condição de 

princípio, que deixe de pertencer ao sistema jurídico. 

Diferentemente dos princípios, as regras são aplicáveis na forma do tudo ou nada. 

Se se dão os fatos por ela estabelecidos, então ou a regra é válida e, em tal caso, deve-se 

aceitar a conseqüência que ela fornece; ou a regra é inválida e, nessa hipótese, não influi 

sobre a decisão. Desta diferença decorre outra: os princípios possuem uma dimensão de 

peso ou de importância que as regras não têm. Quando os princípios conflitam (como 

seria o caso, por exemplo, do choque entre a política de proteção aos trabalhadores 

subordinados ou de proteção aos consumidores e os princípios da liberdade contratual), 

para a solução do conflito, é necessário ter em consideração o peso relativo de cada um e 

encontrar uma conciliação entre eles. 

As regras não possuem tal dimensão. Não se pode afirmar que uma regra é mais 

importante que outra dentro do sistema jurídico. Se duas regras colidem, uma delas não 

pode ser válida. Em conseqüência, cada sistema jurídico prevê meios de regular e decidir 

tais conflitos (antinomia), segundo os critérios cronológico (lex posterior derogat priori) 

                                                 
164 DWORKIN, Ronald. I diritti presi sui serio. Bologna: Il Mulino, 1982, p. 90. 
165 DWORKIN, Ronald. Op.cit. 
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hierárquico (lex superior derogat inferior) e da especialidade (lex especialis derogat 

generali). 

Em Alexy166, o ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que estes 

constituem “mandados de otimização”, isto é, são normas que ordenam algo que deve ser 

realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes.  

Por sua vez, as regras são normas que somente podem ser cumpridas ou não. Se uma 

regra é válida, então há de fazer-se exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. 

Elas contêm, pois, determinações no âmbito do fático e juridicamente possível. Isto 

significa, consoante o mesmo autor acima mencionado167, que a diferença entre regras e 

princípios é qualitativa e não apenas de grau.  

No que concerne aos conflitos, em se cuidando de regras, Alexy168 sustenta que se 

resolvem na dimensão de validez, ou seja, somente podem ser solucionados introduzindo-

se uma regra de exceção, debilitando o seu caráter definitivo ou declarando-se inválida 

pelo menos uma das regras. Com efeito, uma norma vale ou não vale juridicamente, e se 

ela vale e é aplicável a um caso, significa que vale também a sua conseqüência jurídica. 

Daí que o conflito entre duas regras há de ser solucionado por outras regras, ou seja, pelos 

critérios cronológico, hierárquico e da especialidade, já referidos em outro trecho. Por sua 

vez, a colisão de princípios se resolve do mesmo modo que em Dworkin: na dimensão de 

peso; quando dois princípios entram em colisão, um tem que ceder frente ao outro, 

porquanto um limita a possibilidade jurídica do outro. Isso não implica que o princípio 

desprezado seja inválido, pois a colisão de princípios se dá apenas entre princípios 

válidos. 

Ante tal teoria, impõe-se deduzir, doravante, a que espécie de norma 

constitucional pertine o artigo 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, com 

o seguinte teor: “Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (Os destaques não existem 

na redação original). 

Como a citada norma contém a mera enunciação de que o trabalho (dentre outros) 

é um direito social, pode-se afirmar que, observada a classificação das normas 

constitucionais em princípios e regras, o artigo 6º da Constituição do Brasil pertence ao 

                                                 
166 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993, p. 99. 
167 ALEXY, Robert. Op.cit., p.87. 
168 ALEXY, Robert. Op.cit., p.88. 
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primeiro grupo, ou seja, o grupo dos princípios. E sendo o direito ao trabalho um 

princípio169, se lhe aplicam as doutrinas de Alexy  e Dworkin, no sentido de que, quando 

em colisão com outros princípios constitucionais, deve-se averiguar o de maior peso para 

lhe dar prevalência momentânea (no caso examinado). 

 
4.2 As diversas irradiações do princípio do direito ao trabalho 

 

O princípio do direito ao trabalho no Direito do Brasil não emana unicamente do 

artigo 6º da Constituição Federal, que o declara um direito social. Nos fundamentos da 

República Federativa do Brasil estão incluídos o princípio da dignidade da pessoa 

humana, que contém implícito o direito ao trabalho, e o princípio dos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, que são decorrência do direito ao trabalho. 

Outrossim, a proteção constitucional ao trabalho como condição de dignidade da 

pessoa não se resumiu no estabelecimento de princípios. O próprio artigo 6º da 

Constituição do Brasil, ao estabelecer que o direito ao trabalho é um direito social “(...) 

na forma desta Constituição”, torna claro que esse direito social deverá se concretizar nos 

termos de outras normas inseridas no próprio texto constitucional. E, de fato, em vários 

outros dispositivos da referida Carta, especialmente no art. 7º, constam regras de Direito 

do Trabalho, as quais fixam direitos concretos e de exigibilidade imediata para os 

trabalhadores. Portanto, já se cuida, nesse passo, de uma concretização, efetuada pela 

própria Constituição, dos princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais e 

da livre iniciativa e do direito ao trabalho, constantes de dispositivos que estão em 

disposições colocadas fisicamente em parte anterior do texto daquela Carta. 

Corroborando tal constatação, Silva170 observa o seguinte:  

“O art. 6º da Constituição do Brasil define o trabalho como direito 
social, mas nem ele nem o art. 7º trazem norma expressa 
conferindo o direito ao trabalho. Este porém, ressai do conjunto de 
normas da Constituição sobre o trabalho. Assim, no art. 1º, IV, se 
declara que a República Federativa do Brasil tem como 
fundamento, entre outros, os valores sociais do trabalho; o art. 170 
estatui que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho, 
e o art. 193 dispõe que a ordem social tem como base o primado do 
trabalho. Tudo isso tem o sentido de reconhecer o direito social ao 
trabalho como condição da efetividade da existência digna (fim da 
ordem econômica) e, pois, da dignidade da pessoa humana, 

                                                 
169 Princípio esse que o autor desta dissertação considera já como subprincípio dos princípios abertos da 
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, constantes do art. 1º, III e IV, da 
Constituição, nos quais se funda a República Federativa do Brasil. 
170 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 7 ª ed.. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 256. 
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fundamento, também, da República Federativa do Brasil (art. 1º, 
III). E aqui se entroncam o direito individual ao livre exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, com o direito social ao 
trabalho, que envolve o direito de acesso a uma profissão, à 
orientação e formação profissional, à livre escolha do trabalho, 
assim como o direito à relação de emprego (art. 7º, I) e o seguro-
desemprego, que visam, todos, entre outros, à melhoria das 
condições sociais dos trabalhadores.” 

 

Nos artigos 7o a 11, da Constituição do Brasil, estão relacionados vários direitos 

assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, a maioria deles de aplicabilidade 

independente de norma regulamentadora, outros ainda a depender desta (como, por 

exemplo, a que fixa direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço (art. 7o, 

XXI) e, ainda, outros vinculados a regulamentação infraconstitucional que já existe.  

Merece citação, também, o direito à Previdência Social, que é afirmado como direito 

social (princípio) nos art. 6º e 194, e concretizado em legislação  ordinária. 

Finalmente, também integram o elenco de direitos concretos que visam ao 

implemento do direito fundamental ao trabalho em sentido amplo, aqueles que 

decorrerem dos tratados internacionais (muitos dos quais relacionados no item 3.3, acima) 

em que o Brasil seja parte, conforme estabelece o § 2º, do artigo 5º, da Constituição desse 

Estado. 

E aqui há que se esclarecer que os direitos trabalhistas decorrentes dos tratados 

não são direitos meramente implícitos, como o são aqueles que decorrem dos princípios e 

do regime adotados na Constituição, posto que todos são explícitos (expressos) nos 

tratados e convenções firmados pelo Brasil, que são por demais acessíveis 171. 

 

 

4.3 O sentido e o alcance do princípio do direito ao trabalho 
 

O professor Andreas Krell leciona que “os Direitos Fundamentais Sociais não são 

direitos contra o Estado, mas sim direitos através do Estado, exigindo do Poder Público 

certas prestações materiais. O Estado, através de leis, atos administrativos e da criação 

real de instalações de serviços públicos, deve definir, executar e implementar, conforme 

                                                 
171  Afirmação que se faz com apoio em Flávia Piovesan (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o 
direito constitucional internacional. 3ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 87-88) e contrariamente ao 
entendimento de Silva (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13ª ed.. São 
Paulo: ed. Malheiros, 1997, p. 191) e Ferreira Filho (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Constituição 
brasileira de 1988. V. 1. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 88), segundo os quais os direitos decorrentes dos 
tratados, tal qual aqueles que decorrem do regime e dos princípios adotados pela Constituição, são todos 
implícitos e difíceis de apontar.  
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as circunstâncias, as chamadas ‘políticas sociais’ (de educação, saúde, assistência, 

previdência, trabalho, habitação) que facultem o gozo efetivo dos direitos 

constitucionalmente protegidos”172. 

Significa, pois, que as normas sobre direitos sociais - entre as quais se incluem 

aquelas que estabelecem o princípio relativo ao direito ao trabalho e os sub-princípios que 

decorrem desse princípio - são do tipo programáticas, ou seja, normas que definem metas 

e finalidades que o legislador ordinário deve elevar a um nível adequado de 

concretização. O eminente mestre alemão acima referido adverte que tais normas “não 

representam meras recomendações ou preceitos morais com eficácia ético-política 

meramente diretiva, mas constituem Direito diretamente aplicável”173. 

De fato, não se deve incorrer no erro de supor que a expressão “norma 

constitucional” acrescida do termo “programática” venha a significar que se cuida de 

norma constitucional de elevada abstração e sem nenhuma eficácia. Conforme já foi visto, 

os modernos teóricos das normas constitucionais são uníssonos em reconhecer que as 

normas programáticas são dotadas de conteúdo normativo e de eficácia jurídica174. 

Bonavides175 assinala que a norma programática vincula comportamentos 

públicos. Mediante disposições desse teor, o constituinte estabelece premissas destinadas, 

formalmente, a vincular o desdobramento da ação legislativa dos órgãos estatais e, 

materialmente, a regulamentar uma certa ordem de relações. O vínculo programático do 

princípio geral contido, porventura, em lei constitucional, não somente obriga, mas, 

prevalece sobre a norma da lei ordinária, reconhecendo-se-lhe também eficácia 

interpretativa sobre a norma cativa, que não deve contradizer o princípio donde emana. 

Destarte, o conjunto de normas da Constituição do Brasil que, no seu todo, 

formam o princípio do direito ao trabalho, vinculam o legislador, o aplicador e o 

intérprete em suas tarefas. Assim, o Legislativo fica compelido a legislar com vistas à 

                                                 
172 Cf. KRELL, Andreas J. Controle judicial dos serviços públicos na base dos direitos fundamentais 
sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição concretizada - construindo pontes com o 
público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 27. 
173  KRELL, Andreas J. Op. cit., p. 27. 
174 Gérson Marques evidencia, no entanto, através de estudos de uma extensa amostragem de decisões do 
Supremo Tribunal Federal, que essa “Corte Constitucional” brasileira, infelizmente, até os dias atuais, ainda 
não assimilou nos seus julgamentos a hermenêutica adequada para tratar dos valores mais caros à sociedade 
brasileira. Nos julgados do Supremo reunidos pelo referido autor, verifica-se que essa Corte tem optado, 
sistematicamente, por fugir ao enfrentamento do mérito das questões de cunho social mais relevantes, para 
tanto, encerrando as ações, normalmente, baseada em vícios de forma de fácil superação. (LIMA, Francisco 
Gérson Marques de. O Supremo Tribunal Federal na crise institucional brasileira. Fortaleza: Editora 
ABC, 2001).   
175 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 
1997, p.220. 
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edição de normas que tenham por fim a concretização de direitos que visem às condições 

de dignidade da pessoa no trabalho; fica tal Poder também jungido a não editar normas 

que se contraponham ao princípio do direito ao trabalho. 

Por sua vez, o Judiciário, quando chamado a se manifestar em lides nas quais 

esteja em questionamento valor relativo ao trabalho, deve dar-lhe prevalência em 

detrimento de princípios que, para o caso, tenham menor relevância, ou mesmo em 

detrimento de regras que estejam conflitando com o princípio do direito ao trabalho; deve, 

também, quando provocado, declarar a inconstitucionalidade das regras que conflitem 

com o valor “direito ao trabalho”. 

O Ministério Público deve cada vez mais fazer uso das ações para as quais é 

legitimado, especialmente a Ação Civil Pública, com vistas a fazer valer os direitos 

sociais relativos ao trabalho. 

E, por fim, o Poder Executivo fica obrigado a realizar todas as políticas e ações 

que estiverem ao seu alcance, já definidas ou não definidas na Constituição ou na 

legislação infraconstitucional, com vistas a se aproximar o máximo possível dos ideais 

firmados pela nação, na sua Constituição. Trata-se de adotar políticas e ações que tenham, 

por exemplo, o objetivo de tentar alcançar o pleno emprego, criar condições de dignidade 

para o trabalhador (salário adequado, não-discriminação, saúde e previdência), 

estabelecer a igualdade no serviço público e promovê-la na iniciativa privada, dentre 

outras providencias. 
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CAPÍTULO IV:  O INTERVENCIONISMO DO ESTADO NA 

ECONOMIA  
 
 
1 Considerações preliminares e noção de intervencionismo econômico 

 
 Uma incursão pela história revela, nitidamente, que os diversos povos, desde as 

épocas mais remotas, tiveram que adotar providências ora de cunho liberalizante, ora de 

natureza intervencionista nas suas atividades econômicas, tendo sempre em vista 

resguardar interesses socialmente relevantes176 para cada época. Há registros da adoção 

de medidas liberalizantes e intervencionistas em fases nas quais não se cogitava sequer de 

dar-se à organização de uma sociedade a denominação de “Estado”, muito menos de 

torná-lo objeto de estudo e organização científicos por meio do Direito.   

  No meado do século XIX, o capitalismo abandona a característica de um 

“capitalismo atomista” e assume a feição de um “capitalismo de grupo”, conseqüência 

natural do fenômeno da concentração de capital, verificado naquela época. Precisamente 

nessa fase, o tema do intervencionismo do Estado passou a ser objeto de preocupação do 

Direito, dando origem, assim, ao ramo do Direito que passou a ser denominado “Direito 

Econômico”177. Não obstante isso, conforme já se afirmou acima, o intervencionismo e o 

liberalismo estatais constituem lugar comum em toda a história - não como providências 

planejadas e realizadas cientificamente, com apoio nas Ciências Jurídica e Econômica, 

como se dá a partir da segunda metade do século XIX, mas, simplesmente, como fato 

social.  

 Um Estado usa do seu Poder soberano para intervir, quando, porventura, necessitar 

de resguardar a paz interna; usa desse poder quando pretende arrecadar mais recursos que 

se tornem necessários para custeio de campanhas bélicas; emprega-o, também, para o 

                                                 
176 Esses interesses, como mostra a história, muitas vezes não correspondem ao interesse da maioria, 
conforme, dentre outros, o exemplo dos Estados Absolutos com sua política de interveção mercantilista. 
177 Na definição do direito Econômico, alguns autores propendem para uma concepção ampla, enquanto 
outros se inclinam para uma concepção estrita. Neste último sentido, o Direito Econômico seria uma 
disciplina nova, autônoma e original, voltada para o estudo dos problemas colocados pela intervenção do 
Estado na economia. Já no sentido amplo, o Direito Econômico seria aquele cujas regras regulam as 
relações humanas propriamente econômicas (Cf. FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito 
Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 12, baseado em CHAMPAUD, Claude, “Contribution à la 
Définition du Droit Économique”, in  Ïl Diritto dell’Economia, Milano, vol. 13, nº 2, pp. 141-154, 
1967). À luz desta última acepção, as relações de trabalho podem ser incluídas como objeto do Direito 
Econômico.  
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combate a pestes e para o auxílio à comunidade na recuperação de estragos causados por 

fenômenos da natureza. Intervém o Estado, ainda, com medidas de desestímulo ao 

consumo de determinados bens escassos na natureza, visando a evitar-lhes a extinção; ou 

com proibições, visando a restabelecer a ordem; intervém o Estado, ainda, para minimizar 

a exploração que os mais fortes física ou economicamente tendem a exercer sobre os mais 

débeis178; assim como para outros inúmeros fins, dos mais diversos possíveis, conforme o 

exija cada circunstância histórica.  

 Conseqüentemente, fala-se que um Estado é tanto mais intervencionista quanto mais 

interfere na liberdade individual dos membros da sociedade através de medidas do tipo 

das exemplificadas; e que é tanto mais liberal quanto menos medidas interventivas ele 

impõe à liberdade individual dos cidadãos. 

 Nos itens seguintes consta um levantamento de períodos de liberalização e de 

intervenção estatal na vida econômica, bem como do contexto histórico em que se deu a 

adoção daquela ou desta política. A compreensão das causas dessas posturas dos Estados 

facilita na tomada de uma posição crítica sobre a atual pretensão liberalizante das relações 

de trabalho, sobretudo no Estado Brasileiro atual.  

 

 

2 Intervencionismo estatal em épocas remotas 

 

 Nas relações de trabalho em que o trabalhador assume uma posição de dependência 

em face do tomador dos seus serviços, a intervenção do Estado se dá através da imposição 

de regras e/ou princípios. A maioria dessas regras e princípios, atualmente, fazem parte 

daquele que, hoje, corresponde ao ramo do direito denominado “Direito do Trabalho”179.  

  A maior parte dos autores considera que o Direito do Trabalho surgiu devido às 

                                                 
178 Os princípios e normas destinados à proteção do direito do homem ao trabalho, de que se tratou no 
capítulo antecedente, não constituem nada mais do que manifestações de um intervencionismo estatal 
bastante peculiar (o intervencionismo nas relações de trabalho). Pela sua destacada importância em relação 
ao Direito Econômico, faz parte da ciência específica denominada de “Direito do Trabalho”. 
179 Importa advertir, aqui, que o Direito do Trabalho, nos dias atuais, não pode mais ser concebido como 
uma disciplina jurídica que contém o conjunto de princípios, regras e instituições atinentes apenas à relação 
de emprego. Todos as pessoas que dependem da alienação da sua força de trabalho para sobreviver devem 
ser incluídas na proteção do Estado, através do Direito do Trabalho. É  nesse sentido, pois, que o mestrando 
vem se reportando e continuará a reportar, nesta pesquisa, ao Direito do Trabalho enquanto uma das formas 
de concretização do princípio do direito ao trabalho. O conceito que restringe o alcance do Direito do 
Trabalho apenas aos trabalhadores submetidos a relação de emprego não se coaduna mais com a atual 
ordem econômica, que contempla um capitalismo exageradamente depredatório e inúmeras novas formas de 
espoliação do trabalhador que não se inserem no campo da relação de emprego, campo este ao qual se 
restringia aquele Direito, na sua versão tradicional, originada como reação aos efeitos da Revolução 
Industrial. 
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desastrosas conseqüências sociais provocadas pela Revolução Industrial, 

convencionalmente iniciada, para alguns, em 1712, quando Thomas Newcomen inventou 

a máquina a vapor180. Por conseguinte, tendo em vista a imbricação existente entre o 

Direito do Trabalho e o intervencionismo de Estado nas relações de trabalho, os autores 

tendem a olvidar o fato de que política de intervenção nas relações de trabalho existe 

desde muito antes do surgimento do Direito do Trabalho como ramo da Ciência Jurídica. 

 Com efeito, há registros de intervencionismo do Estado no trabalho há 2000 anos 

antes de Cristo, entre os Babilônios; e entre os Hebreus, no ano 1.500 a. C. O Código 

babilônico de Hamurabi (1750 a.C.), no intuito de proteger operários, artesãos, 

trabalhadores rurais, jornaleiros etc., estabelecia preços para as várias modalidades de 

trabalho, levando alguns autores, em razão disso, a considerá-lo como o precursor do 

moderno salário mínimo181. Por sua vez, aos Hebreus se atribui a invenção do repouso 

hebdomadário e a semente da humanização do trabalho escravo182.  

 Portanto, tendo-se em mente que o intervencionismo do Estado nas relações de 

trabalho constitui, em si, uma forma de manifestação do Direito do Trabalho, é correto 

considerar, com apoio em Moraes Filho, que é na antiguidade onde estão as origens desse 

ramo do Direito, sendo ele recente, “(...) um produto do século XX (...)”, apenas enquanto 

“(...) um ramo novo da comum ciência jurídica, com características próprias e autonomia 

doutrinária(...)”183.   

  Por outras palavras, pode-se afirmar, portanto, que a citada política, que somente 

muito mais tarde veio a ser denominada de intervencionismo estatal, já se verificava, em 

relação ao trabalho humano, desde os primórdios da civilização. 

 

 

3 Intervencionismo estatal na antiguidade clássica: Grécia e Roma  

 

 A despeito de não ter sido elaborado na Grécia antiga um pensamento econômico 

geral e sistemático, não lhe faltaram, todavia, idéias econômicas, sendo encontrados, 

esparsos nos seus tratados de Filosofia, os embriões das grandes doutrinas econômicas 

que alcançariam os tempos modernos e iriam ter, no trabalho humano, um dos seus 

                                                 
180 Nesse sentido, por exemplo, GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. 
16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 01.   
181 Cf. NASCIMENTO, Walter Vieira do. História do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 96. 
182 NASCIMENTO, Walter Vieira do. Op.cit., p. 97. 
183 MORAES FILHO, Evaristo de. Tratado elementar de Direito do Trabalho. Vol. I. Rio de Janeiro: 
Livraria Freitas Bastos, 1960,  p. 69. 
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principais objetos de preocupação, ou seja, as doutrinas individualista, socialista e 

intervencionista184.  

Uma corrente individualista é percebida em sofistas como Hípias, Protágoras e 

outros, manifestando uma reação ao meio ambiente, uma contraposição da razão 

individual à razão do Estado, e formulando o problema do direito das pessoas em relação 

ao da cidade. Nessa abordagem, as vantagens da produção servil são postas em dúvida e é 

contestado o desprezo da riqueza, rendendo ensejo a uma primeira tentativa de 

reabilitação do trabalho. Tal abordagem se aproxima da dos economistas, Fisiocratas e 

Clássicos, que viriam, no século XVIII, a se opor ao intervencionismo generalizado em 

suas épocas185.  

Por sua vez, o primórdio da corrente socialista é identificável, principalmente, em 

Platão (427-347 a.C.). Na “República”, Platão prega a implantação de um Estado ideal 

onde reine a justiça e no qual possa o cidadão consagrar o máximo de seu tempo aos 

estudos filosóficos e à atividade política, devendo a parte reservada à Economia limitar-se 

ao mínimo necessário. Essa sociedade desejável deveria ser composta de guerreiros, 

magistrados e trabalhadores manuais. Guerreiros e magistrados seriam os verdadeiros 

homens livres, senhores da cidade; e também seus servidores, pois direitos e deveres 

deveriam estar subordinados ao princípio da igualdade. Os homens livres deveriam estar 

sujeitos a um regime de comunismo absoluto: de mulheres, filhos e bens. No Estado da 

“República”, o princípio do desprezo à riqueza estava explícito no comunismo de bens, e 

sua continuidade assegurada no comunismo de pessoas. O trabalhador manual ficaria 

excluído da organização comunista, concedendo-se-lhe, desdenhosamente, a propriedade. 

O comerciante e o artesão merecem, assim, o desprezo de Platão, sendo o agricultor 

merecedor de alguma consideração186. 

Nas suas “Leis”, Platão cuida de um socialismo diferente e mais moderado, 

vislumbrando não mais um projeto utópico, mas de realização imediata, com vistas à 

melhoria do Estado ateniense de sua época. A finalidade era, como no Estado da 

República, estabelecer mais justiça e organizar a sociedade de modo a possibilitar a 

moderação do homem quanto aos seus desejos materiais, deixando-o livre para se dedicar 

aos cuidados do espírito. Nesse projeto, o Estado deveria se colocar em primeiro plano, 

                                                 
184 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 33. 
185 HUGON, Paul. Op.cit., p. 35. 
186 HUGON, Paul. Op.cit., p. 33-34. 
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com poder econômico garantido pela solidariedade dos indivíduos. Surgiria daí um 

regime autoritário, de transição, que prepararia o sistema ideal do futuro187. 

 Por fim, a corrente intervencionista aparece representada por diversos pensadores, 

sendo Aristóteles (384-322 a.C.) o mais importante deles. Em sua “Política”, Aristóteles 

critica severamente o comunismo de Platão, conquanto deste se aproxime pelo desprezo 

dispensado à liberdade individual e à propriedade privada. Aristóteles é também 

partidário da supremacia do Estado e, em algum termo, do igualitarismo. Ao tratar da 

população, Aristóteles recomenda, por exemplo, medidas intervencionistas severas, de 

limitação da reprodução - idéia que viria a ser retomada por Malthus -, a fim de manter a 

estabilidade demográfica. Todavia, as medidas que preconizou são menos absolutas que 

as de Platão, ou seja, seu comunismo é mais realista que o comunismo deste188. 

 Uma prova de que a intervenção no direito grego também alcançava as relações de 

trabalho reside, por exemplo, no fato de ter feito a distinção entre “o trabalho pago por 

unidade (jornada) e o trabalho pago por tarefa”189.  

Os romanos, por sua vez, por se terem concentrado predominantemente no fato 

político, não formaram um pensamento original. Em matéria especulativa, os romanos 

assimilaram o mesmo pensamento grego. Não obstante isso, nas obras dos teóricos 

romanos destacaram-se traços de duas tendências doutrinárias opostas: uma 

intervencionista e outra individualista190.  

A tendência intervencionista em Roma deu-se num período de dificuldades de 

abastecimento, que se tornaram agudas nos anos 495 e 440, como conseqüência de um 

prolongado estado de guerra e da lentidão dos transportes. Nessa época, várias leis foram 

editadas no sentido de promover a intervenção na atividade privada, principalmente, 

visando ao controle de preços e ao monopólio estatal da compra e da distribuição dos 

cereais, inclusive para assegurar sua distribuição aos indigentes. A História registra, por 

exemplo, que quando Roma esteve sob o governo de Diocleciano (284-305 d.C.), foi 

fixado salário para os trabalhadores livres, corroborando que a intervenção estatal ocorria, 

também, em matéria de relações de trabalho191. 

Afinal, quanto à tendência individualista, quem a revela são notáveis trabalhos dos 

jurisconsultos. Estes, assentando as bases do direito de propriedade privada e da 

                                                 
187 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 34. 
188 HUGON, Paul. Op.cit., p. 35-36. 
189 MORAES FILHO, Evaristo de. Tratado elementar de Direito do Trabalho. Vol. I. Rio de Janeiro: 
Livraria Freitas Bastos, 1960, p. 257. 
190 HUGON, Paul. Op.cit., p. 41-42. 
191 HUGON, Paul. Op.cit., p. 42. 



 81 

sistemática do direito das obrigações, semearam os fundamentos essenciais do 

individualismo que mais tarde, no século XVIII, seriam empregados pelas escolas 

Fisiocrática e Clássica na elaboração do Liberalismo192. 

 

 

4 Intervencionismo estatal na Idade Média 

 

 O que caracterizou o período medieval foi o modo de produção feudal. Este 

sistema de produção surge a partir de 476, com a ruína de Roma, o fim do escravagismo e 

as invasões bárbaras, estendendo-se até a tomada de Constantinopla, em 1453193. A 

população deixou as cidades, buscando a sobrevivência no campo, o que proporcionou a 

formação de vilas (grandes propriedades agrárias, ou feudos) que constituíam a base de 

uma economia auto-suficiente, autônoma e isolada, baseada na agricultura ou pecuária. 

Nesta fase, os homens, com o trabalho, transformavam a natureza e dela extraiam os bens 

necessários à sobrevivência, ao mesmo tempo em que estabeleciam relações entre si e 

originavam vínculos econômicos, sociais, políticos e ideológicos194.  

O Feudalismo foi, assim, um sistema socioeconômico com instituições e 

componentes distintos do mundo antigo, clássico, ou do moderno, que se lhe seguiu. A 

característica política marcante nesse sistema econômico foi a “(...)inexistência de 

governos fortes centralizados, de sistemas legais organizados ou de qualquer comércio 

intenso, assim como de circulação monetária”195.  Exatamente por isso, não cabe falar da 

existência de nenhum modelo organizado de política econômica estatal 

(intervencionismo, liberalismo etc.), durante a Idade Média. A economia era estanque, 

uma hipertrofia da economia doméstica, de consumo; e era, assim, tocada ao sabor do 

modo de vida já retratado. 

Não obstante a observação anterior, é possível apontar a presença, na Idade Média, 

de um intervencionismo estatal em matéria de trabalho humano, especificamente em 

relação às Corporações. Todavia, para uma melhor compreensão deste tipo de instituição, 

é necessário tratar, antes, do instituto da servidão. 

A Servidão é o sistema de relações de trabalho que prevaleceu no princípio da 

Idade Média. Nele “(...) o indivíduo, sem ter a condição jurídica de escravo, na realidade 

                                                 
192 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 43. 
193 Cfe. VICENTINO, Cláudio. História geral. 8ª. ed. São Paulo: Scipione, 1997, p. 107. 
194 VICENTINO, Cláudio. Op.cit.,p. 107.  
195 SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do trabalho. 
V.I, 12ª ed, São Paulo: LTr, 1988, p. 29. 
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não dispunha de sua liberdade”196. O servo (trabalhador) trabalhava em benefício 

exclusivo do senhor da terra, tirando como proveito próprio a alimentação, o vestuário e a 

habitação, concedidos pelo senhor da terra (senhor feudal)197. 

Numa fase mais adiantada da Idade Média, os servos passaram a fugir dos 

campos, onde o poder dos nobres era quase absoluto, formando massas de população nas 

cidades, principalmente naquelas que tinham conseguido manter-se livres198. Foi nesse 

ambiente que surgiram as Corporações de Ofício ou “Associações de Artes e Misteres”, 

especialmente na França (Maîtrises), na Espanha (Grêmios) e na Alemanha (Zünfte), onde 

mais se fizeram sentir, não obstante tenham também se manifestado em outros países, 

inclusive a Inglaterra. Através das Corporações, os antigos campesinos passaram a 

exercer sua atividade, ou profissões, em forma organizada, muito embora, ainda, sem 

gozar da inteira liberdade199. 

Nas Corporações de Ofício, a figura do “mestre” é quem disciplina, não só a vida 

profissional, mas também pessoal do trabalhador. Aquele tinha sob suas ordens tanto 

aprendizes, mas também trabalhadores contratados através de rigorosos contratos que 

compreendiam desde a “locação do trabalho” até assuntos como o direito de mudar de 

domicílio. O trabalhador, em troca do salário, tinha o direito ao socorro em casos de 

doenças e adquiria um verdadeiro monopólio de profissão - pois somente podiam exercê-

la os que estivessem inscritos na corporação correspondente -, com possibilidade de, um 

dia, também se tornarem “mestres”200. 

É junto às Corporações que se verifica o intervencionismo estatal da Idade Média. 

Inicialmente, intervieram as Cortes no sentido de fortalecimento daquela instituição. Com 

efeito, conquanto as Corporações estabelecessem “(...) suas próprias leis profissionais, 

recebiam, por outro lado, privilégios concedidos pelos reis, desejosos de enfraquecer o 

poderio dos nobres senhores da terra (...)”, e também gratos, por serviços que aquelas 

prestavam ao erário como órgãos de arrecadação de certos impostos201. “Mais tarde, 

entretanto, os próprios reis e imperadores sentiram a necessidade de restringir os direitos 

das corporações, ora para evitar sua influência, ora para amenizar a sorte dos aprendizes e 

trabalhadores”202. 

                                                 
196 SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do trabalho. 
V.I, 12ª ed, São Paulo: LTr, 1988, p.29. 
197 Cf. SÜSSEKIND, Arnaldo. et. al. Op.cit., p. 31. 
198 SÜSSEKIND, Arnaldo et. al. Op.cit., p. 31. 
199 SÜSSEKIND, Arnaldo et. al. Op.cit., p. 31. 
200 SÜSSEKIND, Arnaldo et. al. Op.cit., p. 31. 
201 SÜSSEKIND, Arnaldo. et. al. Op.cit., p. 31. 
202 SÜSSEKIND, Arnaldo. et. al. Op.cit., p. 31. 



 83 

O intervencionismo nas corporações resultou, por exemplo, na fixação pelas cortes 

de Valladolid, em 1351, da jornada de trabalho de sol a sol, com períodos de descanso 

para alimentação, e a liberdade de qualquer pessoa ensinar ofício “a quem soubesse e 

quisesse aprendê-lo”; também, a declaração, pelas Cortes de Toro, de que “todos os 

ofícios são legítimos”; e, ainda, por essas mesmas Cortes, a proibição de penhor dos 

instrumentos de trabalho e da prisão do trabalhador por dívida203.  

Evidencia-se, pois, a presença de intervencionismo nas relações de trabalho na 

Idade Média, conquanto não tenha ela proporcionado a generalização do trabalho 

assalariado, o que somente ocorreria mais tarde, por efeito da Revolução Industrial.  

 

 

5  Idades Moderna e Contemporânea: do intervencionismo absolutista ao 

liberalismo com intervenção social 
 

Em todo o período da Idade Moderna até por volta de 1780, a maioria dos Estados 

estava submetida ao regime absolutista. O intervencionismo foi dos mais profundos nessa 

fase, todavia, com finalidade totalmente distinta daquela pela qual viriam os Estados, 

mais tarde, intervir em suas economias.  

Sob o regime absolutista, os Estados não realizaram intervenção com objetivos 

sociais, humanísticos. Muito ao contrário, “(...) a prática do mercantilismo implica a 

adoção do exclusivismo garantido pelo Estado, que interessa reciprocamente, a ele e à 

burguesia, graças ao qual esta desempenha seu papel histórico no processo de 

acumulação. O Estado, detentor dos aparatos de controle e vigilância, beneficia-se com a 

ação da burguesia através da arrecadação de recursos - impostos e taxas - que sustentam 

os seus aparelhos”204. 

Sucedendo os regimes absolutistas, o Estado Moderno proporcionou efetivas 

liberdades individuais em relação ao Estado, tendo a pretensão de, assim, proporcionar a 

igualdade de todos. A abstenção do Estado na regulação da vida econômica permitiu, no 

entanto, o crescimento de novas forças privilegiadas. A classe burguesa, que havia 

acumulado capital através do comércio, voltou-se para a atividade industrial, então 

nascente. Dá-se a denominada Revolução Industrial e com ela surge a classe proletária, 

                                                 
203 SÜSSEKIND, Arnaldo. MARANHÃO, Délio. VIANNA, Segadas. Instituições de direito do trabalho. 
V.I, 12ª ed, São Paulo: LTr, 1988, p. 31. 
204 OLIVEIRA, Carlos Roberto de. História do trabalho. 3ª. Ed. São Paulo: Editora Ática S/A, 1995. 
(Série Princípios), p. 65. 
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dos trabalhadores, em contraposição à classe capitalista, dos burgueses donos das 

indústrias. 

Os trabalhadores, ao passo que angariaram liberdade total para exercerem 

qualquer ofício, não estando mais submissos ao regime dos feudos nem aos rigores de 

uma oficina, não detinham, por outro lado, meios de produção. Restou-lhes apenas a 

possibilidade de utilizarem a si mesmos como meio de produção, ou seja, de se 

transformarem em operários. Tendo o Estado assumido uma postura de neutralidade em 

relação às atividades privadas e em praticamente todos os setores. Como havia mais 

trabalhadores do que postos de trabalho, a lei da oferta e da procura criou ambiente 

propício para que os detentores do capital explorassem os trabalhadores através de 

remunerações vis, exigindo-lhes jornada de trabalho até o limite máximo da resistência 

física.  

Atingindo um nível insuportável, a exploração da classe operária rendeu ensejo 

aos conflitos sociais e aos movimentos operários, intelectuais e da igreja, já comentados 

anteriormente, a favor da humanização das relações de trabalho. Assim, para que pudesse 

preservar sua própria organização, o Estado passou a estabelecer, por meio de leis, 

direitos mínimos para os trabalhadores. 

Foram lentas, porém firmes, as conquistas do proletariado em todos os setores da 

organização do trabalho, no decorrer dos séculos XIX e XX, alcançando direitos como a 

extensão do direito universal ao voto, o direito de sindicalização, o direito de organização 

sindical e cooperativa, a legitimação de leis trabalhistas em códigos jurídicos, a 

assistência médico-hospitalar, jurídica e previdenciária, extensiva à família e a co-gestão 

da empresa, entre outros205. 

Na passagem do Estado liberal para o Estado social, foi também a França o país 

europeu que partiu na frente, sendo seguida depois por outras nações. A constituição 

oriunda do movimento revolucionário de 1848 continha, no seu art. 13, a garantia de 

liberdade do trabalho e da indústria, a assistência aos desempregados, às crianças 

abandonadas, aos enfermos e aos velhos sem recursos, cujas famílias não pudessem 

socorrer206.  

                                                 
205 Cf. OLIVEIRA, Carlos Roberto de. História do trabalho. 3ª. Ed. São Paulo: Editora Ática S/A, 1995. 
(Série Princípios), p. 84. 
206 A respeito, ver MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: Teoria Geral; 
comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil; doutrina e 
jurisprudência. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1998 (Coleção temas jurídicos, v. 3), p. 29. 
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No âmbito internacional, o reconhecimento dos direitos inerentes ao trabalho 

como direitos humanos deu-se a partir da adoção, pela Organização Internacional do 

Trabalho - OIT, em 1948, da Convenção sobre liberdade sindical e a proteção do direito 

de sindicalização (nº 87); bem assim, poucos meses depois, pela aprovação das Nações 

Unidas à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o corolário do reconhecimento 

universal do “direito ao trabalho” como um direito fundamental se manifesta na adesão 

quase maciça dos Estados aos tratados e convenções internacionais que visam à 

caracterização desse direito, sob a forma de proibições de práticas que implicam em sua 

violação. 

  Após essas transformações acima comentadas, a tutela da dignidade da pessoa 

humana passou a se constituir um primado de qualquer Estado Democrático de Direito. E 

uma das formas de fazê-lo é garantindo, dentre outros direitos, o direito social ao trabalho 

em um sentido amplo, tal como intenta fazer a vigente Constituição do Brasil, nos seus 

artigos 1º, III e IV; 6º, 7º, 170, 174 e 193. 

  Há que se registrar, porém, que essa visão do direito ao trabalho - como direito 

imprescindível para que as pessoas possam passar sua existência na Terra com dignidade 

- tem sido bastante desconsiderada pelos Estados, sobretudo, nas duas últimas décadas. 

Os modelos de economia que os Estados têm adotado na atualidade encaminham para 

uma retomada, com toda força, da concepção do trabalho como reles mercadoria207. Tal 

assunto, entretanto, considerando-se sua grande relevância no contexto deste trabalho, 

será tratado em capítulo exclusivo (Capítulo VI), após o estudo acerca do Ministério 

Público do Trabalho. 

 

 

6 A intervenção na atividade econômica: dever do Estado e direito fundamental 
 

  Consoante já foi estudado, a Constituição Federal de 1988 fixa, dentre outros, a 

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho como fundamentos da 

                                                 
207 A tendência do Estado de desprezar o aspecto humano na sua atividade regulacionista do mercado de 
trabalho segue uma lógica que tem orientado a Economia Moderna como um todo, a qual assumiu um 
caráter conscientemente não-ético, insensível a fatores como boa vontade e sentimentos morais. Isso é 
surpreendente, quando se recorda que a Economia evoluiu, historicamente, como uma derivação da ética, 
tanto assim que, por exemplo, por volta de 1930, era ensinada em Cambridge como uma simples parte do 
diploma de Ciência Moral; e Adam Smith, o “pai da Economia Moderna”, era professor de Filosofia Moral 
na Universidade de Glasgow. Tal transformação da Economia é analisada, com profundidade, em 
conferência do professor de Economia e Filosofia na Universidade de Harvard, Amartya Sen (SEN, 
Amartya. Comportamento Econômico e Sentimentos Morais. In: Lua Nova. Revista de Cultura e 
Política, nº 25. São Paulo: Editora Marco Zero, 1992, p. 103-130).  
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República Federativa do Brasil; e também estabelece, dentre os objetivos fundamentais 

desta, os de construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos208. 

Coerentemente com aqueles fundamentos e objetivos, o Constituinte de 1988 estabeleceu, 

no art. 170 da Constituição Federal, que a ordem econômica do Brasil é fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, e observando, dentre outros, os 

princípios da função social da propriedade, da redução das desigualdades regionais e 

sociais e da busca do pleno emprego (incisos III, VII e VIII do art. 170 da CF). 

  Todavia, de nada adiantaria se a Constituição fixasse os referidos fundamentos e 

objetivos fundamentais do Estado Brasileiro e de sua ordem econômica, sem que viesse a 

fixar, também, o meio através do qual o Estado deverá concretizá-los. Por isso, o art. 174 

da Constituição Federal de 1988 reza que, “como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado”, e acrescenta, no Parágrafo 1º, que “a lei estabelecerá as diretrizes e bases 

do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e 

compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento”. 

  Verifica-se que a Constituição impõe ao Estado o papel de agente normativo e 

regulador da atividade econômica e determina que, além das funções de fiscalização e de 

incentivo, ele deverá exercer o planejamento da atividade econômica, que é determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado. Ser o agente normativo, regulador e 

planejador é o mesmo que ser interventor209. Por isso, dizendo o mesmo em outras 

                                                 
208 Cf. arts. 1º, III e IV; e 3º, I, III e IV, da Constituição Federal de 1988.  
209 O uso da palavra “intervenção” como sinônima de “planejamento” pode ser verificado, por exemplo, em 
COMA (COMA, Martín Bassols. Constitucion y sistema econômico. Madrid: Editorial Tecnos, 1988, p. 
217-219), ao assinalar que os países ocidentais, após a segunda guerra mundial, perceberam a inarredável 
necessidade de “intervir” na economia e de incidir estruturalmente no ciclo econômico para alcançar o 
pleno emprego (Cf., também, LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 151).  Eros Roberto Grau, no entanto, se esforça para estabelecer 
uma distinção. Para esse autor, o planejamento “não configura modalidade de intervenção, mas 
simplesmente um método mercê de cuja atuação ela (a atividade econômica) se torna sistematizadamente 
racional. É forma de ação racional caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e sociais 
futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela definição de meios e de ação coordenadamente 
dispostos” (GRAU, Eros Roberto. Ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação crítica). 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1990, p. 318). Mas, a referida afirmação mais parece uma maneira 
sutil, adotada pelo autor, para manifestar-se favorável ao intervencionismo estatal na atividade econômica,  
sem causar “nervosismo”  no mercado. Tal atitude é perceptível quando, no mesmo texto, o autor justifica 
que “(...) por ser uma técnica de atuação racional, o planejamento de que se cogita revela 
compatibilidade absoluta com o mercado” \(ibid.). Na versão original do texto retrotranscrito não 
constam destaques.    
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palavras, o que o art. 174 da Constituição Federal impõe ao Estado é, precisamente, o 

dever de intervir na atividade econômica.       

  A citada determinação consta de uma norma jurídica constitucional, mais 

precisamente, de uma regra constitucional, consoante a classificação das normas, antes 

exposta, em princípios e regras. O dispositivo não prevê mera política, mas um dever de 

atuação concreta do Estado, pois, além de conter, literalmente, um comando - e não uma 

mera faculdade -, o texto do art. 174 contém ainda a ratificação no sentido de que o 

planejamento “é determinante para o setor público”. Significa, segundo Ledur210, que o 

setor público tem que desenvolver atividade econômica, a qual deverá ser executada 

segundo planos concertados de ação em nível nacional e regional, tal como determinado 

no § 1º do artigo em referência. 

  Por outro lado, a determinação de que o planejamento da atividade econômica é 

apenas indicativo quanto ao setor privado significa que a atividade econômica privada 

não está compelida a seguir a linha de planejamento proposta pelo Estado e, nesse 

sentido, a norma constitucional não é jurídica, mas sim política211. Mas, conforme adverte 

Ledur212,  

“(...) disso evidentemente não se poderá tirar a conclusão de que seja 
aceitável possa a atividade privada produzir conseqüências que não 
sejam conformes com o desenvolvimento nacional equilibrado, cujas 
diretrizes são fixadas por lei, na forma do parágrafo 1º do art. 174 da 
Constituição. A liberdade econômica está associada à 
responsabilidade. Por isso, se a atividade econômica dos particulares 
não proporcionar o desenvolvimento nacional equilibrado, a que 
alude a norma já citada, a aplicação do princípio da subsidiariedade 
requererá a intervenção estatal. É certo, pois, que o Estado tem o 
dever de agir, se a ordem social periclitar, em decorrência do modo 
como se desenvolve a atividade econômica, mesmo porque essa 
atividade está submetida aos princípios e objetivos previstos no art. 
170 da Constituição”. (O destaque não existe no trecho original). 

  A história já mostrou que a ausência do Estado no controle da atividade 

econômica rende ensejo a que os economicamente mais fortes imponham ilimitadamente 

seus interesses em detrimento dos interesses dos mais fracos. Assim, o controle do Estado 

na atividade econômica se impõe como condição para o alcance da justiça distributiva. 

Sem justiça social, as desigualdades podem encaminhar para a ruptura do próprio Estado, 

quando se chegar no limite da intolerância. 

                                                 
210 LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1998, p.154.  
211 Cf. LEDUR, José Felipe. Op.cit.,  p. 154.  
212 LEDUR, José Felipe. Op.cit.,  p. 154. 
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  Portanto, a intervenção do Estado na economia - e aqui se inclui, principalmente, a 

intervenção nas relações de trabalho - por ser pressuposto intrínseco à capacidade do 

Estado de prover os direitos sociais fundamentais, deve ser encarada, também, como 

direito fundamental213. Assim, para a norma do art. 174 da Constituição valem todas as 

considerações feitas neste trabalho acerca das normas alusivas aos direitos sociais.  

  No Brasil, conforme vem sendo dito e reiterado ao longo desta dissertação, o 

Poder Econômico pressiona fortemente o Poder Político no sentido de que este elimine os 

principais mecanismos de intervenção nas relações de trabalho. Daí a falácia de que a 

legislação trabalhista brasileira é atrasada, de que a Justiça do Trabalho é um mal para a 

economia do país e de que o Estado é muito paternalista, dentre outros argumentos. O 

Poder Político tem cedido muito à pressão do Poder Econômico e são cada vez mais 

visíveis os espaços que o Estado vem deixando de ocupar, no seu papel de planejador da 

atividade econômica, mais especificamente no seu dever de interferir nas relações de 

trabalho para impedir que o Poder Econômico faça tábula rasa dos direitos sociais dos 

trabalhadores. O próprio Estado, como já foi visto, tem adotado práticas de exploração do 

trabalho humano totalmente ilícitas, à luz da legislação trabalhista vigente. 

  Ao lado da Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho é hoje a 

ferramenta mais eficaz da sociedade brasileira, na cobrança do respeito aos direitos 

sociais dos trabalhadores214. Mas, exatamente porque está cumprindo eficazmente esse 

seu papel, o Ministério Público do Trabalho se tornou persona non grata para o Poder 

Econômico e para a parcela do Poder Político que ao segundo tem se curvado. O mercado 

                                                 
213 É com esse mesmo diapasão que Meton Marques se reporta ao “Princípio da Justiça Social” e ao 
“Princípio Tutelar”. De acordo com o citado professor e magistrado, “o Princípio da Justiça Social, que 
consiste em perseguir para todos os benefícios do progresso material, mediante a garantia de vida digna. É 
um princípio de justiça distributiva, fundado na função social da propriedade. Não se trata mais de 
intervencionismo estatal, mas sim de promoção do bem estar social”. Já o Princípio Tutelar, para o mesmo 
autor, “é contrapeso ao déficit econômico, do qual derivam os demais princípios, pelo qual o Estado protege 
o hipossuficiente contra as agressões do capital selvagem. Por esse princípio, dentre outras vedações, a lei 
nega validade aos contratos e acordos leoninos que o trabalhador seja forçado a assinar” (LIMA, Francisco 
Meton Marques de. Princípios de direito do trabalho diante da reforma neoliberal. In: Revista Ltr 61-
05. São Paulo: Ltr).  
214 Pode parecer contraditório afirmar-se que o Estado tem deixado de zelar pelo seu dever de intervir nas 
relações de trabalho para estabelecer igualdade jurídica entre empregados e empregadores e, ao mesmo 
tempo, afirmar que o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão integrante da estrutura do Estado,  
cobra com eficácia o respeito aos direitos sociais dos trabalhadores. Não se trata de contradição, mas sim de 
uma particularidade brasileira. Na verdade, o Ministério Público brasileiro, como um todo,  devido à sua 
espetacular mudança com a Constituição de 1988, bem como devido a circunstâncias de fato particulares à 
sociedade brasileira, transformou-se numa instituição muito próxima da sociedade civil e, na mesma 
proporção, distanciada do aparato burocrático do Estado, afastado de quaisquer interesses que, mesmo a 
despeito de capitaneados, ocasionalmente, pelo Poder Executivo, se mostrem contrários aos interesses da 
sociedade, estatuídos na Constituição. 
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“quer a cabeça” do Ministério Público do Trabalho, pois esta instituição215 representa, 

atualmente, o principal empecilho para que se difundam, no Brasil, relações de trabalho 

típicas de um liberalismo à moda globalizada, conforme se verá nos próximos capítulos. 

                                                 
215 Não se podendo esquecer da Justiça do Trabalho, que, destacando-se do restante do Judiciário pela sua 
grande sensibilidade aos problemas sociais, tem acatado a maior parte das pretensões deduzidas pelo 
Ministério Público em benefício da camada mais carente dos trabalhadores. 
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CAPÍTULO V: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

 
 
1  O Ministério Público 

 
 Para que se possa tratar do Ministério Público do Trabalho, há que se 

compreender, primeiramente, a instituição “Ministério Público”, pois, aquele não é nada 

mais do que uma forma de divisão do trabalho desta última, aqui no Brasil. Assim, neste 

item, far-se-á uma síntese das principais informações necessárias à compreensão do 

Ministério Público, tratando-se, em seguida, do Ministério Público do Trabalho.  

 
1.1 Origem  
 
 

Não é possível apontar, com certeza, onde, nem quando, o Ministério Público se 

originou, uma vez que não há consenso em torno de um critério objetivo que permita 

realizar um processo de investigação histórica exato ou, mais precisamente, não existe 

“(...) uma concepção única e firme sobre qual seja o papel sócio-jurídico desta 

instituição”216. 

A dificuldade de precisar as origens do Ministério Público começa já na sua 

denominação, uma vez que, desde épocas bem remotas, sempre existiram, em diversas 

civilizações, figuras que exerceram algumas funções hoje pertencentes ao Ministério 

Público, mas com denominações diferentes entre si e da denominação atual. Além disso, 

as instituições com semelhança ao Ministério Público vieram sofrendo constantes 

modificações nos seus papéis, no decorrer da história, o que também dificulta o 

estabelecimento de critério único para que se possa chegar a um denominador comum 

sobre sua origem. 

Para Vellani217, a controvérsia existente em torno da origem remota do 

Ministério Público pode ser influenciada pela visão que se tenha das funções próprias da 

instituição. Como tais funções variam no tempo e no espaço, segundo as mutações da 

                                                 
216 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no processo civil. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1998, p. 9. 
217 VELLANI, Mario. Il pubblico ministero nel processo: I – profilo storico. Bologna: Nicola Zanichelli 
Editore, 1965, p. 16. 
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ordem positiva, o resultado investigatório também variará, de modo a perder credibilidade 

e tornar-se alvo de críticas218. Mas, como observa Machado219,  

“Felizmente, na maior parte dos países ocidentais, a visão que 
se tem do Ministério Público é a de defensor, perante o Poder 
Judiciário, dos interesses mais relevantes da sociedade num 
sentido mais estrito, assim como ocorre no Brasil, o que, então, 
nos oferece um grau suficiente de objetividade para perscrutar 
as raízes mais profundas desta instituição universal na história 
dos povos”. 

 
Cabe, assim, a advertência de que os doutrinadores, ao buscarem as origens do 

Ministério Público, não o fazem com a intenção de encontrar institutos com o perfil 

formalmente adequado à instituição, tal como hoje a conhecemos. A busca histórica é 

“(...) no sentido de identificar em alguns cargos e funções públicas atribuições 

assemelhadas àquelas destinadas ao Ministério Público, quando, modernamente, foi 

reconhecido como instituição integrante da organização política do Estado”220. 

Assim é que, para alguns, o Ministério Público (não com esta denominação) já 

existia há mais de quatro mil anos, na figura do Migiaí, funcionário real do Egito221. Para 

outros, a origem da instituição está na antiguidade clássica, representada pelos Éforos, 

entre os espartanos; os Thesmotetis, entre os gregos; e os Advocatus Fisci ou 

Procuradores Caesaris, entre os romanos222.  

Há quem sustente, ainda, que foi somente na Idade Média que surgiu o Ministério 

Público223. Nesse período, com o fortalecimento das monarquias, estas pretendiam 

quebrar o monopólio jurisdicional da Igreja e, para tanto, os monarcas buscaram o apoio 

dos senhores feudais. Na França, para mitigar o poder jurisdicional da Igreja, o Rei 

instituiu os “tribunais dos senhores feudais”, porém, depois de ter alcançado o citado 

objetivo, tratou de enfraquecer esses tribunais, instituindo, os “tribunais dos reis”. Como 

                                                 
218 Cf. MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no processo civil. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 9. 
219 MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Op.cit., p. 10. 
220 Cf. GOULART, Marcelo Pedroso. Ministério Público e democracia. Publicação do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público de Portugal. Texto disponibilizado na Internet, no caminho 
http://www.smmp.pt/goulart.htm , acesso em 20 abr. 2001, p. 1. 
221 Cf. VELLANI, Mario. Il pubblico ministero nel processo: I – profilo storico. Bologna: Nicola 
Zanichelli Editore, 1965, p. 15; e LYRA, Roberto. Teoria e prática da promotoria pública. Porto Alegre: 
Fabris Editor, 1989, p. 17.  
222 Ver VELLANI, Mario. Op.cit., p. 15. Ver, também, TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo 
Penal. São Paulo: Saraiva, V. 2, 1987,  p. 291-292; RASSAT, Michèle-Laure. Le ministere public entre 
son passé et son avenir. Paris: Librarie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1967, p.7-9; SIRACUSA, 
Francesco. Il Pubblico Ministero: parte generale. Torino: Unione Tipografico-editrice Torinese, 1929-
VII, p. 190-194; e GOULART, Marcelo Pedroso. Op.cit.  
223 Cf. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência, 
prática. São Paulo: LTr, 1998, p. 26. 
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parte desse mesmo processo de retomada do monopólio jurisdicional, foram criadas as 

figuras dos Agentes do Rei (missius dominicus, advocatus parte publica, gens du roi), 

com a finalidade de defender os interesses da coroa e promover uma forte intervenção nos 

tribunais senhoriais224. Os Agentes do Rei constituíram, assim, uma instituição 

correspondente ao Ministério Público. 

Semelhante processo se deu em toda a Europa Continental, mas o primeiro lugar 

onde ocorreu foi, como visto, na França, no Século XIII. Daí afirmar-se que foi na 

França, no Século XIII, que o Ministério Público veio a adquirir pela primeira vez um 

perfil institucional semelhante ao de hoje225. Em 1269, o rei Luis IX promulgou um 

conjunto de normas, os Estatutos de São Luís, através do qual uniformizou os 

procedimentos judiciais. Mais tarde, o monopólio da justiça pela Coroa consolidou-se 

definitivamente, por meio da Ordonnance, editada em 25 de março de 1303, por Filipe, o 

Belo226. Esta Ordonnance teria sido o primeiro texto legal a prever a instituição do 

Ministério Público, representada pela figura dos Procuradores do Rei (les gens du roi), 

um corpo de funcionários incumbidos da tutela dos interesses gerais do Estado.  

Em Portugal, o embate da realeza com a Igreja, pelo monopólio da função 

jurisdicional, deu-se mediante processo semelhante ao francês. Através da Lei de 19 de 

março de 1317, sob o reinado de D. Dinis, a Coroa interveio nos tribunais senhoriais e 

fortaleceu o poder real, assumindo a função de julgar as demandas em última instância. O 

monopólio total da função jurisdicional pela Coroa deu-se com as Ordenações do Reino 

(as Ordenações Afonsinas, de 1456; as Ordenações Manuelinas, de 1521; e as Ordenações 

Filipinas, de 1603)227. 

A primeira referência explícita, em Portugal, ao Promotor de Justiça, consta das 

Ordenações Manuelinas, atribuindo a esse órgão a função de fiscal do cumprimento da lei 

                                                 
224 Cf. GOULART, Marcelo Pedroso. Ministério Público e democracia. Publicação do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público de Portugal,.Texto disponibilizado na Internet, no caminho 
http://www.smmp.pt/goulart.htm , acesso em 20 abr. 2001; CAMPOS, Benedicto de. O Ministério Público 
e o novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1976, p. 7-12; MACHADO, 
Antonio Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no processo civil. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p. 13-14. 
225 AYARRAGARAY, Carlos A. El ministerio público. Buenos Aires: J. Lajovane: 1928, p. 11-21; 
CAMPOS, Benedicto de. Op.cit., p. 3-21; LYRA, Roberto. Teoria e prática da promotoria pública. Porto 
Alegre: Fabris Editor, 1989, p. 17-20. 
226 Cf. GOULART, Marcelo Pedroso. Op.cit., p. 2; CAMPOS,  Benedicto de. Op.cit., p. 7-12;  
MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Op.cit., p. 13-14; MARQUES, José Frederico. Tratado de direito 
processual penal. V. II. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 256-257; TORNAGHI, Hélio. Curso de direito 
processual penal. V. I.. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 480; VELLANI, Mario. Il pubblico ministero 
nel processo: I – profilo storico. Bologna: Nicola Zanichelli Editore, 1965, p. 21-195. 
227 Cf. CAMPOS, Benedicto de. Op. cit., p. 13-15; MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Op. cit.,  p. 15-
16; e GOULART, Marcelo Pedroso. Op. cit., p. 3. 
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e de sua execução.  Nas Ordenações Filipinas, ao lado do Promotor de Justiça da Casa da 

Suplicação, foram previstas outras figuras - o Procurador dos Feitos da Coroa, o 

Procurador dos Feitos da Fazenda e o Solicitador da Justiça da Casa da Suplicação - com 

funções que, posteriormente, vieram a ser exercidas pelo Ministério Público. O Promotor 

de Justiça da Casa da Suplicação, nomeado pelo rei, tinha as funções de fiscalizar o 

cumprimento da lei e de formular a acusação criminal, nos processos perante a Casa de 

Suplicação228. 

Vale destacar que o Brasil permaneceu, durante longo período, sob a égide do 

direito português, e foi com base neste que se desenvolveram suas instituições jurídico-

políticas nos períodos colonial e imperial. Por tal razão, não há que se cogitar de uma 

história específica do Ministério Público brasileiro nas referidas fases, já que se trata da 

mesma história do Ministério Público de Portugal229. 

 
1.2  O Ministério Público na atualidade e sua essencialidade para a promoção dos 

direitos humanos e para a consolidação da democracia 

 

 Na atualidade, enquanto se verifica certa uniformidade entre as atribuições dos 

outros atores do aparelho judicial (Judiciário e advogados), são pouco uniformes as 

atribuições dos Ministérios Públicos, nos diversos países do mundo. A única função que 

identifica o Ministério Público em todos os Estados do mundo é a da acusação 

criminal230. Por essa razão, seria precipitada qualquer pretensão de situar o Ministério 

Público no contexto de todos os Estados democráticos do mundo, nos dias de hoje. 

É possível, no entanto, apontar tendências que vêm influenciando as legislações 

respeitantes ao papel Ministério Público de alguns dentre os mais importantes países do 

mundo ocidental e, com isso, avaliar o papel que, em geral, essa instituição exerce (ou 

que tende a vir exercer) nos demais países, mercê, inclusive, do fenômeno da 

globalização, a qual, como é notório, não se estende apenas aos aspectos econômicos, 

mas, também, aos problemas sociais, culturais e institucionais.  

                                                 
228 Cf. as fontes indicadas na nota antecedente. Outros detalhes sobre a história das origens e 
desenvolvimento do Ministério Público em Portugal, ver em REIS, Alberto dos. Ministério Público. Texto 
publicado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público de Portugal, disponível na Internet, no 
caminho www.smmp.pt/Publico.htm , acesso em 20 abr. 2001. 
229 No item “1.3” se tratará do Ministério Público do Brasil na fase posterior, ou seja, desde o início do 
período republicano. 
230 Cf. MACEDO JÚNIOR, ao expressar que “(...) é na esfera das atribuições criminais que se encontram os 
elementos clássicos e básicos da familiaridade entre os diversos Ministérios Públicos dos países ocidentais” 
(MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Evolução institucional do Ministério Público brasileiro. In: 
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Sauwen Filho231 relaciona quatro tendências das legislações ocidentais, a respeito 

do Ministério Público. A primeira tendência é a que reúne os sistemas dos países que 

adotam o common law e que segue, basicamente, a linha dos ordenamentos inglês e norte-

americano. Nesses países, a atuação do Ministério Público (ou órgãos a ele análogos) se 

resume quase que exclusivamente à matéria criminal. Em matéria de proteção a direitos 

metaindividuais, adota-se, em geral, as class actions (EUA) e as representative actions 

(Inglaterra), cuja legitimidade ativa ad causam é confiada aos próprios indivíduos e não a 

órgãos coletivos ou instituições públicas ou privadas. 

A segunda tendência é a que se verifica em alguns países da Europa Continental, 

onde os Ministérios Públicos são organizados como magistratura (por exemplo, na França 

e na Bélgica) ou como um corpo de funcionários integrantes do Poder Executivo, mas 

dotados de garantias e prerrogativas semelhantes às dos magistrados (caso, por exemplo, 

da Alemanha, Espanha e Holanda). Nos mencionados sistemas jurídicos, a função do 

Ministério Público se resume, praticamente, à matéria criminal232. 

A terceira tendência se constata na Itália, onde o Ministério Público “ostenta hoje 

uma estrutura singular, concebida não como magistratura ou como serviço, mas como 

função, o que lhe garante uma posição singular no universo dos Parquets 

democráticos”233. Nesse sistema, a magistratura de Parquet (Ministério Público) e a 

magistratura judicante integram a mesma carreira. Outrossim, igualmente ao que se dá 

com os modelos anteriormente citados, a atuação do Ministério Público está concentrada, 

preponderantemente, na matéria criminal.  

A quarta tendência é a do atual sistema português, onde o Ministério Público é 

órgão do Poder Judicial. O que é marcante no modelo Português é o fato de que o 

Ministério Público tem atribuições diversificadas234, tais como representar o Estado, 

exercer a ação penal, defender a legalidade democrática e defender outros interesses 

definidos em lei235.  

                                                                                                                                                  
FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo [Coord.]. Ministério Público: instituição e processo. São 
Paulo: Atlas, 1997, p. 46). 
231 SAUWEN FILHO, João Francisco. Ministério Público brasileiro e o Estado democrático de Direito. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 60-61. 
232 SAUWEN FILHO, João Francisco. Op.cit., p. 60-61. 
233 SAUWEN FILHO, João Francisco. Op. cit., p. 48. 
234 Conforme assinala, por exemplo, CANOTILHO (In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
Constitucional. 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 767).  
235 Além do mais, de acordo com COSTA, nos últimos anos foram atribuídas importantes competências na 
defesa dos interesses difusos e coletivos, concretamente no que se refere à salvaguarda do meio ambiente, 
dos consumidores e do patrimônio histórico e cultural (COSTA, Eduardo Maia. Ministério Público em 
Portugal. In: VIGLIAR, José Marcelo Menezes; MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto [coords.]. Ministério 
Público II: democracia. São Paulo: Atlas, 1999, p. 52). 
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 Analisando-se as quatro tendências acima apontadas, percebe-se que o Ministério 

Público tende a ter funções exclusivamente criminais exatamente naqueles países onde a 

população tem alto grau de conscientização política e cultural e onde os Poderes Públicos 

respeitam rigorosamente os direitos fundamentais. Nesses países, considerando-se o grau 

educacional e cultural alcançado pela população, os indivíduos já possuem, em geral, um 

grau de consciência cívica capaz de lhes impelir no sentido de exigirem não só o respeito 

do seu direito, como, também, o dos concidadãos. Daí a presença de ações como as class 

actions e as representative actions236.  

Inversamente, nos países que ainda não atingiram um razoável nível de 

desenvolvimento e nos quais os direitos humanos são rotineiramente desrespeitados, a 

população, em geral, não tem discernimento para, por conta própria, exigir seus 

direitos237. Daí a necessidade de uma instituição para atuar, por assim dizer, como um 

“tutor” da população, cobrando os seus direitos fundamentais, seja em face de 

particulares, seja em face dos Poderes Públicos. Na atualidade, as sociedades dos Estados 

subdesenvolvidos não podem prescindir de um Ministério Público com atribuições extra-

criminais, notadamente com vistas à cobrança judicial e extrajudicial dos interesses 

metaindividuais238.  

 Aspectos como o crescimento contínuo da população mundial, a disseminação 

do regime capitalista no mundo inteiro, os avanços tecnológicos, o “neoliberalismo” e 

(sobretudo) o fenômeno da globalização, influenciam diretamente para o aumento da 

competitividade entre os homens, para a diminuição da solidariedade entre eles e para a 

conseqüente multiplicação dos litígios e surgimento de relações jurídicas cada vez mais 

complexas. A nova versão do capitalismo - o capitalismo globalizado - torna possível que 

                                                 
236 Deve-se ressaltar que vários países desenvolvidos mantêm o seu Ministério Público com atribuições 
apenas em matéria criminal porque dispõem também da figura do Ombudsman, como se dá, por exemplo, 
na Suécia; e na Espanha, com a figura equivalente, do Defensor del Pueblo. Nos países onde existe 
Ombudsman ou Defensor del Pueblo, desde que seja uma instituição tradicionalmente respeitada pelos 
demais Poderes Públicos, como é o exemplo do Ombudsman sueco; e que seja, dotada de poderes para 
atuação em juízo na defesa dos interesses metaindividuais, como se dá com o Defensor del Pueblo 
espanhol; se torna dispensável a atuação do Ministério Público em matéria extra-criminal. 
237 A despeito dessa afirmação, PINTO FILHO elogia o Constituinte originário de 1988 pela configuração 
que conferiu ao Ministério Público, “à medida que constatou que não temos, pelo menos até agora, uma 
sociedade civil de tal forma organizada que somente ela, por suas associações e entidades, pudesse cuidar 
da proteção dos referidos interesses” (PINTO FILHO, Artur. Constituição, classes sociais e Ministério 
Público. In FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo [Coord.]. Ministério Público: instituição e 
processo. São Paulo: Atlas, 1997, p. 85).  
238 Tal é o caso do Brasil, que, com a Constituição de 1988, transformou seu Ministério Público numa 
instituição providencialista, incumbida de cobrar dos particulares e do Poder Público o respeito aos direitos 
fundamentais (sobre o tema, ver LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação Civil Pública: nova 
jurisprudência trabalhista metaindividual; legitimação do Ministério Público. São Paulo: Ltr, 2001, p. 
129-131). 
 



 96 

uma só pessoa, empresa ou conglomerado de empresas, se capitalizem em proporções tais 

que podem assumir dimensão mundial e adquirir poderio econômico que suplanta os de 

nações inteiras. Com isso, surgiu uma nova forma de colonialismo, sem  precedente  na  

história, em que se tornou possível que a economia - e, por conseqüência, todos as outras 

áreas de atuação - de um país seja irremediavelmente arruinada através de simples 

pregões de bolsas de valores, realizados mediante comunicação por via de  computadores, 

sem necessitar sequer da presença física dos “colonizadores”. 

 Todos esses fatores, associados a outros pré-existentes239, causaram uma 

assustadora multiplicação das hipóteses de violações de direitos humanos, sobretudo pelo 

próprio Estado, que, no afã de adaptar-se à “nova ordem”, cada vez mais procura 

desmontar  sua  estrutura  de  entidade  fornecedora  das prestações indispensáveis  aos 

seus cidadãos - característica adquirida com o advento das Constituições Sociais - e busca 

assumir uma posição de mero coordenador das atividades privadas, garantindo tão-

somente “os mínimos” que a doutrina neoliberalista considera essenciais. 

 Nesse contexto, sobreleva a importância que assume a existência, nas 

constituições dos Estados, especialmente os subdesenvolvidos240, de uma função estatal 

que tenha por objetivo a defesa do respeito pela dignidade da pessoa humana, através de 

mecanismos que lhe permitam cobrar do Estado e dos particulares o respeito à ordem 

jurídica, aos fins do Estado de Direito estabelecidos na Constituição, enfim, cobrar de 

quem quer que seja (inclusive do Poder Público) o respeito aos direitos difusos e coletivos 

da população, o cumprimento dos direitos sociais pelo Estado e o respeito aos direitos 

individuais indisponíveis. 

 A existência de uma função estatal com essa atribuição241 torna possível que 

cheguem ao Poder Judiciário - e que este chegue até elas, fator necessário para que se 

consolide como Poder, não mera função - as demandas mais importantes, ou seja, as das 

massas desfavorecidas, as que visam a tutelar direitos difusos e coletivos da população e 

aquelas em que se discutem direitos de incapazes, contra quaisquer que sejam os 

violadores, sobretudo quando o infrator é o próprio Poder Público. Por meios dessas 

demandas podem ser impedidas violações em massa de direitos humanos.   

                                                 
239 A miséria e o baixíssimo nível de escolaridade de enorme parcela do povo, por exemplo. 
240 Para uma noção adequada de subdesenvolvimento, tendo-se o Brasil como paradigma, veja-se os 
capítulos quinto e sexto (páginas 97-112 e 113-137) de ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: 
para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. 
241 Essa função pode ser o Ombudsman, desde que independente e com legitimidade ativa para cobrar o 
respeito dos direitos difusos e coletivos. Entretanto, pode-se atribuir esse papel ao Ministério Público, 
dotando-lhe, concomitantemente, de autonomia administrativa e financeira, de independência funcional e 
amplos poderes, como se fez no Brasil.  
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 Com efeito, é da natureza mesma do Poder Judiciário a sua posição estática, 

para que seja assegurada a sua imparcialidade. Todavia, paradoxalmente, quando se 

analisa a questão por outra ótica, não se concebe, hoje em dia, que um Poder estatal, com 

missão tão relevante, de realizar a Justiça, não seja apto para iniciar, ele mesmo, as 

medidas e ações judiciais, para fazer valer os direitos sociais e os direitos e interesses 

difusos e coletivos da população. Sem essa possibilidade, o Poder Judiciário relega o seu 

papel e deixa de ser um verdadeiro Poder para ser uma mera função estatal, perdendo 

espaço para os outros Poderes (Executivo e Legislativo) e abrindo ensejo para o 

enfraquecimento do equilíbrio entre essas forças que, no Regime Democrático, constitui 

exatamente a sua “pedra de toque”242. 

 Somente abrindo-se um canal de acesso para que as demandas das massas 

excluídas cheguem ao Poder Judiciário é que se poderão consolidar os objetivos últimos 

de um Estado de Direito. E não se concebe, atualmente, outro modo de criar tal via de 

acesso, senão mediante uma função - que exerça parcela da soberania estatal - com 

prerrogativas próprias e com o dever de cobrar dos particulares e dos Poderes Públicos, 

inclusive judicialmente, o respeito àqueles direitos e interesses mais caros à parcela 

carente da população, sem prejuízo de atribuir-se esse mister, concorrentemente, a outras 

entidades, como as associações e os colégios de advogados.  

 Tal constatação induz à conclusão de que o constitucionalismo atual tem o seu 

vetor no sentido da ampliação dos mecanismos destinados a tornar efetivos os direitos 

humanos243. Diante de tal constatação, exsurge, nos países sub-desenvolvidos, como 

medida eficaz em tal sentido, a ampliação dos poderes do Ministério Público e das suas 

                                                 
242 Raciocínio semelhante, verifica-se em BASTOS, ao assinalar que “O Ministério Público tem sua razão 
de ser na necessidade de ativar o Poder Judiciário, em pontos em que este remanesceria inerte porque o 
interesse agredido não diz respeito a pessoas determinadas, mas a toda coletividade. Mesmo com relação 
aos indivíduos, é notório o fato de que a ordem jurídica por vezes lhe confere direitos sobre os quais não 
podem dispor. Surge daí a clara necessidade de um órgão que zele tanto pelos interesses da coletividade 
quanto pelos dos indivíduos, estes últimos, apenas quando indisponíveis. Trata-se, portanto, de instituição 
voltada ao patrocínio desinteressado de interesses públicos, assim como de privados, quando merecem 
especial tratamento do ordenamento jurídico” (BASTOS, Celso ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 
18ª ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 412). 
243 É interessante registrar que a percepção de que são necessários mecanismos para que se possa exigir a 
concretização dos direitos fundamentais - e de que é necessária uma instituição do Estado para esse fim - 
pode ser encontrada até mesmo entre constitucionalistas de países desenvolvidos. SCHNEIDER, por 
exemplo, em trabalho no qual aponta as limitadas funções da Ciência do Direito e a do Tribunal 
Constitucional Federal da Alemanha frente aos direitos fundamentais, lamenta a inexistência, nesse país, de 
uma instituição como a do defensor do povo espanhol: “La ciencia del Derecho constitucional sólo puede 
descubrir estos distintos niveles de significación de los derechos fundamentales individuales, analizarlos y 
mostrar sus consecuencias en la práctica. No puede ayudar a que se impongan en la práctica. En la 
República Federal de Alemania falta un encargado de los derechos fundamentales que sea comparable al 
Defensor del Pueblo de la Constitución española” (SCHNEIDER, Hans Peter. Democracia y constitución. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p.149). 
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incumbências em matéria civil (lato sensu), mais precisamente, visando a lhe outorgar a 

função de defesa dos interesses difusos e coletivos, da ordem jurídica e do regime 

democrático, como se deu no Brasil, com a Constituição de 1988. 

 

1.3 O Ministério Público no Brasil 

 
1.3.1 O Ministério Público do Brasil nas Constituições anteriores244  
 

 As Constituições do Brasil anteriores à Constituição de 1988 não definiram o 

Ministério Público e nunca puseram essa instituição em lugar específico. Somente na 

última Carta, o Ministério Público brasileiro foi posto em posição de relevo e adquiriu o 

realce devido. 

A primeira Constituição - ainda imperial, de 1824 - apenas mencionava, 

vagamente, a existência de um Procurador da Coroa e Soberania Nacional, com a 

incumbência de acusação no juízo dos crimes. Em 1828, pela Lei de 18 de setembro, 

criou-se o cargo de Promotor de Justiça, para oficiar perante as Relações e os diversos 

juízos das Comarcas. Depois, através do Aviso de 16 de janeiro de 1838, os Promotores 

passaram a ser considerados como Fiscais da Lei. Este último foi, por assim dizer, o ato 

precursor, no Brasil, da finalidade máxima e característica do Ministério Público 

Entretanto, a expressão Ministério Público somente veio a ser mencionada em 

1847, no art. 18 do Regimento das Relações do Império, de 2 de maio desse ano.  

Na Constituição de 1891 (a primeira republicana), tratou-se apenas da figura do 

Procurador-Geral da República, que deveria recair na pessoa de um Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, indicado pelo Presidente da República, cujas atribuições seriam 

definidas em lei. 

A Constituição de 1934 institucionalizou o Ministério Público e o inseriu no 

Título “Dos órgãos de cooperação nas atividades governamentais”, referente à 

“organização federal”. Também previa essa Carta que lei federal organizaria o Ministério 

Público na União, no Distrito Federal e nos Territórios, e que leis locais organizariam o 

Ministério Público nos Estados. A partir dessa Constituição, o Ministério Público veio 

                                                 
244 As informações deste item existem, simultaneamente, em várias fontes, sendo que, para elaborá-las, o 
mestrando consultou as seguintes: MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São 
Paulo: Saraiva, 1999, p.51-59; MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério 
Público no processo civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 16-21; e RODRIGUES, João Eurico Gaspar. 
O Ministério Público: princípios, atribuições e seu posicionamento no ordenamento jurídico 
brasileiro. Publicação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público de Portugal. Texto 
disponibilizado na Internet, no caminho http://www.smmp.pt/goulart.htm , acesso em 05 fev. 2001, p.1-3. 



 99 

adquirindo posição institucional de relevo nas Constituições e em leis especiais, muito 

embora ainda fosse visto como uma função subordinada ao Poder Judiciário. 

Com a outorga da Carta de 1937, o Ministério Público desapareceu, mandando o 

art. 99 que para Procurador-Geral da República recaísse a escolha “em pessoa que reúna 

os requisitos exigidos para Ministro do Supremo Tribunal Federal”. Essa Constituição 

desprezou o importante órgão defensor da sociedade, dele tratando, como se nota, apenas 

de maneira genérica, sem fixar expressamente as bases de sua estrutura institucional. 

Foi a Constituição seguinte, de 1946, quem restituiu a dignidade da instituição, 

dispensando-lhe um título autônomo, com independência em relação aos Poderes da 

República e com estrutura federativa (MP estadual e MP federal). Seus membros 

ganharam estabilidade, o ingresso na carreira passou a ser possível somente através de 

concurso público e ficou prevista a promoção na carreira. 

Na Constituição de 1967, o Ministério Público foi posto um apêndice do Poder 

Judiciário, e com a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, a essa Carta, 

passou a figurar como parte integrante do Poder Executivo, sem independência funcional, 

financeira e administrativa, o que lhe tirava vigor para alçar vôos mais edificantes do que 

apenas manter a engrenagem do sistema funcionando. 

Enfim, pode-se concluir que o Ministério Público do Brasil não foi 

adequadamente institucionalizado até o advento da Constituição de 1988. Com efeito, na 

Constituição do Império ficou atrelado ao Poder Legislativo (Senado); na primeira 

Constituição republicana (1891), foi atrelado ao Judiciário; na Constituição de 1934, 

restou incluído entre os órgãos de cooperação nas atividades governamentais (Executivo); 

nas Constituições de 1946 e 1967, antes da Emenda nº 1, foi atrelado ao Judiciário; e após 

essa Emenda, atrelou-se novamente ao Executivo. Como se percebe, desde a Constituição 

Imperial até a edição da Emenda Constitucional nº 1 à Constituição de 1967, de 17 de 

outubro de 1969, a evolução institucional do Ministério Público foi, praticamente, nula. 

Somente com a Constituição de 1988, o Ministério Público adquiriu o caráter de 

Instituição, desvinculando-se das amarras dos Poderes do Estado e vindo a situar-se em 

capítulo próprio, intitulado “Das funções essenciais à justiça”. 

 

1.3.2 O Ministério Público do Brasil na Constituição de 1988 

 
Na Constituição Federal de 1988, o Ministério Público está disciplinado em Seção 

específica (Seção I, arts. 127 a 130) do Capítulo IV (Funções Essenciais à Justiça). O art. 

127 o define como uma “(...) instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
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Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”. Com essa nova feição, o Ministério 

Público passa “(...) a ser o guardião da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis” e alcança “(...) um crescimento inédito em 

relação às Constituições pretéritas, servindo, até mesmo, de paradigma para outros 

parquets dos países que integram o que se convencionou chamar de modernas 

democracias sociais”245.  

O art. 129 da Constituição de 1988 diz que são funções institucionais do 

Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; II 

- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia; III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção 

da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V - defender 

judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; VI - expedir notificações 

nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 

documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; VII - exercer o 

controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no 

artigo anterior; VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; e IX - 

exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua 

finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 

públicas. 

A definição do Ministério Público como instituição permanente significa que “(...) 

o Constituinte, partindo do pressuposto de que o Estado atual é permanentemente 

compelido a realizar o cidadão na sociedade por ele organizada, reconhecendo-lhe 

direitos, defendendo seus legítimos interesses, preservando a ordem jurídica e o próprio 

regime democrático, (...) reconheceu ao Ministério Público o caráter de órgão 

                                                 
245 Cf. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação Civil Pública: nova jurisdição trabalhista 
metaindividual; legitimação do Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001, p. 126. 
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governamental permanente, através do qual manifesta sem solução de continuidade a sua 

soberania para atender a esses misteres”246; 

Pela expressão “essencial à função jurisdicional do Estado”, deve-se compreender 

que o Ministério Público é indispensável para que a função Jurisdicional do Estado possa 

cumprir, efetivamente, o seu papel de fazer atuar concretamente o Direito, sobretudo na 

pretensão punitiva dependente de ação penal pública e nas ações civis que visam à defesa 

de interesses difusos ou coletivos. A expressão “essencial à função jurisdicional do 

Estado”, segundo Mazzilli247, diz menos do que o Constituinte deveria dizer, mas, 

paradoxalmente, também o diz mais. Diz menos, porque o Ministério Público não oficia 

em todos os feitos submetidos à prestação jurisdicional; porém, diz mais, porque essa 

instituição exerce inúmeras funções independentemente da prestação jurisdicional, tais 

como na direção dos inquéritos civis, na tomada de termos de compromisso de 

ajustamento de conduta, na expedição de recomendações, no atendimento ao público, nas 

funções de ombudsman, além de outras; 

Por fim, a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”, significa, basicamente, que cabe ao Ministério o zelo 

das principais formas de interesse público248. Como fiscal da lei ou como órgão agente, 

promotor de ações, a missão do Ministério Público deve sempre se orientar no sentido da 

defesa das instituições que fazem do Brasil um Estado Democrático, e de Direito. Cabe ao 

Ministério Público, sobretudo, a defesa dos interesses sociais através da Ação Civil 

Pública (principalmente) e da Ação Civil Coletiva. 

Consoante os §§ 1º e 2º do citado art. 127, a atuação do Ministério Público será 

pautada nos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, sendo-lhe 

conferida autonomia funcional e administrativa. Goza a instituição, ainda, de 

independência financeira, que se consubstancia no poder de elaborar sua proposta 

orçamentária (§ 3º do art. 127 da CF).  

Segundo a doutrina nacional, a unidade significa que os componentes de um 

mesmo Ministério Público integram um só órgão sob a direção de um só chefe, de modo 

                                                 
246 Cf. SAUWEN FILHO, João Francisco, Ministério Público brasileiro e o Estado democrático de 
Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 199. 
247 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 131-
132.  
248 Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. Op.cit., p. 128. 
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que “todos os seus membros agem individual e legitimamente, visando ao atingimento 

das finalidades (do Ministério Público), como um todo único”249. 

A indivisibilidade, por sua vez, significa que “os membros de um mesmo 

Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros (desde que não seja de forma 

arbitrária ou ilegal), sem que haja alteração subjetiva na relação jurídica processual da 

qual participe a Instituição”250. 

 A autonomia funcional, por fim, compreende a da instituição e a dos seus agentes. 

A autonomia do Ministério Público enquanto instituição está implícita na sua 

independência funcional, administrativa e financeira, de modo que nenhum outro Poder 

pode interferir na organização nem na gestão da instituição, salvo em função de eventuais 

mecanismos de freios e contrapesos que afetam os Poderes ou funções do Estado entre si. 

Já a autonomia funcional dos membros ou agentes do Ministério Público quer dizer que 

os órgãos de administração desta instituição não lhes podem impor nenhum procedimento 

ou manifestação relativa a matérias cuja solução dependa da decisão e convicção do 

membro da instituição, que é garantido por irrestrita independência funcional251. 

 Ainda devem ser relacionadas algumas outras garantias, igualmente asseguradas 

ao Ministério Público do Brasil, pela Constituição de 1988. Uma delas é a restrição ao 

poder conferido ao Presidente da República tanto para nomear o Chefe do Ministério 

Público da União, que deve ser obrigatoriamente integrante da carreira, quanto para 

destituí-lo, pois, em ambos os casos, necessita de aprovação da maioria absoluta dos 

membros do Senado Federal. Outra garantia consiste na restrição conferida ao chefe do 

Poder Executivo estadual para nomear os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito 

Federal, dentre os três integrantes da carreira mais votados, sendo que estes somente 

poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo 

respectivo. Aos membros, são asseguradas garantias idênticas às dos juízes (art. 128, § 5º, 

I, da CF de 1988), ou seja, a vitaliciedade após dois anos de exercício do cargo, o que 

impede a demissão do membro, salvo mediante decisão judicial transitada em julgado; a 

inamovibilidade, que veda a transferência do membro do Ministério Público ou medida 

equivalente, com a finalidade de lhe afastar da atuação em determinado caso; e a 

                                                 
249 PAULA, Edycléia de. Ministério Público: o novo poder da República e da federação brasileira na 
Constituição Federal de 1988. In Revista do Ministério Público do Trabalho, nº 3, mar. 1992, São 
Paulo, LTr, p.99. 
250 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência, prática. 
São Paulo, LTr, 1998, p. 37.  
251 Nesse sentido, MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 80-81. 
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irredutibilidade de subsídio, para que os integrantes da instituição não sejam 

inviabilizados, através do aviltamento de suas remunerações, de bem realizar o seu papel 

constitucional. 

 Em contrapartida - constituindo mais um mecanismo para assegurar sua efetiva 

independência funcional em relação aos Poderes, ao Governo e aos particulares - foram 

instituídas, também as seguintes vedações ao membro do Ministério Púbico: a) 

recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou 

custas processuais; b) exercício da advocacia; c) participação em sociedade comercial, na 

forma da lei; d) o exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função 

pública, salvo uma de magistério; e e) o exercício de atividade político-partidária, salvo 

exceções previstas na lei (art. 128, § 5º, II, “a” a “e”, da CF de 1988). 

 Importantíssima inovação constitucional é, também, o acréscimo, entre as 

incumbências do Ministério Público, pelo inciso III do art. 129 da Carta de 1988, da 

função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a 

sua garantia”. Com essa função, o Ministério Público brasileiro adquire também - e 

cumulativamente com suas outras incumbências - papel idêntico ao do Ombudsman dos 

países desenvolvidos, e com a vantagem sobre estes, pois, além de desvinculado dos três 

poderes tradicionais do Estado (o que, via de regra, não ocorre com o ombudsman dos 

países referidos), tem legitimidade ad causam para o exercício do seu papel e está 

disseminado por todo o território nacional, na figura dos promotores de Justiça e 

Procuradores252. 

Para finalizar este tópico, convém dizer sobre a natureza jurídica do Ministério 

Público brasileiro, mormente a despeito de especulações doutrinárias segundo as quais, 

dada sua atual conformação constitucional, tratar-se-ia do quarto Poder do Estado 

Brasileiro253.  A natureza do Ministério Público brasileiro é a de um órgão extrapoderes 

                                                 
252 Essa nova função do Ministério Público do Ministério Público, juntamente com as outras funções sempre 
precedidas do verbo “promover”, empregado pelo Constituinte nos quatro primeiros incisos do art. 129 da 
CF de 1988, leva GUSTAVO TEPEDINO a ver o Ministério Público brasileiro como o principal agente de 
promoção (função promocional do Ministério Público) dos valores e direitos situados no vértice do 
ordenamento jurídico, conforme assinala na seguinte passagem: “o Ministério Público adquire assim uma 
função promocional, coerente com o papel definido para o Estado nos princípios gerais da Constituição e 
especificado pelo art. 129 do texto maior (...), deixa de atuar simplesmente nos momentos patológicos, em 
que ocorre a lesão a interesse público, sendo convocado a intervir de modo permanente, promovendo o 
projeto constitucional e a efetividade dos valores consagrados pelo ordenamento” (TEPEDINO, Gustavo. 
Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 300). 
253 Vários estudiosos do direito público já sugeriram, em épocas distintas, a necessidade de um quarto Poder 
no Estado, além do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, para exercer a função de controle: no Brasil, 
Ferreira Filho já foi adepto dessa idéia, seguindo a linha de Karl Lowenstain, conforme noticia MEDAUAR 
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que, no concernente aos direitos sociais garantidos pela Constituição, tem a função de 

defender a sociedade em face dos poderes públicos254. Trata-se o Ministério Público 

brasileiro da “(...) instituição estatal que, atuando junto ao Poder Judiciário, promove o 

acesso à Justiça, visando à defesa desinteressada do interesse público e de interesses 

outros que tenham relevância para a sociedade”255. 

 

 

2 O Ministério Público do Trabalho 

 

 Todas as informações vistas até agora, aplicam-se, inteiramente, ao Ministério 

Público do Trabalho, pois este não é nada mais do que um ramo do Ministério Público 

brasileiro, mais precisamente uma manifestação da divisão do trabalho no seio do 

Ministério Público. Assim, cabe examinar, nos subitens seguintes, apenas questões bem 

particulares ao Ministério Público do Trabalho.  

 

2.1 História256 

 

A história do Ministério Público do Trabalho é paralela à história da Justiça do 

Trabalho, assim como o é a história de qualquer outro ramo do Ministério Público, em 

relação à história do ramo do Judiciário onde ele exerce as suas atribuições judiciais257. 

                                                                                                                                                  
(MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993 p. 
110);  OLIVEIRA prega uma nova função (Poder) do Estado: A função do Controle (OLIVEIRA, Marques. 
O Controle, esse desconhecido. São Paulo: Revista dos Tribunais e Resenha Tributária (co-edição), 1983, 
p. 3); e VALLADÃO há muito já via o Ministério Público do Brasil como “o quarto poder do Estado”, 
apoiado em manifestações várias, inclusive de Rui Barbosa. Percebe-se que todos esses estudiosos 
pensaram em uma função (ou Poder) do Estado com o fim exclusivo de controlar (fiscalizar) a legalidade 
dos atos das outras funções (ou Poderes), havendo variações de suas teses somente quanto aos nomes a 
serem dados a essa quarta função, ou quanto à sua estrutura, mas todas elas constituíam um princípio do que 
hoje se consubstanciou no atual perfil que alcançou o Ministério Público, ou melhor, o Ministério Público 
do Brasil, posto que, nos demais países, parece que ainda não se verificou nenhum Ministério Público com 
a função de ombudsman e com independência e poderes tão alargados quanto o brasileiro (VALLADÃO, 
Alfredo de Vilhena. O Ministério Público, quarto poder do Estado [1915].  In: VALLADÃO, Haroldo. 
O Ministério Público, quarto poder do Estado e outros estudos jurídicos. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, 1973, p. 27-33). 
254 Cf. MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual esquemático de direito e processo do trabalho. 
3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 62. 
255 Cf. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação Civil Pública: nova jurisdição trabalhista 
metaindividual; legitimação do Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001, p. 129. 
256 Os dados desta parte da pesquisa constituem uma síntese elaborada a partir, principalmente, de 
MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva.Um pouco da história do Ministério Público do Trabalho.In: 
Revista do Ministério Público do Trabalho,Brasília, Ano VII, 1º semestre, mar. 1997, p. 23-52; mas há, 
também, dados colhidos de LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, 
jurisprudência, prática. São Paulo: LTr, 1998, p. 55-64, e de MARANHÃO, Délio; CARVALHO, Luiz 
Inácio B. Direito do Trabalho. 16ª ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1992, p. 324-325.  
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O primeiro órgão estatal destinado, no Brasil, a dirimir litígios de trabalho, embora 

apenas em caráter não-judicial, foi o Conselho Nacional do Trabalho - CNT, instituído 

por meio do Decreto n.º 16.027/1923, vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio e funcionando como colegiado. Foram designados um Procurador-Geral e 

Procuradores Adjuntos, com a função principal de emitir pareceres nos processos em 

tramitação no CNT. Pode-se afirmar, assim, que os referidos Conselho e Procuradores 

constituíram, respectivamente, as organizações mais primitivas daquilo que viriam a ser, 

mais tarde, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. 

Em 1930, o Presidente Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, pondo a assessoria do Ministro dessa pasta a cargo dos Procuradores do 

Conselho Nacional do Trabalho. Em 1931, por meio do Decreto Legislativo nº 19.667, foi 

instituído o Departamento Nacional do Trabalho, subordinado ao recém-criado Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio. Nesse órgão, passou a oficiar um Procurador-Geral, 

primórdio, logicamente, do que viria a ser o Procurador-Geral do Ministério Público do 

Trabalho dos dias de hoje. 

Em 1932, foram instituídas, no âmbito do Ministério do Trabalho, as Juntas de 

Conciliação e Julgamento e as Comissões Mistas, ambas para a solução apenas de 

conflitos coletivos de trabalho. As decisões desses órgãos - que ainda persistiam como 

instâncias administrativas - tinham força de título executivo extrajudicial, executáveis 

perante a Justiça Comum. Assim, atribuiu-se aos Procuradores do Departamento Nacional 

do Trabalho a missão de, sem prejuízo da função de emitir pareceres, promoverem a 

execução das decisões dos referidos órgãos de solução de conflitos trabalhistas, junto à 

Justiça Comum. Essa foi, assim, a primeira incumbência como órgão agente, perante a 

Justiça, daquela instituição que, no passado ora cogitado, correspondia ao atual Ministério 

Público do Trabalho. 

A Constituição de 1934 previu a “Justiça do Trabalho”, mas, ainda como órgão 

administrativo (art. 132). A nova estrutura diferia da anterior apenas porque o citado 

órgão passou a dirimir, além dos litígios coletivos, também os conflitos individuais de 

trabalho. Por meio do Decreto nº 24.692, de 12/7/1934, foi editado um “Regulamento da 

Procuradoria do CNT” estabelecendo a organização dessa Procuradoria - um embrião da 

atual Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho - de maneira que pudesse 

                                                                                                                                                  
257 Isto porque, como é cediço, o Ministério Público Brasileiro, hoje, exerce a maior parcela de suas 
atribuições extrajudicialmente. 
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atender ao substancial aumento de trabalho decorrente da atividade perante as instâncias 

trabalhistas. 

A Constituição outorgada por Getúlio Vargas em 1937, no início do período 

correspondente à fase denominada “Estado Novo”, no seu art. 139 manteve a Justiça do 

Trabalho como órgão administrativo a ser regulado em lei, regulação essa que se deu por 

meio do Decreto-lei nº 1.237, de 2/5/1939258. Este Decreto-lei inseriu a Justiça do 

Trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, organizada em três 

divisões, ou seja, o Conselho Nacional do Trabalho - CNT, os Conselhos Regionais do 

Trabalho - CRT e as Juntas de Conciliação e Julgamento. O Conselho Nacional do 

Trabalho passou a funcionar como Tribunal Superior, cabendo-lhe apenas a 

uniformização da jurisprudência e a composição de conflitos de âmbito nacional; os 

Conselhos Regionais do Trabalho solucionavam dissídios coletivos e inquéritos 

administrativos; e as Juntas de Conciliação e Julgamento apreciavam os dissídios 

individuais. 

O Conselho Nacional do Trabalho, pela mesma legislação em referência, passou a 

ser composto pela Câmara de Justiça do Trabalho e pela Câmara de Previdência Social, 

funcionando junto a cada uma delas um Procurador-Geral, de maneira que o então 

Procurador-Geral do CNT passou a ser o Procurador-Geral do Trabalho. Ficaram 

previstos, também, Procuradores Regionais e Procuradores que o auxiliassem, junto aos 

Conselhos Regionais do Trabalho. No mesmo Decreto 1.237/1939, estavam previstas as 

funções básicas da Procuradoria do Trabalho, que já eram similares às atuais, embora 

ainda exercesse, cumulativamente, o papel de órgão consultivo do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, em matéria trabalhista. 

O Decreto-Lei n.º 1.346, de 15/6/1939, veio regular o Decreto-Lei n.º 1.237/1939, 

tendo dedicado o seu Capítulo V à Procuradoria do Trabalho (arts. 14-20). Nos citados 

dispositivos, a referida Procuradoria foi definida como “órgão de coordenação entre a 

Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio”. Fazia parte, assim, 

do referido Ministério.  

                                                 
258 MARANHÃO et. al., afirmam que “A 1-5-41, ao entrar em vigor o Decreto-lei número 1.237, de 2.5.39, 
foi instalada a Justiça do Trabalho, como organismo judiciário, com autonomia não só em relação ao Poder 
Executivo, como em relação à Justiça comum, processando-se na Justiça do Trabalho a Execução de suas 
decisões. Discutiu-se, então, se a Justiça do Trabalho integrava, ou não, o Poder Judiciário, por isso que a 
Constituição então vigente não a incluía entre os órgãos desse Poder. Mais de uma vez, reconheceu-lhe o 
Supremo Tribunal a posição de órgão Judiciário, admitindo recurso extraordinário de decisões de tribunais 
do trabalho” (MARANHÃO, Délio; CARVALHO, Luiz Inácio B. Direito do Trabalho. 16ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1992, p. 325).  



 107 

Com o Decreto-Lei nº 2.852/1940, a Procuradoria do Trabalho passou a 

denominar-se Procuradoria da Justiça do Trabalho, denominação que foi mantida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, promulgada em 1º/5/1943, pelo Decreto-Lei nº 

5.542/1943. 

A Justiça do Trabalho, que já era reconhecida pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal como órgão jurisdicional259, teve tal condição sacramentada por meio do 

Decreto-Lei nº 9.797, de 9/9/1946, às vésperas da promulgação da Constituição de 1946. 

O citado Decreto-lei dotou esse ramo do Judiciário da condição de magistratura do 

trabalho de carreira, assegurando aos juízes togados dos tribunais do trabalho as garantias 

inerentes à condição de magistrado. 

Finalmente, a Constituição de 18/9/1946 inseriu a Justiça do Trabalho entre os 

órgãos do Poder Judiciário. A novidade consistiu apenas em romper mais alguns liames 

com o Executivo, passando os tribunais trabalhistas a terem o direito de eleger seus 

presidentes, organizar suas secretarias e nomear seus funcionários, com seus próprios 

quadros de pessoal. 

Desde então, até o advento da Constituição de 5/10/1988, do ponto de vista do 

perfil institucional, a história do Ministério Público do Trabalho é, praticamente, a mesma 

dos demais ramos do Ministério Público brasileiro, ou seja, a de um órgão com 

características de órgão agente e de fiscal da lei, mas que ainda permaneceu integrando o 

Poder Executivo (e até o Poder Judiciário, sob a égide da Constituição de 1967, antes da 

reforma pela Emenda de 1969).  

Com a promulgação da Lei nº 1.341, de 30/1/1951, foi organizado e estruturado o 

Ministério Público da União, composto do Ministério Público Federal, Ministério Público 

do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público Eleitoral. 

Afinal, a Constituição de 05/10/1988 dotou o Ministério Público como um todo de 

independência funcional e autonomia administrativa, além de direito a elaboração de 

previsões orçamentárias específicas. Quanto à divisão e estrutura do Ministério Público 

da União, foram mantidas nos mesmos moldes previstos na Lei Orgânica de 1951, 

                                                 
259 O art. 139, da Constituição de 1937, manteve a Justiça do Trabalho como instituição responsável pela 
solução dos conflitos trabalhistas no Brasil, mas conservou a privação de garantias da magistratura para os 
juízes trabalhistas. Tendo em vista tal dispositivo, travou-se acirrada polêmica, sobre se o referido 
dispositivo não conferia caráter jurisdicional à Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal viria, 
então, a reconhecer o caráter jurisdicional das cortes trabalhistas, na medida em que, considerando o antigo 
“Conselho Nacional do Trabalho – CNT” como órgão judicante, admitiu o Recurso Extraordinário nº 6.310, 
contra uma decisão daquele órgão, que estaria ferindo preceito constitucional (Cf. MARTINS FILHO, Ives 
Gandra. Breve História da Justiça do Trabalho. In: FERRARI, Irani (Org.). História do Trabalho, do 
Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998,  p. 190-191). Ver, também, a respeito, 
a nota antecedente. 
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acrescentando-se apenas o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Com o 

novo perfil o Ministério Público do Trabalho, como os demais ramos, transformou-se em 

verdadeiro defensor dos interesses da sociedade e do Estado de Direito. Essa nova feição 

se concretizou com o advento da Lei-Complementar nº 75, de 20/5/1993, adaptando e 

estruturando todo o Ministério Público da União de conformidade com o desenho traçado 

pela Constituição em vigor. 

 

2.2 Estrutura 
 

Tendo em vista determinação contida no § 5º do art. 128, da Constituição de 1988,  

a União e os Estados tiveram que editar leis complementares para estruturar a 

organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, sendo facultada a 

iniciativa do processo legislativo aos respectivos Procuradores-Gerais. Somente em 1993 

é que as referidas leis vieram a ser promulgadas. Com relação aos Ministérios Públicos 

dos Estados, foi promulgada pela União a Lei nº 8.625, de 12/2/1993, contendo diretrizes 

a serem observadas pelos Estados-membros, quando da edição das Leis-complementares 

estaduais de organização dos seus Ministérios Públicos; e quanto ao Ministério Público da 

União, esta promulgou a Lei-complementar nº 75, de 20/5/1993. 

 O Ministério Público do Trabalho está disciplinado no Capitulo II do Título II da 

última lei referida, que é composto de dez Seções, com os seguintes conteúdos: Seção I 

(arts. 83 a 86), dispondo sobre a competência e atribuições judiciais e administrativas da 

instituição perante a Justiça do Trabalho, bem como sobre os órgãos e a carreira que 

compõem a sua estrutura organizacional; Seção II (arts. 87 a 92), dedicada ao Procurador-

Geral do Trabalho (nomeação, destituição, atribuições etc.; Seção III (arts. 93 e 94), 

tratando do Colégio de Procuradores do Trabalho, sua composição e atribuições; Seção 

IV (arts. 95 a 98), versando sobre o Conselho Superior do Ministério Público do 

Trabalho, sua composição, atribuições etc.; Seção V (arts. 99 a 103), tratando da Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, nomeação e destituição do 

Corregedor-Geral, suas atribuições e outros assuntos; Seções VII, VIII e IX (arts. 107 a 

113), que cuidam, respectivamente, das designações e atribuições dos Sub-procuradores-

Gerais do Trabalho, Procuradores Regionais do Trabalho e Procuradores do Trabalho; 

Seção X (arts. 114 e 115), disciplinando os ofícios nas Unidades de Lotação e 
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Administração da Procuradoria-Geral e Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados 

e no Distrito Federal260.  

 A carreira do Ministério Público do Trabalho é constituída pelos cargos de 

Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do 

Trabalho, sendo este o cargo inicial (art. 86 da LC nº 75/1993), para cujo ingresso o 

candidato deve ser aprovado em concurso público de provas e títulos, que é de âmbito 

nacional e destinado ao preenchimento de todas as vagas existentes e das que ocorrerem 

no prazo de sua validade (que é de dois anos, prorrogável uma vez, pelo mesmo período). 

O concurso será realizado, obrigatoriamente, quando o número de vagas exceder a dez 

por cento do quadro respectivo e, facultativamente, a juízo do Conselho Superior do 

Ministério Público do Trabalho. Para a inscrição no concurso, o art. 187 da LC nº 75/1993 

exige que o candidato seja bacharel em Direito há pelo menos dois anos e goze de 

comprovada idoneidade moral.  

 Uma vez publicado o ato de nomeação para o cargo inicial da carreira do 

Ministério Público do Trabalho, o candidato tem o prazo de trinta dias para a posse, 

prorrogável por mais sessenta dias, mediante comunicação do nomeado, antes de findo o 

primeiro prazo (art. 195 da LC nº 75/1993). Uma vez empossado, o candidato terá o prazo 

de trinta dias, prorrogável por igual período, mediante prévia comunicação ao Procurador-

Geral, para entrar em exercício, conforme o art. 196 da LC nº 75/1993. Nos dois 

primeiros anos de exercício, o Procurador do Trabalho fica submetido a estágio 

probatório e, nesse ínterim, poderá perder o cargo por decisão da maioria do Conselho 

Superior, após processo administrativo regular. Depois de dois anos de exercício no 

cargo, o Procurador do Trabalho adquire a vitaliciedade e, daí em diante, só pode perder o 

cargo mediante processo judicial. As promoções na carreira devem ser feitas, 

alternadamente, por antiguidade e merecimento.  

 A escolha do Procurador-Geral do Trabalho (Chefe do MPT) é feita pelo 

Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição com mais de trinta e 

cinco anos de idade e cinco de carreira, componentes de lista tríplice escolhida mediante 

voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores do Trabalho. O 

escolhido exerce mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução. A exoneração 

do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao 

Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior do Ministério Público do 

                                                 
260 Cf. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação Civil Pública: nova jurisdição trabalhista 
metaindividual; legitimação do Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001, p. 139-140. 
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Trabalho, mediante deliberação obtida pelo voto secreto de dois terços dos seus 

integrantes. 

 As unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho são 

a Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília, e as Procuradorias Regionais do Trabalho, 

nos Estados e no Distrito Federal. O Procurador-Geral e os Sub-Procuradores Gerais são 

lotados na Procuradoria-Geral do Trabalho e os Procuradores Regionais e Procuradores 

do Trabalho o são em Procuradorias Regionais, havendo uma em cada uma das vinte e 

quatro “Regiões” onde há Tribunal Regional do Trabalho. Foi iniciado um processo de 

interiorização, visando à criação de unidades municipais da Procuradoria. Atualmente, já 

funciona a primeira, na cidade de Bauru-SP. 

 

2.3 Funções e mecanismos de atuação do Ministério Público do Trabalho 

 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) é o ramo do Ministério Público que, 

integrando o Ministério Público da União, exerce as funções da instituição no campo 

específico das relações de trabalho. Compete a esse ramo ministerial promover o 

Inquérito Civil Público, a Ação Civil Pública e todas as demais ações necessárias, visando 

defender a ordem jurídica trabalhista e os interesses261 difusos da sociedade na seara do 

                                                 
261 É pertinente, aqui,  abrir-se parênteses para dizer sobre a distinção existente, para alguns,  entre “direito” 
e “interesse”,  especialmente no trato do tema atinente à defesa dos direitos sociais. Para BRANDÃO, no 
âmbito das ações de cunho coletivo não há qualquer diferença entre interesse e direito (...) primeiro porque 
se conclui da leitura da Lei que regula a Ação Civil Pública, que não faz ela qualquer diferença entre direito 
e interesse. Segundo, porque ainda que tomada como base formulação da doutrina tradicional, o fato de a lei 
estabelecer a tutela de qualquer interesse, já os tornaria direito, posto que ‘protegidos pela norma jurídica’ ” 
(BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ação Civil Pública. Florianópolis: Livraria e Editora Obra Jurídica, 1996, p. 
100-101). SILVA NETO,  mesmo a despeito de não vislumbrar uma relação de causa e efeito entre a 
delimitação do que venha a ser interesse ou direito e a sua tutela jurisdicional, considera pertinente o 
emprego do termo “interesse”, ao invés de “direito”, no campo da conflitualidade de ordem coletiva. Assim, 
no lugar de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, prefere utilizar “interesses difusos”, 
“interesses coletivos” e “interesses individuais homogêneos”. O citado autor justifica sua posição nos 
seguintes termos: “Insistimos, contudo, na diferenciação. E por quê? Basicamente à conta de a noção de 
direito, de modo particular a de direito subjetivo, estar atrelada à concepção liberal-individualista que não 
presenciava a possibilidade de existência de direito que não estivesse preso a um sujeito certo, preciso e 
determinado e, portanto, direito subjetivo somente seria identificável ao interesse individual. A partir do 
momento em que os sistemas jurídicos despertaram para a necessidade indeclinável de proteção normativa 
de valores que não se enfeixavam ou se limitavam ao altiplano das situações individuais; a partir do instante 
em que a tutela legal de bens caros à comunidade se transformou em real preocupação no Estado pós-
moderno - presumivelmente em decorrência dos importantes efeitos desencadeados pela Revolução 
Técnica, como a explosão do consumo e toda a gama variada de problemas originários da sociedade de 
massa - enfim, tão logo os conflitos de ordem coletiva passaram a ingressar na “ordem do dia” dos corpos 
legislativos, a doutrina dos direitos subjetivos como categoria de bens fruíveis apenas pelo sujeito 
individualmente considerado se tornou dissonante da realidade social, que acenava para a existência de 
valores cujos destinatários, por vezes, sequer podiam ser identificados” (SILVA NETO, Manoel Jorge e. 
Proteção constitucional dos interesses trabalhistas difusos, coletivos e individuais homogêneos. São 
Paulo: LTr, 2001,  p. 23-24).   
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trabalho, os interesses coletivos dos trabalhadores, seus direitos individuais homogêneos e 

até direitos individuais (estes, quando indisponíveis262). 

As atribuições gerais do Ministério Público do Trabalho são as mesmas inseridas 

no art. 6º, da Lei-Complementar nº 75, de 20/5/1993, uma vez que nesse dispositivo 

constam as atribuições do Ministério Público da União como um todo, do qual o primeiro 

é uma especialização. Atribuições específicas do Ministério Público do Trabalho são, 

contudo, relacionadas nos arts. 83 e 84 da referida Lei-Complementar.  

Como órgão interveniente (custos legis), o Ministério Público do Trabalho, 

obrigatoriamente, intervém em todos os feitos no segundo e terceiro graus de jurisdição 

trabalhista (Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, 

respectivamente), em que figurem pessoas jurídicas de direito público em geral263, bem 

assim, na forma das leis processuais, em todos os litígios trabalhistas que envolvam 

interesses de menores e incapazes. 

É o Procurador-Geral do Trabalho quem exerce, direta e originariamente, as 

funções do MPT junto ao Plenário do Tribunal Superior do Trabalho - TST (LC nº 

75/1993, art. 90), além ter várias incumbências de natureza administrativa, relacionadas 

no art. 91 da LC nº 75/1993. Junto aos outros órgãos judicantes do TST, são os Sub-

Procuradores Gerais do Trabalho que representam o MPT, e, nos Tribunais Regionais do 

Trabalho, fazem suas vezes os Procuradores Regionais do Trabalho e Procuradores do 

Trabalho. Estes últimos oficiam, também, nas Varas Trabalhistas, quer como órgão 

agente, nas ações intentadas originariamente nesses órgãos, pelo MPT; quer seja como 

órgão interveniente, em situações ocasionais, quando exigido pelas leis processuais264. 

O que viabiliza uma atuação eficaz do Parquet do Trabalho são aqueles mesmos 

mecanismos que a Constituição e a legislação infraconstitucional proporcionam para o 

Ministério Público como um todo, ou seja, as garantias da instituição e de seus membros 

(incluídas as vedações impostas a estes), bem como os poderes265 e os instrumentos de 

                                                 
262 Constituem exemplos de interesses individuais indisponíveis defendidos pelo Ministério Público na 
órbita do trabalho os interesses de menores que não dispõem de representante legal e de outras pessoas 
relativa ou absolutamente incapazes, como os índios e os definidos pela lei civil como “loucos de todo-
gênero”. Em tal hipótese, o Ministério Público poderá, inclusive, promover a reclamação trabalhista do 
interessado. 
263 Mas pode intervir em qualquer feito, inclusive de primeira instância, quando entender existente interesse 
público que justifique sua atuação, e, ainda, atendendo solicitação do juiz (art. 83, II, da LC nº 75/1993).  
264 Cf. art. 83, VIII, em cotejo com os arts. 107, 110 e 112 da LC nº 75/1993. 
265 O Ministério Público do Trabalho, através de seus membros, e para o exercício de suas funções, goza 
dos poderes previstos nos arts. 7º e 8º da LC nº 75/1993, a saber: tem o poder-dever de instaurar o inquérito 
civil e outros procedimentos administrativos correlatos; tem os poderes-deveres de requisitar diligências 
investigatórias e de requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, 
ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas; tem o poder de notificar 
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atuação, especialmente o poder-dever de promover o Inquérito Civil e a Ação Civil 

Pública (bem assim, outras ações porventura necessárias), para a defesa dos interesses 

caros aos trabalhadores266.   

Assim, cabe ao Ministério Público do Trabalho a defesa a ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, 

da CF de 1988), exercer as funções institucionais relacionadas no art. 129267 (salvo as que 

não forem compatíveis com a matéria de trabalho humano) e exercer outras funções que 

lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade (inciso III, do art. 129 da 

CF de 1988).  

Conclui-se, assim, que, judicial ou extrajudicialmente, cabem ao Ministério 

Público do Trabalho todas as incumbências do Ministério Público como um todo, nos 

termos do art. 127 da CF, mas, perante a Justiça do Trabalho, apenas aquelas que forem 

da competência material desse órgão. Concretamente, o Ministério Público do Trabalho, 

quase não tem exercido atribuições judiciais perante outros ramos do Judiciário que não o 

trabalhista. Entretanto, sobretudo a partir do último decêndio do século XX, o mundo do 

trabalho ampliou tanto a sua complexidade, a ponto de surgir um sem-número de novas 

manifestações conflituosas de natureza metaindividual268, em matéria de trabalho 

humano, que não estão expressamente previstas no âmbito da competência legal da 

Justiça do Trabalho. Como esses conflitos necessitam, muitas vezes, de proteção pela via 

judicial, é mister que o Ministério Público do Trabalho ou venha a promover ações 

perante outros ramos do Judiciário cuja competência material seja mais específica para as 

novas hipóteses de litígios, ou que venha a fazê-lo na própria Justiça do Trabalho. Neste 

último caso, com vistas a provocá-la no sentido de ampliar sua competência por meio de 

                                                                                                                                                  
testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada; tem poder de requisitar 
informações, exames, periódicos e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta; 
tem poder de requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais 
necessários para a realização de atividades específicas; poder de requisitar informações e documentos a 
entidades privadas, de realizar inspeções e diligências investigatórias, de ter livre acesso a qualquer local 
público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio; poder 
de expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar; poder de 
acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de vigilância 
pública e poder de requisitar o auxílio de força policial. Além disso, ainda goza das prerrogativas 
relacionadas no art. 18 da mesma Lei. 
266 A autonomia do Ministério Público da União está disciplinada nos arts. 22 e 23 da Lei-Complementar nº 
75, de 20/5/1993; os instrumentos de atuação estão relacionados nos arts. 6º a 8º; e as garantias e 
prerrogativas dos seus membros estão inseridas nos arts. 17 a 21 da citada Lei-Complementar. Outrossim, 
também no inciso III, do art. 129, da Constituição Federal, está prevista a incumbência ministerial de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 
267 Ver relação das funções no item “1.3.2”,  supra. 
268 Notadamente, os conflitos que visam à concretização de direitos sociais dos trabalhadores previstos na 
Constituição. 
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uma atualização jurisprudencial que tenha em conta uma hermenêutica consentânea com a 

nova ordem trabalhista269. 

Entre as atividades do Ministério Público do Trabalho, verifica-se a promoção de 

ações anulatórias de acordos e convenções coletivas de trabalho (ou apenas de cláusulas 

desses instrumentos), quando nocivos aos interesses dos trabalhadores envolvidos. O 

MPT também promove ações rescisórias de termos de conciliação e de sentenças 

trabalhistas, quando obtidos mediante colusão entre as partes para prejudicar interesses 

públicos; provoca a decisão da Justiça do Trabalho em caso de greve, quando a defesa da 

ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir270; realiza audiências públicas com as 

pessoas e entes envolvidos em matérias conflituosas que reclamam providências de amplo 

alcance, expede notificações recomendatórias  e adota outras medidas visando a reforçar a 

eficácia das leis (medidas de enforcement, que integram as funções de ombudsman do 

Ministério Público), para não citar outras tantas medidas judiciais e extrajudiciais 

possíveis271. 

Todavia, hodiernamente, o trabalho que ocupa quase que integralmente os 

membros do Parquet trabalhista são os procedimentos extrajudiciais, instaurados de 

ofício ou por provocação, para apurar violações de direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos dos trabalhadores em geral ou da ordem jurídica concernente ao 

trabalho; bem assim, o ajuizamento e acompanhamento de ações civis (públicas e 

coletivas) intentadas com a mesma finalidade. Para que se possa ter uma idéia do volume 

de trabalho nessa matéria, tome-se o exemplo do Estado do Piauí, onde, no ano 2002, o 

Ministério Público do Trabalho intentou ações civis públicas em quantidade enormemente 

superior à quantidade de ações civis públicas intentadas nesse mesmo Estado, e no 

mesmo período, pelo Ministério Público Federal. 

                                                 
269 Isto, enquanto não se lograr a tão necessária ampliação legal da competência material da Justiça do 
Trabalho, que, embora inserida no âmbito do projeto de emenda constitucional da reforma do Judiciário, ali 
mesmo já se acha insuficiente. 
270 Cf. BUTRUS, Regina. O interesse justificador da atuação do Ministério Público do Trabalho. Belo 
Horizonte: 1999. 382p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, p. 
341. 
271 Para estudo mais profundo deste e demais aspectos relacionados com o Ministério Público do Trabalho, 
recomenda-se a leitura das seguintes obras: BUTRUS, Regina. Op.cit., ; LEITE, Carlos Henrique Bezerra. 
Ação Civil Pública: nova jurisprudência trabalhista metaindividual; legitimação do Ministério 
Público. São Paulo: Ltr, 2001; LEITE, Carlos Henrique Bezerra; Ministério Público do Trabalho: 
doutrina, jurisprudência, prática. São Paulo: LTr, 1998; e SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção 
constitucional dos interesses trabalhistas difusos, coletivos e individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 
2001. 
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Os instrumentos mais usuais da atuação extrajudicial e investigativa do Ministério 

Público do Trabalho são o Inquérito Civil Público e o Procedimento Investigatório (ou 

Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público). 

 Denomina-se Inquérito Civil a investigação administrativa a cargo do Ministério 

Público, destinada a colher elementos de convicção para eventual propositura de Ação 

Civil Pública272. Trata-se de um procedimento investigatório onde não está previsto 

contraditório - embora seja recomendável adotar-se, dando-se sempre oportunidade à 

parte investigada para se manifestar, em atenção ao direito de ampla defesa na esfera 

administrativa, previsto, dentre outros, nos incisos XXXIII e XXXIV, “a”, da 

Constituição Federal - e onde não se decidem interesses nem se aplicam sanções. 

Também não constitui requisito indispensável para que o Ministério Público possa ajuizar 

ação civil, uma vez que esta pode ser desde logo proposta, se já existirem os elementos 

necessários. Todavia, sua instauração é sempre recomendável, pois possibilita ao membro 

do Ministério Público a colheita de provas ou outros elementos de convicção que lhe 

habilitam a decidir com maior segurança pelo ajuizamento ou não da Ação Civil.  

Antes de tudo, o Inquérito Civil consiste em excelente instrumento para a colheita 

de provas a serem utilizadas pelo Ministério Público no eventual processo judicial 

relativo à Ação Civil Pública273. Mas serve, ainda, como “uma eficaz garantia a prevenir o 

açodamento por parte do responsável pela condução das investigações, o que acaba por 

impedir, ou pelo menos dificultar, a instauração de lides temerárias (...)”274. 

Segundo Silva275, o Inquérito Civil é um procedimento que não encontra similar 

na legislação estrangeira e teve sua criação inspirada no instituto do inquérito policial276. 

Sua natureza jurídica é, pois, de um procedimento inquisitorial, nos mesmos moldes do 

                                                 
272 Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 1999,  
p.227. 
273 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op.cit., p. 227-228. 
274 SILVA, Paulo Márcio da. Inquérito civil e ação civil pública: instrumentos da tutela coletiva. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000,  p.99-100. 
275 SILVA, Paulo Márcio da. Op.cit., p. 98. 
276 Enquanto o inquérito policial se destina a investigar a materialidade e autoria das infrações penais, para 
servir de base ao ajuizamento da ação penal (arts. 4º e 12 do Código Penal do Brasil), o inquérito civil se 
destina a investigar fatos que tenham relevo para a atuação do Ministério Público no processo civil, 
servindo de base para a propositura da ação civil pública. Sobre as origens do inquérito civil, afirma 
MAZZILLI (MAZZILLI, Hugo Nigro. Op.cit., p. 227) que o Promotor de Justiça José Fernando da Silva 
Lopes sugeriu a criação de um inquérito civil conduzido por organismos administrativos e enviado ao 
Ministério Público para embasar a ação civil pública (palestra de 21/6/1980, em Ourinhos-SP), sendo que 
Camargo Ferraz, Édis Milaré e Nélson Nery teriam elaborado o anteprojeto de lei que lhe conferiu os 
contornos encampados na Lei nº 7.347/1985 e, mais tarde, na Constituição de 1988. Sobre, também, a 
origem do inquérito civil, ver, ainda, SILVA, Paulo Márcio da. Op.cit., p. 97-98 e FERRAZ, Antonio 
Augusto Mello de Camargo. Inquérito civil: dez anos de um instrumento de cidadania. In: MILARÉ, 
Edis [Coord.]. Ação civil pública, LEI 7.347/85: reminiscências e reflexões após 10 anos de aplicação. 
Revista dos Tribunais, 1995, p.62.  
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que ocorre com o inquérito policial. Todavia, o Inquérito Policial é realizado de ofício 

pela autoridade policial ou mediante requisição do Ministério Público, devendo instruir a 

eventual ação penal pública; por sua vez, o Inquérito Civil só pode ser realizado 

diretamente pelo membro do Ministério Público e sua finalidade é investigar e apurar 

fatos, servindo, se for o caso, para instruir Ação Civil Pública.  

Instituído primeiro na Lei da Ação Civil Pública, o Inquérito Civil, depois, foi 

absorvido pela própria Constituição Federal de outubro de 1988, que o inseriu como uma 

das funções institucionais do Ministério Público (art. 129, III)277. Contudo, conforme 

esclarece Burle Filho278, “o Inquérito Civil não é em si uma função, e sim um 

instrumento, que legitima, implicitamente, o exercício da função investigatória”. 

De acordo com a Lei da Ação Civil Pública (L. 7.347/1985, art. 5º) e com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990, arts 81 e 82), a legitimidade do 

Ministério Público para o ajuizamento da ação visando à defesa de direitos 

metaindividuais é concorrente com a de outras entidades. No entanto, somente o 

Ministério Público pode instaurar o Inquérito Civil Público, conforme o art.§ 8º do art. 1º 

da Lei n.º 7.347/1985. 

Tendo em vista o seu papel constitucional, o Ministério Público, mais do que 

qualquer outro órgão, deve obediência aos princípios que regem a Administração Pública, 

de modo que o Inquérito Civil sujeita-se ao princípio da publicidade, salvo em se tratando 

de informações sigilosas ou se da publicidade resultar prejuízo à investigação ou ao 

interesse da sociedade279. 

O Inquérito Civil Público é sempre recomendável, mas, como já dito, é 

dispensável. Assim, muitas denúncias infundadas ou despropositadas são arquivadas de 

plano ou após rápidas investigações. Procedimentos rápidos têm sido autuados nos 

diferentes ramos do Ministério Público sob nomes que variam, tais como Sindicâncias, 

Protocolados ou Procedimentos Preparatórios (de Inquérito Civil Público) 280.  

                                                 
277 Cf. o art. 129: “São funções institucionais do Ministério Público: ...III – Promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos”. 
278 BURLE FILHO, José Emmanuel. Principais aspectos do inquérito civil, como função institucional 
do Ministério Público. In MILARÉ, Edis (Coord.), Ação civil pública, Lei 7.347/85: reminiscências e 
reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: RT, 1995, p. 321.  
279 Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 1999, 
p.228. 
280 Procedimento Preparatório é o nome que vem sendo dado aos procedimentos em referência, na 
Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região, onde atua o autor desta dissertação. É, também, utilizado 
na Lei Complementar Estadual nº 734/1993 (art. 106, § 1º), que trata da organização do Ministério do 
Estado de São Paulo. Todavia, melhor seria que fossem uniformizadas nos diversos ramos do Ministério 
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Independente de ter sido instaurado Inquérito Civil, qualquer decisão no sentido 

do arquivamento de denúncia ou de peças de informação fica sujeita a controle de um 

órgão colegiado do Ministério Público, o Conselho Superior, de modo que somente valerá 

depois que este órgão a homologar. Os interessados, que devem ser cientificados da 

decisão de arquivamento, podem, inclusive, apresentar documentos e arrazoados ao 

Conselho Superior, contra a homologação do arquivamento, conforme o § 2º do art. 9º, da 

Lei nº 7.347/1985. Se não homologar a decisão, o Conselho designará outro órgão do 

Ministério Público para ajuizar a ação civil (§ 4º do art. 9º, da Lei nº 7.347/1985), 

respeitando a independência funcional do membro que a proferiu.  

O Inquérito Civil281 pode desaguar no arquivamento, quando o membro do 

Ministério Público, “esgotadas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento 

para a propositura da ação civil (...)”, conforme o art. 9º da Lei nº 7.347/1985, caso em 

que fica sujeito ao controle acima mencionado. Mas pode também ser encerrado com a 

conclusão de que deve ser ajuizada a Ação Civil, sendo que, nessa hipótese, a conclusão 

vincula o Ministério Público, que passa a ter o dever de ajuizar a ação. Por fim, o 

procedimento pode também ser encerrado mediante a celebração de Termo de Ajuste de 

Conduta282 pelo infrator da lei. Neste caso, o problema é sanado sem necessidade de o 

Ministério Público ter que passar pelo demorado processo judicial, onde ainda há o risco 

de ser julgado improcedente seu pedido. 

Para o exercício de suas funções institucionais, entre elas a instrução do Inquérito 

Civil, o membro do Ministério Público pode usar dos vários poderes e tem o dever de 

exigir o respeito das suas prerrogativas, já estudadas neste capítulo. 

                                                                                                                                                  
Público as denominações de outros procedimentos que não o inquérito civil, tanto para efeito de facilitar seu 
controle como para fins estatísticos.  
281 Ou, sendo o caso, simplesmente as peças de informação, autuadas em procedimento com nome distinto, 
ou mesmo independentemente de autuação. 
282 O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (ou, simplesmente, Termo de Ajuste de 
Conduta) é previsto no § 6º do art. 5º, da Lei nº 7.347/1985. Trata-se de documento escrito que o 
compromissário assina perante o membro do Ministério Público, na presença de duas testemunhas, 
aceitando, sob pena de multa e sem prejuízo de ajuizamento da ação civil no caso de reincidência, sanar as 
ilegalidades que vem cometendo. A multa estipulada, em analogia com o que dispõe a referida lei sobre a 
multa que pode ser fixada pelo juiz na Ação Civil Pública, para incidência em caso de descumprimento de 
sua ordem (art. 13), deve reverter para um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 
Estaduais, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. No caso da matéria trabalhista, 
o fundo para o qual têm sido destinadas as multas dessa natureza (não só as previstas em Termos de Ajuste, 
mas também as concedidas em liminares e sentenças de Ação Civil, para incidirem no caso de 
desatendimento de ordens de fazer ou não fazer) é o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme 
jurisprudência tranqüila firmada a partir do julgamento de Ações Civis intentadas pelo MPT. O art. 585, II, 
do Código de Processo Civil do Brasil, relaciona o citado documento como título executivo extrajudicial; a 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, por sua vez, estabelece a competência da Justiça do Trabalho 
para o processamento das ações de execução dos Termos de Ajuste de Conduta firmados perante o 
Ministério Público do Trabalho. 
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Atualmente, a imensa maioria dos Inquéritos Civis e procedimentos similares 

(Procedimentos Preparatórios ou qualquer que seja a denominação empregada), a cargo 

do Ministério Público, encerra-se mediante a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta 

pelo infrator. Milhares desses Termos são firmados ao longo de cada ano, tanto por 

particulares quanto por entes da Administração Pública, no âmbito dos diversos ramos do 

Ministério Público. No Ministério Público do Trabalho a colheita desse tipo de 

compromisso é mais freqüente do que nos outros ramos do Ministério Público, devendo-

se ressaltar, ainda, que tem aumentado consideravelmente a quantidade anual de Termos 

obtidos por esse Parquet283. 

A assinatura do Termo de Ajuste de Conduta visa a que se interrompam os atos 

irregulares, inclusive com prazo para tanto. Todavia, isso não implica em que os 

responsáveis pelos atos irregulares deixem de ser responsabilizados, caso as 

irregularidades constatadas impliquem, também, em faltas de natureza administrativa, 

civil ou criminal de agente público. Nesse caso, se a medida cabível não for de 

incumbência do Ministério Público do Trabalho, este deverá enviar as peças informativas 

para o Parquet competente. 

Por fim, destaca-se que a Lei n.º 7.347/1985, no art. 6º, faculta a qualquer pessoa a 

possibilidade de provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações 

sobre fatos que constituam objeto da Ação Civil (e, conseqüentemente, de eventual 

Inquérito Civil) e indicando-lhe os elementos de convicção. No caso do servidor público, 

essa iniciativa constitui um dever, nos termos do referido artigo de lei. Outrossim, o art. 

7º da mesma Lei determina que, “se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais 

tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da Ação Civil, remeterão 

peças ao Ministério Público para as providências cabíveis”.  

 

2.4 A defesa dos interesses trabalhistas metaindividuais: razão principal da 

existência do Ministério Público do Trabalho 

 

O assunto de que ora se tratará seria também pertinente para o Capítulo II, onde se 

cuidou dos Direitos Humanos, pois versa, preponderantemente, sobre a teoria dos 

interesses metaindividuais284. Sua inserção aqui se dá exatamente com a finalidade de dar 

                                                 
283 Ver tabela na página 142. 
284 Para compreensão do uso freqüente do termo “interesses” (metaindividuais), ao invés de “direitos” 
(metaindividuais), veja-se a nota nº 267, supra. Com relação aos “interesses metaindividuais”, tratam-se dos 
interesses transcendentes à órbita individual do sujeito de direito, aqueles cuja lesão afeta um número 
considerável de pessoas (SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção constitucional dos interesses 
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ênfase à crucial relação de dependência da proteção dos interesses metaindividuais com o 

Ministério Público. Com efeito, “o problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um 

problema não filosófico, mas político”285.  

Os direitos fundamentais, especialmente os de segunda geração, não se convolam 

nas medidas concretas por eles concebidas se inexistirem institutos e mecanismos 

processuais que possibilitem sua cobrança pela via judicial. Por isso, a proteção 

processual dos direitos fundamentais na Constituição e nas leis processuais vem, em si 

mesma, a se consubstanciar como direito fundamental, como um interesse fundamental. 

Trata-se, mais objetivamente, de um interesse que emerge da integração e 

complementariedade da teoria dos direitos fundamentais286 com a teoria dos interesses 

metaindividuais “(...) que, propondo a superação da tradicional doutrina individualista, 

propiciou uma nova categoria de direitos e interesses, bem como a sua justiciabilidade, 

antes inimaginável”287. 

Pode-se afirmar que teoria dos interesses metaindividuais foi inaugurada por 

Mauro Cappelletti288, no início do último quartel do século XX, através de artigo no qual 

esse autor ressalta que, devido às grandes transformações econômicas, políticas, culturais 

e sociais experimentadas até então, não é mais possível solucionar litígios de massa com 

base na velha concepção de que os bens jurídicos só podem pertencer exclusivamente ao 

direito público ou ao direito privado. Anteviu o referido autor que, entre o direito público 

e o privado, existem outras categorias intermediárias que não se enquadram perfeitamente 

                                                                                                                                                  
trabalhistas difusos, coletivos e individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2001, p. 29). Os interesses 
metaindividuais são também chamados de interesses “transindividuais” ou “supra-individuais”, ou, ainda, 
numa perspectiva mais ampla, preconizada pela teoria dos direitos fundamentais,  “novos direitos”, “direitos 
globais”, “direitos de fraternidade” ou “direitos humanos de terceira geração ou dimensão” (Cf. LEITE, 
Carlos Henrique Bezerra. Ação Civil Pública: nova jurisprudência trabalhista metaindividual; 
legitimação do Ministério Público. São Paulo: Ltr, 2001, p. 46). No direito positivo brasileiro, o Código 
de Defesa do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078, de 11/9/1990), no art. 81, dá preferência à expressão 
“interesses transindividuais” e procurou identificar, nesse gênero de interesses (ou direitos), três espécies: 
interesses difusos, que consistem nos interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; interesses individuais homogêneos, 
correspondendo àqueles em que os interessados são determináveis e estão unidos por uma mesma situação 
de fato; e interesses coletivos, em que os interessados são determináveis unidos pela circunstância de 
compartilharem a mesma relação jurídica.   
285 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Editora Campos, 1992, p. 24.  
286 Da qual já se tratou no Capítulo II desta dissertação. 
287 TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: TORRES, Ricardo 
Lobo (coord.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 297-298. 
288 CAPPELLETTI, Mauro. Formazioni sociali e interessi di grupo davanti allá giustizia civile. In: 
Rivista di Diritto Processuale, 30/361-402. Pádua, CEDAM, 1975. (Trad. Nélson Renato Palaia Ribeiro de 
Campos, Repro 5/128-159). 
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em nenhum desses dois ramos clássicos da Ciência Jurídica. O fenômeno mencionado é 

explicado, sucintamente, por Leite289, nos termos que seguem:  

“(...) com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, 
observou-se uma profunda transformação nas relações sociais, 
econômicas, políticas e jurídicas em escala mundial, como resultado do 
surgimento dos conglomerados urbanos, das metrópoles, da explosão 
demográfica, da produção e do consumo de massa, do nascimento dos 
cartéis, da hipertrofia da intervenção do Estado na esfera social e 
econômica, dos meios de comunicação de massa, da Internet, da 
propaganda maciça. Tudo somado, redundou no reconhecimento do 
Estado de que não apenas os direitos, mas também os interesses 
deveriam ser igualmente protegidos. 
Surgem, assim, os chamados interesses de massa, que passam a exigir 
do Estado a inserção, em seus ordenamentos, de novos instrumentos 
jurídicos, diversos dos até então existentes”. 
 

 Foi por isso que os ordenamentos positivos dos vários Estados inseriram nos seus 

sistemas processuais vários institutos destinados à solução de conflitos de natureza 

coletiva, versando interesses das massas. No Brasil, as mais importantes providências 

nessa direção foram, certamente, as de incumbir expressamente o Ministério Público da 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (art. 127 da CF de 1988), ao mesmo tempo em que se elevou a promoção do 

inquérito civil e da ação civil pública à condição de função institucional do Ministério 

Público (art. 129, III, da CF), dotando-se este órgão, ainda, de vários poderes de atuação e 

plena autonomia e independência em relação às demais funções estatais (art. 129 da CF 

c/c as leis orgânicas dos Ministérios Públicos). 

  Daí se poder concluir que, após o advento da Constituição de 1988, a principal 

razão da existência, no Brasil, de um Ministério Público vastamente atuante em matéria 

civil (lato sensu), não é outra que não a de levar a efeito a idéia que motivou o 

constituinte originário a adotar as inovações comentadas, ou seja, promover, tanto pela 

via extrajudicial como extrajudicial, a concretização dos direitos civis fundamentais de 

segunda290 (sobretudo) e terceira gerações. 

E como a implementação do direito social ao trabalho em todas as suas formas de 

manifestação constitui, como já foi visto, uma condição sine qua non para que as pessoas 

possam vir a alcançar, efetivamente, a dignidade como pessoa humana - bem jurídico que 

                                                 
289 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação Civil Pública: nova jurisprudência trabalhista 
metaindividual; legitimação do Ministério Público. São Paulo: Ltr, 2001, p. 44-45. 
290 Rol em que se inclui o direito social “ao trabalho”, ao lado de outros direitos sociais (art. 6º, da CF de 
1988). 
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o Estado Brasileiro, por princípio, se comprometeu a proporcionar a todos, no inciso III, 

do art. 1º, da Constituição de 1988 -, deve-se concluir que a missão do Ministério Público, 

enquanto instituição, recai, quiçá, mais pesadamente sobre o Ministério Público do 

Trabalho do que sobre seus demais ramos, mormente no contexto presente, em que são 

enormes as pressões políticas externas e internas, pugnando pelo afrouxamento da 

proteção que as leis conferem ao trabalhador economicamente débil. 
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CAPITULO VI:  O ATROPELO DO DIREITO SOCIAL AO 

TRABALHO NO ESTADO NEOLIBERAL E A 
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO DO 
TRABALHO  

 
 
1. O Liberalismo 
 
 

A origem das teses do Liberalismo remonta aos séculos XVI e XVII, tendo como 

motivo inicial fortalecer a luta pela tolerância religiosa nos Estados Nacionais que então 

se formavam. Nessa fase, a doutrina Liberal consistia em sustentar que a religião deveria 

ser concebida como assunto privado, não cabendo ao Estado impor uma crença qualquer 

aos cidadãos291.  

A doutrina liberal foi transportada para o campo político, onde foi empregada na 

defesa da limitação dos poderes do Estado. Os primeiros teóricos liberais, como Locke, 

vinculavam a doutrina liberalista com a defesa dos direitos naturais dos indivíduos292. 

Mas, “por volta de 1800, o Liberalismo passou a estar associado às idéias de livre 

mercado e laissez-faire, principalmente à diminuição do papel do Estado na esfera 

econômica”293. Vivia-se o Iluminismo, tendo à frente ferrenhos defensores da economia 

de mercado, começando pelos Fisiocratas franceses. Depois destes, sobrevém “A riqueza 

das nações”, de Adam Smith (1723-1790), tido como o mais destacado representante do 

Liberalismo; e, mais tarde, os “Princípios da economia de mercado”, de David Ricardo 

(1772-1823), por sua vez apontado como o segundo maior representante da Escola 

Liberal, ou Clássica. 

Nessa fase, que compreende o final do século XVIII e o início do século XIX, 

ocorreram grandes transformações econômicas, políticas e sociais. O Liberalismo passou 

a servir para justificar e regular as ordens capitalistas burguesas, instaladas após as 

revoluções constitucionalistas, principalmente a Revolução Francesa294.  

                                                 
291 Cfe. STATUS QUO. Liberalismo. Texto disponibilizado na Internet, no portal “Status Quo”, no 
caminho http://www.statusquo.hpb.ig.com.br/política/regimes/liberalismo.htm . Acesso em 28 set. 2001. 
292 STATUS QUO. Op.cit.   
293 STATUS QUO. Op.cit. 
294 VICENTINO, Cláudio. História geral. 8ª. ed. São Paulo: Scipione, 1997, p. 290. 
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As teses liberais desse período podem ser resumidas à contestação ao 

Mercantilismo e à defesa dos princípios burgueses, como a propriedade privada, o 

individualismo econômico, a liberdade de comércio e de produção, o respeito às leis 

naturais da economia, a liberdade de contrato de trabalho (salários e jornada) sem 

controle do Estado ou pressão dos sindicatos295.   

Como reação, formaram-se as teorias socialistas, visando a condenar ou reformar a 

ordem liberalista. Doutrinas liberais e teorias socialistas passaram, assim, a integrar um 

novo ramo da ciência: a Economia Política296.  E como resultado da influência das teorias 

socialistas, surge, no fim do século XIX, um “novo liberalismo”297, comprometido com a 

reforma - embora limitada - da sociedade e com a fixação de legislações voltadas para 

aspectos sociais. 

As duas perspectivas do Liberalismo acima descritas continuam presentes nos 

debates contemporâneos. Alguns se reportam às idéias da economia clássica do século 

XVIII, enquanto outros defendem a necessidade de uma economia mista e um Estado de 

bem-estar social. 

O que há de comum em todas as correntes liberais é a valorização das liberdades 

individuais em detrimento do aumento do poder do Estado. Outrossim, todos os liberais 

são ativos defensores do governo constitucional, dos direitos civis e da proteção à 

privacidade298. 

 
 
2 O Neoliberalismo e suas receitas 

 

Já se afirmou, no tópico anterior, que existem duas vertentes do Liberalismo. A 

primeira vertente, também denominada de Liberalismo Clássico, sempre foi orientada 

para a luta pela liberdade individual contra o Estado. Tendo servido, inicialmente, para 

fundamentar a liberdade religiosa em face dos Estados Nacionais (sécs. XVI e XVII), foi 

depois empregada no campo político, para a defesa dos direitos naturais dos indivíduos, 

mediante a limitação dos poderes do Estado (maior parte do séc. XVIII). Mais adiante, 

essa primeira vertente de liberalismo serviu para justificar e regular as ordens capitalistas 

                                                 
295 VICENTINO, Cláudio. História geral. 8ª. ed. São Paulo: Scipione, 1997,  p. 290.  
296 VICENTINO, Cláudio. Op.cit., p. 290. 
297 Um liberalismo que era novo, mas que não se confunde com o Neoliberalismo, tão em voga no presente. 
Esse novo liberalismo se caracterizava pela volta da intervenção estatal, visando a estabelecer igualdades no 
campo social.  
298Cf. STATUS QUO. Liberalismo. Texto disponibilizado na Internet, no portal “Status Quo”, no caminho 
http://www.statusquo.hpb.ig.com.br/política/regimes/liberalismo.htm . Acesso em 28 set. 2001. 
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burguesas que se formaram mediante as revoluções constitucionalistas (fim do séc. XVIII 

e maior parte do séc. XIX).  

A segunda vertente do Liberalismo trata-se daquele “novo liberalismo”, do final 

do século XIX299, que defendia a intervenção do Estado na sociedade, para eliminar 

desigualdades, através do estabelecimento de legislações de cunho social.  

O Neoliberalismo, por sua vez, consiste numa reação teórica e política veemente 

contra este último tipo de Estado Liberal, ou seja, contra o Estado intervencionista e de 

bem-estar300. Essa doutrina ganhou impulso com as pregações do austríaco Friedrich 

Hayek e dos norte-americanos Milton Friedman e Robert Lucas, ganhadores do Prêmio 

Nobel de Economia em 1974, 1976 e 1995, respectivamente301. A denominação de 

Neoliberalismo advém da semelhança com o Liberalismo, no que concerne à preocupação 

com o tamanho do Estado, tendo em vista que “(...) os ‘neoliberais’ acreditam que o 

Estado cresceu muito e que, por isso, deve diminuir sua participação na economia”302. 

Assim como os liberais clássicos, os “neoliberais”, assim como os liberais, 

defendem intransigentemente a despolitização dos mercados, a liberdade de circulação 

dos indivíduos e capitais privados e a defesa do individualismo, contrapondo-se ao 

coletivismo303. Os clássicos e “neo” liberalistas são contrários a uma busca de maior 

igualdade social pela intervenção do Estado304. Nesse ponto, a idéia comum das duas 

vertentes do liberalismo é que a igualdade social deve ser entendida como igualação de 

oportunidades. De tal sorte, tendo os indivíduos as condições de partida iguais, as 

diferenças individuais os conduziriam a diferentes posições na sociedade. Essas 

diferenças individuais aparecem, assim, como justificativa para a existência da relação 

                                                 
299 Em vários países, somente no séc. XX,  como é o caso do Brasil.  
300 Ou seja, contra o “novo liberalismo”, já conceituado na nota de rodapé nº 297. 
301 VICENTINO, Cláudio. História geral. 8ª. ed. São Paulo: Scipione, 1997, p. 465. Consoante este mesmo 
autor, o texto que originou a teoria neoliberalista foi “O caminho da servidão”, de Friedrich Hayek, escrito 
em 1944, ou seja, muito antes da sua recente disseminação. Trata-se de um ataque apaixonado contra 
qualquer limitação aos mecanismos de mercado por parte do Estado, consideradas como uma ameaça letal à 
liberdade não somente econômica, mas também política. Em 1947, Hayek convocou adeptos de sua idéia, 
com quem, numa assembléia em Mont Pèlerin, na Suíça, fundou a Sociedade de Mont Pèrelin, uma espécie 
de franco-maçonaria neoliberal, altamente dedicada e organizada, com reuniões internacionais a cada dois 
anos. Seu propósito era combater o Keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases de um 
outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro. As idéias da mencionada sociedade somente 
encontraram terreno receptivo em 1973, com a crise do modelo econômico do pós-guerra, ou seja, o Estado 
intervencionista (VICENTINO, Cláudio. Op.cit., p. 465). 
302 Cf. GEOCITIES. Neoliberalismo e políticas públicas: diferenças entre o neoliberalismo e o 
liberalismo. Texto disponibilizado na Internet, no caminho 
htpp://www.geocities.com/sunsetstrip/balcony/5510/22 , acesso em 28 set. 2001. 
303 GEOCITIES. Op. cit. 
304 GEOCITIES. Op.cit.  
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consistente no explorador dominando o explorado, própria do capitalismo e necessária 

para sua manutenção305.   

Apesar de o neoliberalismo ter-se originado, como ideologia, já na primeira 

metade do século XX, sua afirmação concreta ocorreu somente na passagem da década de 

70 para a de 80 do século passado, com os governos de Margareth Thatcher, na Inglaterra, 

a partir de 1779; e de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, desde 1981.  

A partir da década de 70, os países industrializados passaram a viver uma segunda 

grande crise do capitalismo no século XX306. Como conseqüência dessa crise, 

verificavam-se desequilíbrios macroeconômicos, financeiros e de produtividade que se 

prolongaram pela década de 80 e se espalharam pela economia internacional. Na 

pretensão de enfrentar a crise capitalista, a Inglaterra e os Estados Unidos vislumbraram 

na implantação das idéias neoliberais uma saída307 308. 

Na Inglaterra, a aplicação do receituário neoliberal mereceu as alcunhas de 

“thatcherismo” e de “contra-revolução industrial”, esta última em oposição à “revolução 

keynesiana”309. A “contra-revolução industrial” consistia na aplicação do receituário 

friedmaniano310 de contração monetária, eliminação do Estado como agente econômico, 

drástica redução do tamanho e dos gastos com o Welfare State, e a liberalização dos 

mercados. No citado país, os resultados dessa política, em síntese, foram a recessão e o 

desemprego, além de outros, embora atingindo o objetivo implícito que era o da 

valorização internacional da Libra311. 

Por sua vez, nos Estados Unidos, o modelo econômico neoliberal foi implantado 

sob o título de “economia de oferta”. Nesta última, tal como no “thatcherismo”, o Estado 

aparece como a causa de todos os males, e a estagflação312 é apontada como sendo 

                                                 
305 GEOCITIES. Neoliberalismo e políticas públicas: diferenças entre o neoliberalismo e o liberalismo. 
Texto disponibilizado na Internet, no caminho htpp://www.geocities.com/sunsetstrip/balcony/5510/22 , 
acesso em 28 set. 2001. 
306 A primeira deu-se cerca de quarenta anos antes, sendo seu ponto culminante a quebra da bolsa de valores 
em Nova York, em 1929. 
307 Cf. SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo: 
Cortez, 2000. (Coleção Questões de Nossa Época, v. 78), p. 11. 
308 Deve-se observar que, nessa época, Margaret Thatcher tinha como mentor Friedrich von Hayek e o 
Presidente Reagan se aconselhava com o economista Milton Friedman (DALLEGRAVE NETO, José 
Afonso. Transformações das relações de trabalho à luz do neoliberalismo. In: Revista Trabalho & 
Doutrina: Processo – Jurisprudência, Ed. Saraiva, São Paulo – SP, nº 24, p. 88-108, mar. 2000. Trimestral, 
p. 90). 
309  Keynes combateu a forma clássica do Liberalismo, fornecendo bases teóricas para a formação do Estado 
Social.  
310 Denominação em homenagem ao teórico neoliberal norte-americano Milton Friedman, ganhador do 
Prêmio Nobel da Economia, em 1976. 
311 Cf. SOARES, Laura Tavares. Op. cit, p. 13. 
312 “Estagflação” é o fenômeno resultante da combinação da inflação crônica com o baixo crescimento 
econômico que geraram a segunda crise global do capitalismo no século XX,  ocorrida a partir da década de 
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resultado do excesso de oferta monetária, de impostos e de regulamentação do mercado. 

A receita para que os Estados Unidos “(...) retomem a posição hegemônica é a volta ao 

‘liberalismo econômico’, mediante a redução da carga fiscal, contração da oferta 

monetária, eliminação dos vários tipos de regulamentação do mercado por parte do 

Estado e o restabelecimento do Dólar como moeda forte e padrão de referência 

internacional”313. 

A partir das diretrizes desses dois países, o modelo econômico neoliberal foi 

imposto ou adotado nos países centrais e da América Latina, em especial a partir da 

década de 90 do século passado, após as quedas do comunismo e do muro de Berlim314.  

Todavia, o ajuste neoliberal não foi levado adiante na mesma magnitude nos 

países centrais, que, na verdade, cuidaram de proteger suas economias e de transferir sua 

crise para a periferia, através da dívida externa. O modelo neoliberal que se propôs para a 

América Latina315 contém a exigência de liberalização comercial e financeira a todo 

custo316. Medidas como a desregulamentação dos mercados e a desobstrução do comércio 

internacional e da entrada de capitais passaram a ser apregoadas como se fossem as 

únicas diretrizes de política capazes de garantir a inserção de diferentes nações no 

contexto de globalização317.  

Dallegrave Neto318 relaciona dez medidas trazidas pela “nova doutrina”: 1) 

flexibilização dos direitos individuais trabalhistas; 2) estímulo à livre negociação entre 

patrão e empregado, com limitação ao direito de greve e ao poder sindical; 3) exoneração 

do funcionalismo público e privatização das estatais; 4) diminuição do espaço público e 

ocupação pelos entes privados; 5) mudanças de prioridade nas diretrizes de educação e 

saúde públicas; 6) políticas que diminuam a inflação e a tributação sobre as altas rendas; 

7) medidas que facilitem a livre circulação do capital especulativo estrangeiro; 8) quebra 

                                                                                                                                                  
70 e prolongada por toda a década de 80, causados, sobretudo, pelas mudanças no pagadigma tecnológico – 
mudanças essas denominadas de Terceira Revolução Industrial (SOARES, Laura Tavares. Os custos 
sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção Questões de Nossa 
Época, v. 78),  p. 11). 
313 SOARES, Laura Tavares. Op. cit. p. 14.  
314 Cf. DALLEGRAVE NETO, José Afonso. Transformações das relações de trabalho à luz do 
neoliberalismo. In: Revista Trabalho & Doutrina: Processo – Jurisprudência, Ed. Saraiva, São Paulo – SP, 
nº 24, p. 88-108, mar. 2000. Trimestral, p. 90. 
315 O Brasil e demais países da América Latina comprometeram-se às diretrizes neoliberais impostas pelo 
FMI e BIRD, em 1989, na reunião que ficou conhecida como Consenso de Washington (DALLEGRAVE 
NETO, José Afonso. Op. cit., p. 90). 
316 DALLEGRAVE NETO, José Afonso. Op.cit., p. 14-15.  
317 O tema está bem explorado em CARCANHOLO, Marcelo Dias. Neoliberalismo e o Consenso de 
Washington: a verdadeira concepção de desenvolvimento do governo FHC. In: MALAGUTI, Manoel 
L. et al. (Orgs.), Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo, 2ª ed., São Paulo: Cortez Editora, 2000, p. 15-
35. – (Coleção Questões da Nossa Época; v. 65), p. 15-35.  
318 DALLEGRAVE NETO, José Afonso. Op.cit., 91. 
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dos monopólios estatais e das barreiras alfandegárias; 9) facilitação da circulação de bens 

e da mão-de-obra nacionais e internacionais; e 10) desregulamentação da economia, que 

passa a ser regida somente pela lei de mercado. 

A globalização é endossada pelo receituário neoliberal como um fenômeno que, 

“(...) ao efetivar-se, permitiria superar os males do capitalismo primitivo, atrasado”319, a 

eliminar as misérias e violências inaceitáveis por ele causadas. A globalização (ou 

mundialização), seria “(...) um desdobramento possível, necessário e inevitável do 

processo de modernização inerente ao capitalismo, entendido como processo civilizatório 

destinado a realizar uma espécie de coroamento da história da humanidade (...).”320  

Em termos de Economia, a globalização significa o processo de 

internacionalização do capital321. “A resistência à globalização e ao neoliberalismo seria a 

responsável pela sobrevivência (...) de manifestações extremas, próprias da fase inicial do 

capitalismo”322. 

 

3 Efeitos sociais das medidas neoliberais, especialmente nas relações de trabalho 

 

 Nesta parte, intenta-se, inicialmente, demonstrar a relação que existe entre o 

neoliberalismo e o capitalismo contemporâneo, para, em seguida, fazer-se uma breve 

exposição dos efeitos sociais das medidas neoliberais, principalmente no caso do Brasil. 

 

3.1 O Capitalismo Contemporâneo e  Neoliberalismo 
 

 Em muitos textos, percebe-se que há uma tendência de se identificar o 

neoliberalismo com o capitalismo contemporâneo. Todavia, não existe tal identidade. 

Capitalismo “é a denominação dada ao sistema econômico que tem o capital como 

um dos fatores da produção, mostrando-se o mesmo como um dos elementos 

predominantes em toda vida econômica em que predomina o capital entre os fatores de 

produção (...) É o denominado sistema da livre empresa, em que à iniciativa privada cabe, 

                                                 
319 Cf. CARCANHOLO, Reinaldo A. A globalização, o neoliberalismo e a síndrome da imunidade auto-
atribuída. In: MALAGUTI, Manoel L. et al. (Orgs.), Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo, 2ª ed., 
São Paulo: Cortez Editora, 2000, p. 77-97. (Coleção Questões da Nossa Época; v. 65), p. 79.  
320 Cf. IANNI, Octávio. Teorias da globalização. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996, p. 82. 
321 Cf. CARCANHOLO, Marcelo Dias. Neoliberalismo e o consenso de Washington: a verdadeira 
concepção de desenvolvimento do Governo FHC. In: MALAGUTI, Manoel L. et al. (Orgs.), 
Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo, 2ª ed., São Paulo: Cortez Editora, 2000, p. 16. – (Coleção 
Questões da Nossa Época; v. 65). 
322 Cf. CARCANHOLO, Reinaldo A. . Op.cit., p. 79.  
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preferencialmente, a produção econômica”323.   Por sua vez, o neoliberalismo consiste na 

retomada, a partir da década de 70 do século XX, de teses próprias do liberalismo 

clássico. 

O que existe, como se demonstrou, é uma íntima relação entre o neoliberalismo e 

o capitalismo. Aquele surgiu exatamente para socorrer este último, num momento em que 

passava por uma grave crise. A implementação das idéias neoliberais no campo 

econômico, em socorro do capitalismo, proporcionou a configuração de uma forma de 

capitalismo que vem sendo designada como capitalismo contemporâneo. 

Algumas características do capitalismo atual o diferenciam daquele que vigorava 

até a crise que se abateu sobre as economias capitalistas, especialmente a partir do início 

dos anos 70 do século XX. Dentre as mudanças, a que mais se destaca é a substituição dos 

padrões produtivos taylorista e fordista324 por formas produtivas flexibilizadas e 

desregulamentadas, de que são exemplos a acumulação flexível e o modelo de produção 

japonês denominado de Toyotismo325. 

Devido à adoção do modelo toyotista, a classe trabalhadora se fragmentou e 

tornou-se heterogênea, praticamente neutralizando o movimento sindical. Por sua vez, 

com a flexibilização do capital, as empresas puderam produzir em qualquer país do 

mundo, optando sempre por aquelas localidades nas quais lhes são oferecidos trabalho 

humano mais barato e maior renúncia fiscal. Conseqüentemente, os trabalhadores 

tornaram-se ainda mais vulneráveis à exploração capitalista. 

Outra característica do modelo capitalista contemporâneo é a implementação de 

novas formas de apropriação do “saber fazer intelectual” do trabalho pelo capital, de que 

é exemplo da falácia da “qualidade total”, com seus Círculos de Controle de Qualidade 

(CQQ), consistentes em grupos de trabalhadores incentivados pelo capital para discutir o 

                                                 
323 Cf. SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 148.  
324  O Taylorismo e o Fordismo constituem o padrão produtivo capitalista desenvolvido ao longo do século 
XX, que se fundamentou, basicamente, na produção em massa, em unidades produtivas concentradas e 
verticalizadas, com um rígido controle dos tempos e dos movimentos, desenvolvidos por um proletariado 
coletivo e de massa, sob forte despotismo e controle fabril (ANTUNES, Ricardo. O mundo do trabalho 
numa ordem neoliberal. Texto de palestra do autor sob o mesmo título, disponibilizada para membros do 
Ministério Público do Trabalho por meio de correio eletrônico comum. Maio, 2000-A, p.5; e ANTUNES, 
Ricardo.Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a Centralidade do Mundo do Trabalho. 
7ª Ed. Campinas: Cortez Editora, 2000, p. 21-46). 
325 O Toyotismo, por sua vez, consiste na forma de organização do trabalho desenvolvida pela fábrica 
Toyota, no Japão, e que vem se expandindo pelo Ocidente capitalista, tanto nos países avançados quanto 
naqueles que se encontram subordinados (ANTUNES, Ricardo, 2000-A. Op.cit., p. 11). As características 
básicas desse modelo são a produção vinculada à demanda; produção variada e bastante heterogênea; 
produção que se fundamenta no trabalho operário em equipe, com multivariedade de funções; produção que 
adota como princípio o just in time (que significa o melhor aproveitamento do tempo de produção, o qual 
funciona segundo o sistema de kanban, consistente em placas ou senhas de comando para reposição de 
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trabalho e o desempenho, visando a melhorar a produtividade da empresa. Com essas 

medidas, o capitalista consegue iludir o trabalhador a agir somente pelo e para o capital, o 

que, ao invés de abrandar, acaba por aprofundar a subordinação do modelo anterior326. 

 Os países ricos, sobretudo Estados Unidos e Inglaterra, fomentaram a formação do 

retratado modelo capitalista, porém, atualmente se percebe que esses Estados não estão 

implementando em seus territórios certas medidas, nitidamente prejudiciais do ponto de 

vista social, que, entretanto, exigem de países periféricos como o Brasil. O mais notório 

exemplo está na liberalização dos mercados, que deveria ser recíproca, porém, os países 

ricos exigem que os países pobres abram seus mercados ao mesmo tempo em que fecham 

os seus, através de políticas de subsídio interno e estabelecimento de tarifas sobre os 

produtos que importam. 

 Todas as referidas mudanças no modelo capitalista somente se tornaram possíveis 

porque foram precedidas de medidas orientadas pelo ideário neoliberal. Não fosse a 

imposição da “cartilha” neoliberal aos demais países, não teriam a Inglaterra e os Estados 

Unidos conseguido manter sob dependência econômica os países pobres. Essa é, portanto, 

a relação que se verifica entre o neoliberalismo e o capitalismo contemporâneo. 

 

3.2 Os efeitos sociais das medidas neoliberais 
 

 São tão notórios os efeitos sociais nefastos da implantação de medidas neoliberais 

nos países subdesenvolvidos327 que os próprios idealizadores do ajuste já manifestam 

preocupação e, inclusive, propõem um “ajuste do ajuste”, ou, nas palavras de ex-diretor 

do Fundo Monetário Internacional, um “ajuste com rosto humano”328. 

                                                                                                                                                  
peças e de estoque, que devem ser mínimos); e a horizontalização do processo produtivo, mediante a 
transferência da maior parte da produção a “terceiros” (ANTUNES, Ricardo, 2000-A. Op.cit., p. 11). 
326 ANTUNES, Ricardo. O mundo do trabalho numa ordem neoliberal. Texto de palestra do autor sob o 
mesmo título, disponibilizada para membros do Ministério Público do Trabalho por meio de correio 
eletrônico comum. Maio, 2000-A, p.11. 
327  Entre os países subdesenvolvidos inclui-se o Brasil, concordando com Adeodato, in: ADEODATO, 
João Maurício. Uma teoria (emancipatória) da legitimação para países subdesenvolvidos. Recife: 
Anuário do Mestrado em Direito, nº 05, 1992, p. 215-221). 
328 A respeito, ver SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. 
São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção Questões de Nossa Época, v. 78),  p. 8 e 11-22. Em uma passagem do 
citado texto, a referida autora destaca que “(...) A preocupação com os programas para os pobres (pro-poor 
programs) do Banco Mundial, expressa no documento ‘Word Development Report 1990: Poverty’, 
contendo indicadores do agravamento da pobreza produzido pela crise, somado aos efeitos das políticas de 
ajuste, passa a ser outra dimensão ‘corretiva’ do ajuste. Essa preocupação evolui ao longo dessas duas 
últimas décadas, com a publicação de documentos de outros organismos internacionais como o UNICEF: 
‘Adjustment with a human face’, 1987; o BID em conjunto com o PNUD: ‘Reforma social y pobreza’, 
1993; e, mais recentemente, o próprio FMI vem demonstrando sua ‘preocupação” com aquilo que chama de 
‘humanização da globalização’, conforme declaração recente de diretor do FMI”. [Conforme a nota nº8 ao 
citado texto, o diretor do FMI referido pela autora é Michel Candessus, e sua declaração foi publicada no 
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 Os pobres do “pós-Plano Real”329 ficaram ainda mais pobres, com uma renda 

familiar per capita média inferior ao período precedente, quando já era muito baixa. 

Ainda que se afirme que tais resultados não podem ser atribuídos exclusivamente ao 

Plano Real, pode-se assegurar que, na sua vigência, as políticas econômicas e sociais não 

foram - e continuam não sendo - capazes de reverter o quadro de pobreza e exclusão 

social. Ao contrário, foi gerado um sem-número de novas formas de exclusão social, na 

medida em que se agravaram as condições de emprego e trabalho e criou desemprego de 

dimensão superior a qualquer outra marca histórica já vista no Brasil330. 

 Além do aumento do desemprego, o trabalho informal cresceu 62% na última 

década do século XX. E o crescimento do trabalho informal não significou opção por esta 

forma de trabalho, mas sim a precarização das relações de trabalho, uma vez que foi 

constatado grande decréscimo daqueles que contribuem para a Previdência Social. E não 

se diga que o desemprego deve-se à falta de qualificação do trabalhador brasileiro, pois já 

foi comprovado que a reestruturação da economia brasileira redundou na demissão do 

trabalhador qualificado, adulto, homem, relativamente mais bem remunerado. Ao revés, 

notou-se aumento na contratação de jovens e mulheres em ocupações de baixa 

qualificação e os salários pagos nos novos “empregos” são inferiores aos que 

remuneravam os postos de trabalho perdidos, apesar da maior escolaridade dos que 

assumiram os novos postos331. 

 Ao mesmo tempo em que crescem a informalidade e o desemprego, os que 

conseguem permanecer trabalhando estão perdendo crescentemente o rendimento. A 

queda de renda dos brasileiros foi de 8% na década de noventa, sendo que 5,5% foi só no 

ano de 1999. Para se ter uma idéia da dimensão dessas perdas, basta dizer que nos anos 

oitenta, que foram considerados uma “década perdida”, os brasileiros tiveram aumento - e 

não queda - de renda332. 

 Hoje, salvo entendimento de uma parcela de economistas, sabe-se pela experiência 

já sentida na América Latina como um todo, que não se resolverão os problemas sociais 

                                                                                                                                                  
Jornal Folha de São Paulo, de 29 set. 1999]. In: SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste 
neoliberal na América Latina. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção Questões de Nossa Época, v. 78),  p. 21 
e108.  
329 O Plano Real constituiu, no âmbito do Brasil, o conjunto de medidas pelas quais se implantaram as 
receitas neoliberais. 
330 Cf. SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo: 
Cortez, 2000. (Coleção Questões de Nossa Época, v. 78),  p. 67. 
331 SOARES, Laura Tavares. Op.cit.,p. 68-69. 
332 SOARES, Laura Tavares. Op.cit.,p. 68-69.  
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com “(...) menos Estado e  com ‘ações focalizadas sobre a pobreza´”, como reza a cartilha 

neoliberal333. 

Não há dúvidas quanto ao fato de que o Neoliberalismo e o novo sistema de 

produção, baseado na acumulação flexível, são dotados de forte caráter destrutivo. É 

visível a crescente degradação da relação entre homem e natureza, conduzida pela lógica 

de uma sociedade que está hoje voltada, prioritariamente, para a produção de 

mercadorias. O meio ambiente vem sendo destruído em escala globalizada. 

Paradoxalmente, essas formas de degradação da vida social - ou seja, o próprio modelo 

econômico neoliberal - têm sido representadas por muitos como se fosse o ponto mais 

alto da evolução da vida humana, havendo desde os que sustentam que a sociedade 

democrática teria finalmente realizado a “utopia do preenchimento”, passando pelos que 

crêem na desmercantilização da vida societal, no fim das ideologias, e chegando até os 

que “visualizam o fim do trabalho como realização concreta do ‘reino da liberdade’ nos 

marcos da sociedade atual, desde que um pouco mais regulamentada e regida por relações 

mais contratualistas” 334. 

 A sociedade contemporânea presencia um cenário crítico, que hoje atinge até os 

países capitalistas centrais. Paralelamente à globalização produtiva, a lógica do sistema 

produtor de mercadorias vem convertendo a concorrência e a busca da produtividade em 

um processo destrutivo que tem gerado uma imensa sociedade de excluídos e 

precarizados, alcançando inclusive países do Norte. Depois de desestruturar o Terceiro 

Mundo e eliminar os países pós-capitalistas do Leste Europeu, a crise atingiu também o 

centro do sistema produtor de mercadorias335. 

E o que se percebe é que tanto mais se avança na competitividade intercapitalista, 

mais se desenvolve a tecnologia da concorrência e maior é a desmontagem de inúmeros 

parques industriais que não conseguem acompanhar sua velocidade intensa. Da Rússia à 

Argentina, da Inglaterra ao México, da Itália a Portugal, passando pelo Brasil, os 

exemplos são crescentes e acarretam repercussões profundas no enorme contingente de 

força humana de trabalho presente nesses países. Enfim, não pode ser elogiada uma forma 

                                                 
333 SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo: 
Cortez, 2000. (Coleção Questões de Nossa Época, v. 78),  p. 9. 
334 Cf. ANTUNES, Ricardo. O mundo do trabalho numa ordem neoliberal. Texto de palestra do autor 
sob o mesmo título, disponibilizada para membros do Ministério Público do Trabalho por meio de correio 
eletrônico comum. Maio, 2000-A, p. 1-2.  Ponderação equivalente consta do mesmo autor in: ANTUNES, 
Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a Centralidade do Mundo do Trabalho. 
7ª Ed. Campinas: Cortez Editora, 2000, p.143-147. 
335 Conforme se depreende da leitura de KURZ, Robert. O colapso da modernização (da derrocada do 
socialismo de caserna à crise da economia mundial). São Paulo: Paz e Terra, 1992. 
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de sociabilidade que desemprega ou precariza mais de um bilhão de pessoas, algo em 

torno de um terço da força humana mundial que trabalha, conforme dados recentes da 

Organização Internacional do Trabalho336. 

 Desregulamentação, flexibilização, terceirização, enfim, toda essa receita 

econômica que se alastra no mundo empresarial, são expressões de uma lógica de 

sociedade na qual o que vale é o capital, onde a força humana de trabalho só é 

considerada enquanto parcela imprescindível para a reprodução desse mesmo capital. O 

capitalismo contemporâneo, portanto, destrói a força humana que trabalha, destroça os 

direitos sociais, brutaliza enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do 

trabalho, inclui precoce e criminosamente crianças no mercado de trabalho e torna 

predatória a relação produção/natureza.  

 Nesse cenário de grandes transformações - para pior - nas relações de trabalho, 

observa-se que o Estado brasileiro cada dia se vê mais premido a acatar exigências de 

grandes empresas que utilizam mão-de-obra humana em massa, sobretudo multinacionais 

e transnacionais. As exigências são, invariavelmente, de desregulamentação do trabalho e 

de renúncias fiscais. Também é visível que até mesmo grandes empresas estatais como o 

Banco do Brasil S/A, a Caixa Econômica Federal, a Petrobrás e outras tantas, para 

sobreviverem à concorrência com as empresas estrangeiras, adotam medidas ilícitas como 

a simulação de estágios de estudantes, a contratação de trabalhadores por meio de 

supostas cooperativas de trabalho e a admissão irregular de trabalhadores através de 

empresas prestadoras de trabalho temporário337. 

Como resultado da flexibilização, desregulamentação e dos contrastes históricos 

do mercado de trabalho brasileiro, as relações de trabalho estão muito mais heterogêneas 

e fragmentadas, o que inviabiliza a formação de movimentos sindicais e, 

conseqüentemente, torna os trabalhadores muito mais vulneráveis ao poder do capital.  

Nesse contexto, o Ministério Público do Trabalho representa um resquício da presença do 

Estado na tutela dos direitos humanos do homem-trabalhador, o que demanda seu 

permanente aperfeiçoamento. 

 

 

                                                 
336 Cf. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a Centralidade do 
Mundo do Trabalho. 7ª Ed. Campinas: Cortez Editora, 2000, p. 166. 
337 Trata-se de informações que podem ser confirmadas nas diversas Procuradorias Regionais do Trabalho,  
onde vários são os procedimentos de investigação e medidas contra empresas estatais, inclusive as citadas, 
pela adoção de práticas ilícitas como as descritas.  
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4 O antagonismo na postura da Administração Pública Federal no Brasil: práticas 

precarizantes e simultânea política contra a precarização das relações de trabalho 

 

 A precarização das relações de trabalho, fruto da política neoliberal, não se 

resumiu ao setor privado. Muito ao contrário, tudo indica que foi do Poder Público, 

notadamente da esfera federal, que o setor privado assimilou boa parte das práticas 

(ilícitas) lesivas aos direitos dos trabalhadores. 

 Para citar alguns exemplos, basta mencionar, na Administração Direta, os setores 

da saúde e da educação; e, na Administração Indireta, as empresas estatais da União e dos 

Estados-Membros, as quais, sendo de direito privado, devem obediência aos direitos 

trabalhistas338 e, ao mesmo tempo, não se eximem do dever de obediência às regras 

atinentes à licitação e demais princípios que regem a Administração Pública - entre eles o 

do concurso público para a admissão de servidores339. O Ministério da Saúde, sob o 

pretexto de dar consecução a vários programas de sua alçada, tem expedido 

recomendações expressas aos Estados e Municípios no sentido de que todo o pessoal que 

vier a ser ocupado na referida atividade deve ser admitido sem qualquer registro - o que 

implica em que o empregado ficará à mercê de quaisquer direitos trabalhistas que a 

Constituição Federal lhe assegura, nos artigos 6º e 7º.  

O caso dos Agentes Comunitários de Saúde, empregados pelos Municípios para 

dar consecução ao programa “Saúde da Família” é um exemplo marcante de descaso da 

União para com os direitos constitucionais trabalhistas, pois se tratam de trabalhadores 

admitidos para prestarem, de maneira subordinada, serviços não eventuais, pessoalmente, 

a tomador certo - no caso, os Municípios, que, para tanto, recebem recursos oriundos do 

orçamento da União - e mediante remuneração. Por recomendação expressa do Ministério 

da Saúde, esses trabalhadores vêm sendo contratados informalmente pelos Municípios, 

sem realização prévia de concurso público e sem que mereça o registro nos termos em 

que determina a legislação trabalhista. Conseqüentemente, os mencionados obreiros ficam 

à mercê dos direitos trabalhistas, quer seja porque admitidos sem obediência à 

formalidade indispensável da aprovação prévia em concurso público, como também 

porque o ente público não lhes contrata, formalmente, como empregados ou funcionários 

públicos. 

                                                 
338 Cf. § 1º, II, do art. 173, da Constituição Federal. 
339 Cr. § 1º,  III, do art. 173 e art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal. 
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Na área da educação, pode-se citar o caso da infindável contratação de professores 

universitários mediante contrato por prazo determinado, ao arrepio da permissão 

constitucional, que só prevê a possibilidade de contratação “para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público” 340, hipótese essa na qual, é notório, não se 

inserem as universidades públicas, onde a necessidade de professores não é excepcional, 

mas, permanente. 

As instituições financeiras estatais – dentre as quais, na esfera federal, são bem 

expressivos os casos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A - são também 

outra fonte de mau exemplo institucionalizado.  

A Caixa Econômica Federal, apesar de já ter sofrido várias condenações da Justiça 

do Trabalho, em Ações Civis Públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho em 

vários Estados, realiza a despudorada prática consistente de contratar trabalhadores para 

lhe prestarem serviços em suas atividades-fim, utilizando para esse fim a simulação de 

contratação de empresa prestadora de serviço temporário, a qual figura na relação de 

trabalho apenas para “lavar” aquilo que, na prática, é uma contratação “suja” 341, por se 

tratar de contratação direta de mão-de-obra para a realização de atividades-fim. Em 

alguns casos, essa prática na Caixa Econômica beira as raias do crime, pois essa empresa 

tem aclamado como vencedoras em processos de licitação meras cooperativas de fachada, 

verdadeiras intermediadoras de mão-de-obra, que, para oferecerem preços mais baixos do 

que as suas concorrentes, deixam de incluir na planilha dos custos que integram o preço 

ofertado, os indispensáveis encargos trabalhistas e sociais. 

Milhares de trabalhadores prestam serviços não eventuais também ao Banco do 

Brasil S/A, sob sua direção e supervisão direta, em atividades-fim, mas, formalmente, são 

contratados por empresas “prestadoras de serviços”, na verdade, verdadeiras 

intermediadoras de mão-de-obra. Estas empresas, via de regra, são constituídas 

casuisticamente apenas para lograrem vitória em determinadas licitações e seus titulares 

tendem a encerrar suas atividades tão-logo expirado o prazo do contrato que os 

motivaram a constituir tais empresas.  

                                                 
340 Art. 37, IX, da Constituição Federal. 
341 Adota-se a construção segundo a qual uma empresa pode utilizar outra para “lavar contratações sujas” de 
trabalhadores, para fazer uma analogia com a “lavagem” de “dinheiro sujo” que os criminosos levam a 
efeito, por meio dos “laranjas”. Na hipótese descrita, a empresa “contratada” figura  para “limpar” a 
contratação, que é “suja”, ou seja, ilícita. 
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Sobre semelhante fraude também no âmbito dos Estados-membros, veja-se como 

se reporta Di Pietro342, citando inclusive alguns dos inúmeros casos existentes no Estado 

de São Paulo:  

“No âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, a 
terceirização, como contrato de fornecimento de mão-de-obra, à 
semelhança dos que eram celebrados, no Estado de São Paulo, com 
o BANESER, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano - CDHC, do Estado de São Paulo e outras empresas 
estatais, não tem guarida, nem mesmo com base na Lei nº 6.019, 
que disciplina o trabalho temporário, porque a Constituição, no art. 
37, inciso II, exige que a investidura em cargos, empregos ou 
funções se dê sempre por concurso público. A única hipótese em 
que se poderia enquadrar a contratação temporária, sem concurso, 
seria aquela prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição, que 
prevê a ‘contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público’. Mas esse 
dispositivo não é auto-aplicável. Ele só pode ser aplicado quando 
disciplinado em lei de cada ente governamental; essa lei é que dirá 
como se faz a contratação e as hipóteses em que ela será possível”. 

 

Reportando-se a todas essas práticas da Administração Pública, de contratar 

pessoal sem realizar concurso público, para não assegurar os direitos constitucionais dos 

contratados, Di Pietro343 assinala o seguinte: 

“Tais contratos são manifestamente ilegais e inconstitucionais. 
Eles correspondem a uma falsa terceirização e não escondem a 
intenção de burla à Constituição. 
Também não há fundamento constitucional para essas empresas 
contratarem pessoal sem concurso público. O art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal, ao exigir concurso público para investidura 
em cargo ou emprego, atinge todas as entidades da Administração 
indireta, seja qual for o tipo de atividade que exerçam (serviço 
público ou atividade econômica). 
No que diz respeito à contratação temporária, com base no art. 37, 
IX, da Constituição, cabe ainda lembrar que a maior parte das leis 
que disciplinam o dispositivo exige processo seletivo, mesmo na 
contratação de pessoal temporário, o que afasta a contratação por 
meio de interposta pessoa, como ocorre nos contratos de 
fornecimento de mão-de-obra. Normalmente, dispensa-se o 
concurso apenas nos casos de urgência, incompatível com o 
procedimento do concurso público. 
Há que se observar também, ainda a propósito desse dispositivo 
constitucional, que, como ele fala em ‘necessidade temporária de 
excepcional interesse público’, a contratação de pessoal, com base 
nesse dispositivo, é incompatível com as atividades permanentes da 
Administração Pública, a não ser que, por alguma razão 
adequadamente demonstrada, haja, temporariamente, acréscimo de 
serviço ou diminuição dos servidores do quadro permanente. Não 

                                                 
342 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização e outras formas. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 166. 
343 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op.cit.,p. 167-168. 
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há fundamento legal para utilizar-se dessa contratação temporária 
para preencher o quadro de funções permanentes”. 

 

Todas as práticas descritas são inconstitucionais. De tal sorte, não podem as 

Universidades públicas federais e estaduais contratar professores por prazo determinado 

para atender sua necessidade permanente de docentes. Não é permitido, outrossim, que a 

União, Estados e Municípios contratem servidores sem prévia realização de concurso 

público, para a execução de suas atividades (programas) nos diversos setores, como se dá 

nos casos da saúde e da educação. E é, igualmente, inconstitucional, a prática das 

empresas integrantes da Administração Indireta da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, de contratar servidores através de interpostas empresas, para a realização de 

suas atividades-fim. Ainda poderiam ser citadas várias outras hipóteses de lesão à ordem 

jurídica trabalhista, levadas a efeito pelos Poderes Públicos, mas deixa-se de fazê-lo para 

não tornar este trabalho enfadonho. 

 No que concerne à União, afigura-se paradoxal essa sua postura, de clara 

desobediência - por alguns de seus Ministérios, em especial os da Saúde e da Educação - 

aos ditames constitucionais relativos à contratação de pessoal e aos que prevêem os 

direitos sociais dos trabalhadores. Com efeito, essa União que desrespeita os direitos 

relativos à ordem constitucional é a mesma que, através do seu Ministério do Trabalho, 

exerce a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelos tomadores dos 

serviços de trabalhadores subordinados.  

A única explicação que parece lógica para esse paradoxo é a de que a maioria dos 

princípios e regras inseridos na Constituição - no caso, os concernentes ao trabalho 

humano - constituem, para o próprio Governo Federal, mero simbolismo, sem qualquer 

força cogente.  Os direitos sociais, para o Governo, certamente, não estão inseridos na 

Constituição com a finalidade de efetuar mudanças fundamentais na sociedade, mas 

apenas porque, no Brasil, a classe política se acostumou com o fato de que é muito mais 

cômodo promulgar as normas que criam os direitos sociais e mantê-las eternamente 

ineficazes344 do que, simplesmente, não promulgar tais normas345.  

                                                 
344 Nas hipóteses examinadas, a situação é ainda pior, pois o Governo não se limita a manter sem eficácia os 
direitos constitucionais sociais dos trabalhadores, como ainda incentiva os particulares, de forma expressa, 
ou no mínimo com o seu mau exemplo, a também fazerem tábula rasa dos direitos constitucionais 
trabalhistas.   
345 Trata-se, aqui, de uma aplicação consciente de formalismo. Segundo Bezerra, o formalismo consiste em 
se buscar meios para burlar as regras sem sofrer as sanções nelas previstas. No caso da aprovação de leis 
que os parlamentares sabem, de antemão, que não serão cumpridas, tem-se uma forma particular de 
formalismo (BEZERRA, Marcos Otávio. Corrupção: um estudo sobre poder público e relações pessoais 
no Brasil. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995, p. 11.). A esse tipo de formalismo, praticado no Brasil,  
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Destarte, é preciso que os vários Ministérios da União uniformizem suas posturas. 

Os Ministérios que estão admitindo ou mantendo pessoal ilegalmente admitido devem 

afastar tais servidores e somente voltar a admitir pessoas habilitadas em prévio concurso 

público. Somente assim, aquele ente da Federação estará respeitando a regra 

constitucional que democratiza o acesso aos cargos e empregos públicos (art. 37, II, da 

Constituição) e tornando possível que os servidores admitidos possam vir a gozar dos 

direitos sociais trabalhistas (arts. 6º e 7º da Constituição). A postura contrária, que vem 

sendo adotada por setores da União, é vedada, e só poderia se tornar uma regra mediante 

a ab-rogação da Constituição. Não se pode mais tolerar que o Estado promulgue leis de 

proteção ao trabalho e, depois, ele mesmo as venha infringir. 

 

 

5  Alguns exemplos concretos da atuação do Ministério Público do Trabalho na  

defesa  do direito social ao trabalho 

  
  

 Conforme já se estudou nesta dissertação, o direito ao trabalho se manifesta nos 

diversos direitos trabalhistas assegurados pela Constituição, sendo correto incluir nesse 

gênero até mesmo o direito às medidas do Estado destinadas a prevenir ou combater a 

violação de direitos (em sentido estrito) dos trabalhadores. O Ministério Público do 

Trabalho tem adotado incontáveis medidas, tanto judiciais como extrajudiciais, em todo o 

território Nacional, para combater as mais inusitadas formas de violação de direitos 

sociais dos trabalhadores (art. 7º da CF e legislação trabalhista infraconstitucional), tanto 

por parte dos particulares quanto do próprio Poder Público. Para que se possa ter uma 

idéia de como são tantas as formas possíveis de violações coletivas de direitos trabalhistas 

e de como se desdobra o Ministério Público do Trabalho para enfrentá-las, veja-se, 

abaixo, algumas hipóteses concretas: 

                                                                                                                                                  
assim se reporta Rosenn: “(...) Existem casos onde o formalismo é adotado como estratégia consciente, 
exatamente visando a evitar mudanças sociais. No Brasil (...) é freqüentemente mais fácil e socialmente 
menos polêmico para os opositores de uma lei destinada a efetuar mudanças fundamentais na sociedade, 
evitar sua implementação do que sua promulgação. Os proponentes das reformas básicas alcançam uma 
vitória simbólica, mas na prática nada muda porque os partidários do status quo têm poderes políticos e 
econômicos suficientes para abafar a reforma no nível administrativo” (ROSENN, Keith. O jeito na 
cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1998, p. 64s.). Esse tema está explicado, de 
forma bastante lúcida e objetiva, em KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e 
na Alemanha: os (des)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p. 25-29.  
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• Através de um de seus Procuradores do Trabalho na 1ª Região (Rio de 

Janeiro), o Ministério Público do Trabalho, amparado pelos arts. 6º, VII e 

84, II, da Lei-Complementar nº 75/1993, formulou ao Procurador-Geral 

da República uma Representação por Inconstitucionalidade da Resolução 

nº 2.707, de 30/03/2000, do Banco Central do Brasil, expedida por esta 

instituição no exercício do seu poder legal de normatizar a atividade 

financeira.  Isto porque, escorados em autorização constante da citada 

Resolução, vários Bancos estão terceirizando seus postos de trabalho. Ao 

investigar denúncia, por meio de Inquérito Civil Público, o MPT 

verificou que um desses Bancos mantinha em suas dependências 357 

trabalhadores prestando-lhe serviços subordinados, não-eventuais e 

pessoais, mas, curiosamente, nenhum era seu empregado. Os referidos 

trabalhadores - entre eles, assessor de diretoria, gerente, analista de 

crédito e caixa - estavam contratados através de “empresas 

correspondentes” para a realização de todas as atividades bancárias 

típicas, uma vez que o Banco contratante se baseava na Resolução nº 

2.207/2000, do BACEN, que, realmente, autoriza, de forma ampla, a 

terceirização de um sem-número de atividades bancárias. A 

inconstitucionalidade da citada Resolução, apontada pelo Ministério 

Público do Trabalho, reside no fato de que ela inviabiliza, totalmente, a 

fruição de direitos próprios da categoria dos Bancários, afrontando, além 

do caput e vários incisos do art. 7º da Constituição Federal, também seus 

arts. 5º, XVII (direito de associação em sentido estrito) e 8º, II, IV, V e 

VI (inviabilização da filiação dos bancários ao sindicato de sua efetiva 

categoria, violação dos direitos da entidade sindical dos bancários de 

arrecadar as contribuições de integrantes da profissão e inviabilização, 

também, da possibilidade do sindicato dos bancários de participar das 

negociações coletivas de trabalho dos seus representados). Se for adotada 

a providência solicitada ao Procurador-Geral da República e vier o 

Supremo Tribunal Federal a julgar procedente a esperada Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, poderão ser impedidas, de uma só vez, todas as 

terceirizações ilegais que se vêm perpetrando em todo o território 

nacional, com base na Resolução hostilizada. Apesar de tal medida (a 

Representação ao Procurador-Geral da República), o MPT adotou outras 
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medidas visando à urgente solução do caso de onde emanou a notícia da 

existência do ato administrativo tachado de inconstitucional346;  

•  O MPT, na 22ª Região (Piauí), promoveu, em face da empresa Francisco 

de Assis Cosme (Armazém Nordeste), a Ação Civil Pública nº 1022/2000 

(3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI), na qual logrou a condenação dessa 

empresa ao pagamento de multa reversível ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - FAT, no valor de R$ 10.000,00 por cada empregado que a 

Fiscalização do Ministério do Trabalho vier a encontrar prestando-lhe 

serviços não eventuais e sob subordinação, sem que esteja devidamente 

registrado como empregado. A ação foi intentada porque a empresa, 

apesar de se constituir em um rico empreendimento,  adota a prática de 

não registrar seus empregados e desdenha da Fiscalização Trabalhista, 

intentando recursos administrativos e, depois, ações na Justiça Federal, 

com vistas à anulação das autuações sofridas. A multa judicial, em valor 

bem mais alto do que o valor da multa fiscal, está servindo para persuadir 

a empresa a não deixar de registrar seus empregados. O pedido não havia 

sido acolhido integralmente em primeira instância, mas o MPT interpôs o 

Recurso Ordinário RORO nº 1809/2001, que foi provido pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 22ª Região, através de acórdão já transitado em 

julgado347;  

• Também no Piauí, o Ministério Público do Trabalho promoveu a Ação 

Civil Pública nº 003/1995, na 1ª Vara da Justiça do Trabalho em 

Teresina/PI, em face da empresa Pintos Ltda., que discriminava suas 

vendedoras, pagando-lhes remuneração inferior à dos vendedores em 

idêntica situação. A última decisão, transitada em julgado, foi a proferida 

no Recurso Ordinário RO nº 0781/1997348, interposto pela empresa, que, 

no entanto, foi improvido, sendo mantida a decisão de primeira instância, 

que condenou a empresa ao alinhamento da remuneração de homens e 

mulheres, sob pena de multa diária reversível ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT. A empresa resistiu, mas, uma vez executada, 

                                                 
346 A notícia consta da REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, nº 24. Brasília: 
Procuradoria Geral do Trabalho, ano XII, set. de 2002 (v. semestral), p. 117-129. 
347 Trata-se do acórdão nº 371/2002, publicado no Diário da Justiça do Estado do Piauí nº 4.695, de 22 abr. 
2002,  p. 29. 
348 Cuida-se do acórdão nº 1108/1997, publicado no Diário da Justiça do Estado do Piauí do dia 16 de jan. 
1998, p. 16. 
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cumpriu a decisão, tendo, inclusive, efetuado o pagamento de multa por 

atraso; 

• Encontra-se em andamento uma Ação Anulatória promovida pelo 

Ministério Público do Trabalho, na 2ª Região (São Paulo), em face de 

vários sindicatos e federações, de empresas e de trabalhadores, do ramo 

de metalurgia, na qual o Parquet postula a anulação de Convenção 

Coletiva de Trabalho, celebrada em 21/3/2002 pelas entidades referidas, 

e amplamente divulgada na mídia escrita e falada, com o objetivo de 

“flexibilização da legislação trabalhista e a prevalência do negociado 

sobre o legislado”. Na prática, a citada Convenção Coletiva de Trabalho 

tornará inaplicáveis, aos trabalhadores por ela alcançados, parte dos 

direitos constitucionais trabalhistas relacionados no art. 7º, da 

Constituição Federal349;  

• Na 5ª Região (Bahia), o MPT foi vitorioso na Ação Civil Pública 

proposta em face da empresa São Cristóvão, tendo logrado sua 

condenação a pagar indenização por danos morais a todos os seus 

empregados lesados, porque, sem conhecimento destes, procedeu à sua 

filmagem durante o período de trabalho, violando, assim, o direito de 

intimidade e configurando dano moral coletivo. A ação não havia sido 

julgada inteiramente procedente na primeira instância, mas, ao julgar o 

Recurso Ordinário nº 01.16.00.2105-50, do MPT, a 5ª Turma do TRT da 

5ª Região deu-lhe provimento e ampliou a condenação, de forma que a 

empresa está compelida a cessar a prática, sob pena de pagar a 

importância em Reais equivalente a 5.000 UFIR’s por cada filmagem que 

realizou e em relação a cada empregado, a partir da data do ajuizamento 

da ação; e, ainda, a pagar indenização por danos morais, reversível ao 

FAT, no valor também de 5.000 UFIR’s, por cada filmagem que realizou 

antes do ajuizamento da ação e em relação a cada empregado, a partir da 

propositura da ação350; 

• Na 22ª Região (Piauí), o MPT move Ação Civil Pública em face do 

Estado do Piauí, postulando sua condenação no sentido de afastar 

                                                 
349 Cf. a notícia e a peça inicial da ação, constantes da REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO, nº 24. Brasília: Procuradoria Geral do Trabalho, ano XII, set. de 2002 (v. semestral), p. 166-
179. 
350 Cf. notícia e acórdão constantes da mesma fonte anterior, páginas 337-340. 
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milhares de servidores admitidos sem a prévia realização de concurso 

público e não mais admitir servidores sem atender àquela exigência 

constitucional. Com efeito, a admissão de servidores sem realização de 

concurso, além de ferir o direito difuso de todos os trabalhadores aptos a 

concorrerem democraticamente às vagas existente no serviço público, 

ainda fere os direitos trabalhistas dos trabalhadores admitidos 

ilegalmente, pois, da respectiva prestação de serviços surgem contratos 

de trabalho nulos, dos quais não resultam direitos sociais, salvo salários 

stricto sensu, e, mesmo assim, apenas a título de indenização pelo 

esforço presumidamente despendido pelos obreiros ilegalmente 

contratados, e que não lhes pode mais ser restituído. O Juiz Titular da 3ª 

Vara do Trabalho de Teresina/PI havia se declarado incompetente, mas, 

dando provimento ao Recurso Ordinário nº 0209/2002, o TRT da 22ª 

Região reformou a citada decisão e pronunciou a competência da Justiça 

do Trabalho para a causa. Retornados os autos à  Vara de origem, seu 

titular, desta vez, pronunciou decisão sobre o pedido de liminar, tendo-a 

deferido para determinar o afastamento dos servidores contratados 

ilegalmente. Ainda não há decisão definitiva. O Estado do Piauí vem 

procedendo ao afastamento dos admitidos ilegalmente, mas, com a 

anuência do Ministério Público do Trabalho, obteve, junto ao Juízo da 3ª 

Vara, prazos diferenciados em relação aos seus diferentes órgãos, que 

variam até o máximo de 120 dias, para o cumprimento integral da 

liminar. O assunto é um dos mais comentados na mídia do Estado do 

Piauí351. 

 

Os casos acima expostos constituem apenas uma pequeníssima amostra da matéria 

com a qual o Ministério Público do Trabalho lida a todo instante. Além das dezenas ou 

até centenas de ações civis públicas (ou coletivas) e outras medidas judiciais promovidas, 

anualmente, em cada uma das atuais vinte e quatro Procuradorias Regionais do Trabalho 

deste País, também são firmados milhares de Termos de Ajuste de Conduta nos 

procedimentos de investigação do Ministério Público do Trabalho. Cada Termo de Ajuste 

de Conduta celebrado contempla obrigações das empresas no sentido de sanar 

                                                 
351 O acórdão do TRT-22ª Região consta transcrito, também, na Revista do Ministério Público do Trabalho 
nº 24, de set. de 2002, nas pp.383-389. 
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irregularidades trabalhistas, e, se tais obrigações não fossem assumidas espontaneamente, 

poderiam (boa parte delas), dar ensejo a outro tanto de Ações Civis Públicas ou Coletivas. 

O MPT também fiscaliza o cumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta obtidos 

e, quando verifica infração, promove a ação de execução do título perante a Justiça do 

Trabalho. 

Outrossim, a atuação do Ministério Público do Trabalho cobre todas as áreas onde 

se verificam violações dos direitos dos trabalhadores ou da ordem jurídica trabalhista, 

sendo necessário destacar as seguintes áreas: atuação na defesa do meio-ambiente do 

trabalho (saúde e segurança do trabalho), no combate ao trabalho infantil, no combate ao 

trabalho escravo, no enfrentamento da discriminação no trabalho, na regularização do 

trabalho nos portos, no enfrentamento do trabalho informal (combate às cooperativas de 

trabalho fraudulentas e outras formas de intermediação ilícita de mão-de-obra), na 

exigência de que as empresas respeitem cota legal mínima de seus postos de trabalho a 

serem disponibilizados para deficientes físicos e trabalhadores acidentados que se 

reabilitaram para o serviço, na exigência de que as empresas respeitem a cota legal 

mínima de suas vagas para preenchimento através de contratos de aprendizagem, na 

cobrança de políticas públicas dos Estados e Municípios no sentido de prestarem 

assistência social às crianças trabalhadoras e às suas famílias, visando à erradicação do 

trabalho infantil em seus territórios, além de outras atuações352. 

 

6 Dificuldades atuais para a atuação do Ministério Público do Trabalho 

 
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o Ministério Público do Trabalho é o ramo do 

Ministério Público brasileiro que mais se expandiu, em termos de atuação como órgão 

agente da defesa da sociedade, desde a Promulgação da Constituição Federal de 1988, 

mercê da crescente demanda pelos seus serviços. 

Para que se possa ter uma idéia da referida expansão, seguem alguns dados 

colhidos dos Relatórios Anuais da instituição353, divulgados pelo seu Procurador-Geral, 

                                                 
352 A despeito do assunto, convém salientar que o Ministério Público do Trabalho adotou como prioridades 
para os próximos anos as matérias atinentes ao combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho infantil, 
o combate à discriminação e a defesa da saúde e segurança do trabalho, tendo instituído, inclusive, 
Coordenadorias Nacionais dessas atividades, para que possa desempenhá-las da forma mais ordenada e 
proveitosa quanto possível. 
353 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Relatório do Exercício de 1995. Brasília, 1996; 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Relatório do Exercício de 1996. Brasília, 1997; MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO. Relatório do Exercício de 1997. Brasília, 1998; MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO. Relatório do Exercício de 1998. Brasília, 1999; MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 
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onde estão incluídos somente os números atinentes à atuação como órgão agente (em 

atividades extrajudiciais e judiciais)354
 : 

 
        
 
     ANO 

PROCEDIMENTOS 
DE INVESTIGAÇÃO 
(INQUÉRITOS CIVIS 
PÚBLICOS E 
OUTROS) 

 TERMOS DE 
COMPROMISSO 
DE AJUSTE DE 
CONDUTA 

AÇÕES CIVIS 
PÚBLICAS + 
AÇÕES  
CIVIS 
COLETIVAS   

OUTRAS         
AÇÕES OU 
MEDIDAS 
JUDICIAIS 

NÚMERO DE 
MEMBROS 
LOTADOS 
NAS UNIDA-
DES     (#) 

  1995 (*)         4.819          76      679 (*)         -       318 

  1996       10.023        718      561       548       379 

  1997           6.711      1.080      439     1.131       396 

  1998 (**)            -           -         -                     -                       - 

  1999 (@@)         9.292      2.382      719       964       437 

  2000 (@@)       12.787      3.643      893     1.193       429 

(#) Em todo o período considerado nesta informação estatística, as vagas para os vários cargos de membros 
do Ministério Público evoluíram de 427, em 1995, para apenas 446, em 1996; e, em 1997 esse quantitativo 
se elevou para 470, mantendo-se até agora. Há projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional, com 
previsão de 300 novos cargos. No quadro, verifica-se que as vagas existentes nunca foram totalmente 
preenchidas. 
(*) Com relação ao ano de 1995, as ações civis públicas, as ações civis coletivas e as “outras ações ou 
medidas judiciais” foram computadas, todas, no quadro “ações civis públicas + ações civis coletivas”, tendo 
em vista que no  relatório anual desse ano  não foram apontados os quantitativos das ações segundo as 
espécies. 
(**) Em 1998, não houve publicação de Relatório Anual. Os números, entretanto, foram crescentes em 
relação ao ano de 1997. 
(@@) Diferentemente das estatísticas dos demais anos ora relacionados, as estatísticas dos anos de 1999 e 
2000 não estão englobando os números das Procuradorias Regionais do Trabalho mais os da Procuradoria 
Geral do Trabalho, mas apenas os números das primeiras, posto que os números da Procuradoria Geral não 
restaram indicadas nos relatórios anuais dos citados exercícios. Portanto, os números de 1999 e 2000 são 
ainda maiores do que os apontados nos respectivos quadros. 
OBS: Os dados de 2001 e 2002 não constam desta tabela porque ainda não foram totalmente apurados pela 
Procuradoria-Geral do Trabalho, e,  por isso, não foram divulgados nos relatórios dos citados exercícios. 

 
 
Apesar dos poucos dados estatísticos existentes, a tabela acima evidencia o 

vertiginoso crescimento da atividade do Ministério Público do Trabalho na defesa da 

sociedade, como órgão agente. Para  se ter uma idéia, basta mencionar o exemplo do 

Ministério Público Federal, ramo este no qual, de 1992 a meado de 1998, haviam sido 

colhidos apenas 71 Termos de Ajuste de Conduta355 - não obstante disponha de mais 

                                                                                                                                                  
Relatório do Exercício de 1999. Brasília, 2000; e MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Relatório do 
Exercício de 2000. Brasília, 2001.  
354 A tabela ora elaborada não abrange os quantitativos de toda a atividade do Ministério Público do 
Trabalho, pois nela não estão relacionados os números relativos à atividade de Fiscal da Lei, a qual é 
bastante ampla, tendo em vista a obrigatoriedade de emissão de pareceres em todos os processos em que há 
interesse público, bem como de atuar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas. É que, atualmente, embora 
continue sendo considerada necessária para o bom andamento dos processos no Judiciário, a atividade do 
Ministério Público como Fiscal da Lei perde muito, em termos de relevância social, para as atividades de 
Órgão Agente, pois, através destas últimas, se obtém efeito mais amplo, mais direto e mais proveitoso para 
a sociedade. 
355 Cf. RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta: teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 261. A autora adverte, contudo, que há falhas nas estatísticas 
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Procuradores, mais funcionários e de ser destinatário de mais de metade do orçamento de 

todo o Ministério Público da União (em 2003, por exemplo, o MPF receberá 64 % do 

total da dotação do MPU, enquanto o MPT ficará com apenas 20,3 %)356.  

Conforme já assinalado na parte introdutória, a hipertrofia na demanda pela 

atuação do Ministério Público do Trabalho decorre da precarização das relações de 

trabalho, que, por sua vez, se deu em conseqüência da adoção, no Brasil, das medidas 

neoliberais ditadas pelo Fundo Monetário Internacional. Cresceu como nunca o índice de 

desemprego, ampliou-se sobremaneira a economia informal, reduziram-se as prestações 

de cunho social a cargo do Estado, caíram os níveis salariais, ampliou-se a exploração do 

trabalho infantil, a mulher passou a ter que trabalhar mais para completar a renda familiar, 

que tem diminuído crescentemente, e os empregos ofertados são cada vez mais precários 

(por prazo determinado, em tempo parcial, sem registro, com outros direitos sonegados 

etc.).  

 O Ministério Público do Trabalho, com auxilio indispensável da Fiscalização do 

Ministério do Trabalho, e graças à elogiável sensibilidade social da Justiça do Trabalho 

para com as demandas sobre direitos metaindividuais a ela carreadas, revelou-se como a 

mais importante instituição no combate às injustiças sociais para com a classe 

trabalhadora. Esse Parquet, apesar de várias dificuldades de que mais adiante se cuidará, 

realiza diligências, expede recomendações e, entre outras iniciativas, promove ações 

cíveis - especialmente a Ação Civil Pública - perante a Justiça do Trabalho, visando a 

preservar a ordem trabalhista interna e a defender os direitos mínimos dos trabalhadores, 

previstos na Constituição Federal357.  

A rigor, essa atuação do Ministério Público do Trabalho redunda na luta pelo 

resguardo da própria dignidade das pessoas, na medida em que contribui para a 

preservação de seu principal meio de sobrevivência.  

Todavia, o Parquet trabalhista, presentemente, encontra consideráveis 

dificuldades para bem desempenhar seu importantíssimo mister. Dentre essas 

dificuldades, pode-se apontar as seguintes: a) a diversidade de relações de trabalho a 

tutelar, sem que haja clara previsão legal da “competência” do Ministério Público do 

Trabalho para atuar a respeito de todas elas; b) o receio de propor ações perante outros 

                                                                                                                                                  
constantes do banco de dados do Ministério Público Federal, do que pode resultar em que o número exato 
de termos possa variar um pouco, para mais ou para menos. 
356 Sobre a distribuição desequilibrada das verbas orçamentárias do Ministério Público da União, ver nota 
de rodapé nº 358, infra. 
357 Vide arts. 127 a 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; e arts. 6º a 16, e 83 a 86, da Lei-
Complementar Federal nº 75, de 20 de mai. de 1993.  
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ramos da Justiça, além da Trabalhista, devido à falta de previsão legal clara que o 

permita; c) a “leitura” inadequada do Princípio da Unidade do Ministério Público, 

inviabilizando uma atuação não estanque; e d) a aparente falta de imparcialidade do 

Procurador-Geral da República para exercer o comando de todo o Ministério Público da 

União, por tratar-se, invariavelmente, de um membro do Ministério Público Federal358. 

No atual contexto econômico, em que os direitos sociais - especialmente os 

trabalhistas - são desrespeitados e ameaçados de extinção, sobressai a importância do 

Ministério Público do Trabalho e a necessidade de que disponha não só de meios de 

atuação extrajudicial, mas também judicial. 

Contudo, apesar de a Constituição não estabelecer cisão das funções a serem 

desempenhadas pelo Ministério Público, enquanto instituição, as leis orgânicas 

aparentemente o fizeram. No caso do Ministério Público do Trabalho, o art. 83, caput, da 

Lei Complementar nº 75/1993, segundo usual interpretação, restringe a atuação judicial 

desse Ministério Público ao âmbito da Justiça do Trabalho. 

Não bastasse isso, a competência da Justiça do Trabalho, na atualidade, devido às 

rápidas e inevitáveis transformações que se têm processado no mundo do trabalho, revela-

se extremamente restrita. Com efeito, o art. 114 da Constituição Federal lhe incumbe 

competência para julgar apenas os litígios que versam o trabalho sob a forma de vínculo 

empregatício e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, neste último caso, 

dependendo de lei que assim o estabeleça.  

Esse fator reflete negativamente sobre a possibilidade de ação do Ministério 

Público do Trabalho na sua função precípua de defender os direitos sociais de quaisquer 

categorias de trabalhadores, quando não se consegue resolver o problema através de 

meios extrajudiciais.  

É certo que muitas das iniciativas que o Ministério Público do Trabalho pode 

adotar, e que efetivamente tem adotado, dão-se na esfera extrajudicial, através de 

audiências, recomendações, arbitragem e outros meios de que dispõe. Todavia, muito 

                                                 
358 A comprovação disso se verifica na distribuição das verbas orçamentárias de cada ramo do Ministério 
Público da União. A cada ano que passa, o Procurador-Geral da República destina mais verbas para o seu 
ramo de origem e reduz as que cabem aos demais ramos. Conforme informações colhidas junto à 
Procuradoria-Geral do Trabalho, o Ministério Público Federal ficou, no ano 2000, com 54 % do total das 
verbas orçamentárias do Ministério Público da União, sendo que o Ministério Público do Trabalho recebeu 
27,5 %, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ficou com 12,5 % e o Ministério Público 
Militar com 5,8 %. No ano 2001, o MPF ficou com 58 % do orçamento do MPU, o MPT com 25 %, o 
MPDFT com 11,6% e o MPM com 5,0 %. Em 2002, o MPF ficou com 55,7 % do total das verbas 
orçamentárias do MPU, o MPT com 25 %, o MPDF com 13,06 % e o MPM com 5,0 %. Para 2003, o verba 
do MPF cresceu mais ainda, sendo-lhe destinados nada menos que 64 % do total da dotação do MPU, 
enquanto o MPT fica com apenas 20,3 %, o MPDF com 10,8 % e o MPM com 4,5 %.  
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freqüentemente, ante a resistência dos infratores dos direitos sociais trabalhistas, também 

se torna imprescindível ao Parquet trabalhista recorrer ao Poder Judiciário, para exigir o 

cumprimento de leis359. Nesse último caso, depara-se o Ministério Público do Trabalho 

com o citado problema, atinente à restritíssima competência da Justiça do Trabalho, 

delineada no art. 114 da Constituição Federal. 

Com efeito, firmou-se interpretação corrente em torno do citado dispositivo 

constitucional, segundo a qual a competência da Justiça do Trabalho é exclusivamente 

para julgar causas que tenham por objeto litígio entre empregados e empregadores, ou 

seja, aqueles que envolvem relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT e legislação trabalhista extravagante, além de executar suas próprias 

decisões.  

À luz de tal interpretação, litígios sobre outras espécies de relação de trabalho 

somente poderiam vir a ser dirimidos na Justiça do Trabalho se houvesse lei que o 

autorizasse. Por sua vez, salvo alguns exemplos que abarcam minoria absoluta de 

trabalhadores dos tempos atuais, como o trabalho avulso (em vias de extinção) e o 

trabalho do pequeno empreiteiro operário ou artífice (este, pela inerente condição de 

hipossuficiência, ignora seus direitos e, normalmente, não recorre sequer aos órgãos de 

proteção), praticamente não há “outras controvérsias decorrentes da relação de 

trabalho360” para cujo julgamento exista lei estabelecendo a competência da Justiça do 

Trabalho. 

De tal modo, o Ministério Público do Trabalho, ante os casos de relação de 

trabalho que não constituem vínculo de emprego, não resolvidos extrajudicialmente, fica 

à mercê de solução judicial a ser adotada por outros ramos do Ministério Público, o que é 

paradoxal, considerando-se que é sua, originariamente, a atribuição de defender direitos 

difusos ou coletivos de trabalhadores, quaisquer que sejam as categorias (empregados ou 

não) a que pertençam361. 

                                                 
359 Não se deve deixar de enxergar um fator positivo no problema relatado: devido à competência restrita da 
Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho passou a fazer intenso uso dos instrumentos de 
atuação extrajudicial, especialmente as notificações recomendatórias e a tomada de compromissos de 
ajustamento de conduta nos procedimentos de investigação a seu cargo. Tornou-se o Parquet Trabalhista, 
por isso, o ramo do Ministério Público mais ágil e habilitado,  quiçá, dentre todos, na solução extrajudicial 
de conflitos em nível coletivo e difuso. Isso representa enorme evolução no Direito brasileiro, que aspira, 
exatamente, incutir na sociedade uma cultura não-judicialista, pois a tendência pelo litígio judicial é 
marcante na sociedade deste país. 
360 Trecho do art. 114 da Constituição Federal. 
361 Recorde-se que, hoje, talvez, quase metade dos trabalhadores não tem vínculo de trabalho regido, pelo 
menos em tese, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Desse modo, se o Ministério Público do Trabalho 
não puder tutelá-los, perde sua razão de existir. Ademais, outros ramos do Ministério Público não têm 
similar atribuição. 
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Devido ao modelo de capitalismo atual, há enormes camadas de trabalhadores que 

estão à margem do trabalho sob a forma de emprego, o que lhes põe, conseqüentemente, 

distantes do acesso aos principais direitos trabalhistas. Logo, mostra-se um contra-senso a 

constatação de que, exatamente esses trabalhadores mais necessitados de proteção fiquem 

ao desabrigo da tutela do Ministério Público do Trabalho, por culpa de falhas na 

legislação ou na sua interpretação.  

Vê-se, portanto, que o bom desempenho do Ministério Público do Trabalho 

verificado até agora, talvez se deva muito mais à elogiável capacidade que seus membros 

tiveram de empregar os instrumentos de atuação extrajudicial que a Constituição e a Lei-

Complementar nº 75/1993 lhe proporcionam, do que, propriamente, à força de medidas 

judiciais intentadas. 

Desse modo, resta clara a necessidade que de sejam buscadas alternativas para a 

eliminação ou amenização dos referidos problemas, que estão a reduzir o potencial da 

proteção social que o Ministério Público do Trabalho põe à disposição dos trabalhadores. 
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CONCLUSÃO 
 

 Consoante se afirmou na parte introdutória, partindo-se da presunção de que o 

Estado Brasileiro propende no sentido de deixar de intervir juridicamente nas relações de 

trabalho e de que a não-intervenção do Estado em matéria de trabalho humano será algo 

muito ruim para a maior parte dos brasileiros, levantou-se as duas hipóteses seguintes, 

sendo a segunda coerente com a primeira: 

Primeira hipótese: No Brasil, o Estado deve continuar intervindo energicamente 

nas relações de trabalho, evitando que a lei do mercado venha a se tornar o único 

mecanismo regente das relações de trabalho; e 

Segunda hipótese: O Ministério Público do Trabalho se afigura, atualmente, como 

o principal mecanismo da intervenção estatal nas relações de trabalho no Brasil, porém, 

essa instituição tem muito mais a oferecer à sociedade, se forem sanados determinados 

obstáculos que lhe atrapalham, no momento atual, uma atuação plenamente aproveitável. 

Admite-se que os argumentos construídos e a fundamentação explicitada nas 

várias partes desta dissertação comprovaram o acerto das teses inseridas nas duas 

hipóteses mencionadas. Acredita-se, outrossim, que toda a teoria levantada, com vistas à 

confirmação das hipóteses, vieram também a se consubstanciar em uma boa fonte teórica 

de consulta sobre o trabalho humano, os direitos fundamentais, o direito fundamental ao 

trabalho, o intervencionismo estatal e o Ministério Público do Trabalho. Vislumbra-se, 

ainda, quanto à matéria trabalhada, sua utilidade como substrato para as ações efetivas 

que visem à superação de obstáculos e limitações já detectadas ou por detectar. 

Cabe agora, para encerrar a pesquisa, extrair conclusões a partir das idéias que 

foram expostas nos seis capítulos que integram esta dissertação, começando pela 

definição de trabalho humano.  

Conforme visto, o trabalho humano pode ser definido sob diferentes enfoques. 

Abbagnano362, por exemplo, o visualizando mais pelo aspecto da dependência do homem 

em relação à natureza e da sua reação a essa condição, como única forma de sobreviver,  a 

define como “a atividade cujo fim é utilizar as coisas naturais ou modificar o ambiente e 

                                                 
362 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 964. 
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satisfazer as necessidades humanas”. Aftalión e Vilanova363, por sua vez, vislumbram no 

trabalho o seu condão de modificar a natureza  para servir ao projeto humano e o definem 

como “tudo que o homem faz para a sociedade e esta o reconhece com qualquer gênero 

de contraprestação”.  

O trabalho humano é um dos temas mais recorrentes em toda a história da 

humanidade. O estudo do pensamento a respeito do trabalho humano revela que as 

especulações filosóficas sobre essa matéria circundam, em linhas gerais, em torno de 

algumas afirmações ou indagações correntes nas pesquisas sobre o assunto. Discute-se, 

por exemplo, o trabalho como castigo imposto por Deus ao homem, por causa do pecado 

original. Especula-se se o trabalho é dever ou se é direito humano e sobre qual é o tipo de 

homem deve trabalhar e qual pode ficar ocioso. Também se discute muito sobre qual é o 

valor do trabalho humano e se o Estado deve intervir na atividade econômica da 

sociedade, para impedir a exploração injusta do trabalho do homem pelo homem. Outros 

temas muito freqüentes são, ainda, aqueles que cuidam das indagações sobre o que é o 

trabalho, como dividir os ônus do trabalho e sobre qual é o sentido do trabalho, além de 

outras.  

Em linhas gerais, a concepção filosófica sobre o trabalho passou por uma evolução 

muito peculiar, que pode ser retratada através do seguinte trecho de Dietmar Kamper364, 

onde este filósofo moderno se reporta à evolução da palavra “trabalho”, na língua alemã:  

“Na língua alemã, a palavra que designa trabalho passou por uma 
evolução muito peculiar. Numa forma mais antiga, essa palavra 
designava as duras penas, a miséria da vida. Numa etapa posterior 
da evolução dessa palavra e do seu sentido, trabalho passou a 
designar o esforço que os homens fazem para superar essas 
dificuldades, para superar esse esforço do próprio trabalho. Nas 
sociedades antigas, trabalho era algo de que não se gostava. Tinha 
uma mácula, era para os escravos. Depois, na Idade Média, era para 
os artesões. Só a sociedade burguesa colocou o trabalho num 
pedestal”. 

 

Após o advento da sociedade burguesa e do Industrialismo, deu-se a “liberdade” 

de trabalho. O trabalhador conquistou a liberdade de trabalhar para quem quisesse e como 

quisesse. Mas, essa redenção do trabalho durou muito pouco, pois logo se viu que só 

tinham condições de viver sem trabalhar as poucas pessoas que possuíam bens. Além 

disso, como abundavam trabalhadores, raramente alguém conseguia um trabalho naquilo 

                                                 
363 AFTALIÓN, Enrique R.; VILANOVA, José. Introducción al Derecho. 2ª. ed. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, 1998, p. 788, 
364 KAMPER, Dietmar. O trabalho como vida. São Paulo: Annablume, 1998, p. 12. 
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de que gostava de fazer. Os milhões de camponeses e artesãos “libertos do trabalho” se 

transformaram em trabalhadores subordinados e os seus tempos e lugares de trabalho 

passaram a não depender mais da natureza, mas das regras empresariais e dos ritmos da 

máquina. 

O modo de vida moderno, surgido com o advento da Revolução Industrial, 

dissipou a ilusão de que, afinal, se havia conquistado a “liberdade de trabalho”. O 

trabalho passou a ser algo ainda pior: quando existia, deformava os músculos e o cérebro; 

quando não existia, reduzia os trabalhadores a desocupados, e os desocupados a sub-

proletariados. Mesmo a despeito de já se ter superado a modernidade, o trabalho ainda se 

afigura na pós-modernidade como o centro em torno do qual se orienta a vida humana. 

Hoje em dia, até os economicamente abastados não concebem a vida sem trabalho. Sob o 

aspecto psicológico, está arraigada na mente da sociedade capitalista a idéia de que “o 

homem é só trabalho”.  

Neste início de século, graças aos incríveis avanços tecnológicos alcançados pelo 

homem, o mundo pode produzir uma estupenda riqueza com o mínimo dispêndio de 

trabalho humano. Apesar disso, e paradoxalmente, vive-se uma grave crise de 

desemprego que preocupa hoje todos os países do mundo, desde os subdesenvolvidos aos 

desenvolvidos. Esse fato faz com que o tema do trabalho humano continue no centro das 

especulações filosóficas e jurídicas, e agora com muito mais veemência, devido ao 

fenômeno da globalização. 

Essas considerações autorizam concluir que todos os problemas relacionados com 

a má distribuição do trabalho (e, conseqüentemente, a péssima distribuição das riquezas) 

no Brasil, e no mundo como um todo, só poderão ser solucionados se os problemas 

econômicos vierem a ser tratados pelo Direito com uma boa dose de moral365. Com efeito, 

não foi por  outra causa, senão a busca desmedida por lucros e sem qualquer atenção para 

com o aspecto humano na atividade econômica, que as sociedades transformaram o 

trabalho humano em reles mercadoria, nas fases do Mercantilismo e do Estado Liberal 

Clássico. O Direito impôs uma reabilitação da moral na atividade econômica, ao 

implantar os Estados Sociais, porém, o modelo capitalista contemporâneo intenta repetir a 

história e reduzir novamente o trabalho humano à condição de mercadoria. 

A moderna teoria das normas constitucionais há mais de três décadas superou a 

tese de que as normas constitucionais programáticas não são dotadas de caráter 

                                                 
365 Sobre o tema dos valores no Direito e, especialmente, na interpretação da Constituição, ver LIMA, 
Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores na interpretação constitucional: por uma 
hermenêutica reabilitadora do homem como ‘ser-moralmente-melhor’. Forteleza: ABC Editora, 2001. 
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normativo. Essa nova visão das normas programáticas tem em vista, em termos rasteiros, 

a concretização dos direitos fundamentais sociais, pois, apesar de terem sido inseridas na 

maioria das Cartas Políticas a partir da segunda década do século XX, somente no início 

da última metade do referido centenário é que começaram a ser encaradas como normas 

dotadas de juridicidade e eficácia. 

Essa nova hermenêutica ora reportada não se tornou acessível aos brasileiros 

contemporaneamente ao seu surgimento, salvo raras exceções de alguns estudiosos que 

tiveram acesso a cursos de pós-graduação na Europa, especialmente na Alemanha e na 

França. 

A vigente Constituição do Brasil é rica em normas programáticas versando 

direitos sociais, muitas das quais somente nos últimos anos começaram a produzir parte 

dos efeitos jurídicos nelas enunciados. Isso se dá como reflexo da notória falta de 

formação filosófica e humanística nos bacharéis em Direito do Brasil, o que os inabilita a 

atuarem na prática com o Direito Constitucional, isso sem mencionar outros fatores de 

secundária importância. Mas o fato é que, embora tardiamente, vem se formando, 

paulatinamente, na mentalidade dos operadores do Direito Constitucional no Brasil, o 

entendimento sobre o correto sentido e alcance dos direitos sociais. 

O direito fundamental ao trabalho consiste em um princípio constitucional aberto, 

intimamente conexo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio tem 

a função de um valor que vincula os Poderes do Estado, impondo-lhes que adotem todas 

as providências ao seu alcance e que sejam inerentes às suas respectivas funções, no 

sentido da concretização da dignidade da pessoa humana pela via do fornecimento de 

trabalho ou da asseguração de condições mínimas de subsistência quando se tem trabalho 

como também na falta deste. 

 Portanto, são implícitos no direito social ao trabalho o direito a um salário 

adequado, o direito à igualdade de tratamento entre trabalhadores e trabalhadoras, o 

direito à não discriminação quanto a gênero e raça no trabalho, o direito à segurança e à 

saúde no ambiente de trabalho, o direito à proteção contra o desemprego involuntário, o 

direito às restrições estatais contra a despedida arbitrária e sem justa causa, além de 

muitos outros. Direitos como esses constituem condições para a dignidade das pessoas, de 

modo que se impõe, nas questões em que estejam em discussão frente a outros direitos, 

constitucionais ou não, que o Poder Judiciário saiba fazer a adequada ponderação, 

atribuindo aos primeiros a máxima efetividade possível. 
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  O trabalho humano tem estado, em todos os tempos, entre os motivos centrais dos 

problemas e das mudanças por que passam as sociedades. E não há como não ser assim, 

pois o trabalho é, definitivamente, uma atividade sem a qual a humanidade não 

subsistiria. Só por meio de trabalho foi possível, aos homens das sociedades passadas, 

extraírem da natureza os bens necessários à sua subsistência. E o mesmo se passa hoje, 

como continuará a se passar no futuro. O que muda e evolui, a cada dia, são os meios de 

que se utilizam as civilizações para gerar trabalho e produzir a riqueza (bens) de que 

necessitam. 

   O permanente aprimoramento dos meios de produção permite às sociedades 

produzirem cada vez mais com menos trabalho. A História mostra, todavia, que os bônus 

do aprimoramento da produção nem sempre têm sido distribuídos com razoável critério 

de justiça. Sempre alguns indivíduos, grupos ou classes saem perdendo e outros - em 

regra, minoritários - ganhando. Assim se deu no escravagismo, em que os integrantes das 

classes superiores em força ou conhecimentos (fontes de poder), ou em riquezas materiais 

(igualmente, fonte de poder), em geral minoritárias nas sociedades, conseguiram manter-

se por muito tempo, praticamente sem trabalhar, às expensas do trabalho de componentes 

de classes inferiores, ou seja, mais débeis em força bruta, conhecimentos ou bens. 

Igualmente se deu na fase feudal, de trabalho servil; e também durante a fase inicial do 

Industrialismo, quando a classe capitalista, menos numerosa, soube se articular para 

ampliar seus poderes a custo de uma absurda exploração do trabalho da classe proletária e 

majoritária. 

  As formas de oprimir as classes débeis sempre se apresentaram como um elástico 

que vai se esticando, sem parar, até romper. O ponto de ruptura é o limite máximo da 

exploração, é quando os débeis estão em “estado de necessidade”: ou “morrem”, de tanta 

exploração, ou enfrentam os exploradores. Quase não se tem visto essa resistência ocorrer 

antes desse ponto-limite. E quando ocorre uma ruptura, formando-se nova ordem que seja 

mais justa, sempre há uma tendência natural de os mais “fortes” buscarem outra vez 

dominar o processo de produção de bens, através de novas formas de exploração dos 

menos favorecidos. Esse fenômeno parece ser cíclico. 

  Não é por menos que os direitos relativos ao ser humano, enquanto trabalhador, 

ganharam dimensão de direitos universais e passaram, desde o início da segunda metade 

do século XX, a constituir um dos assuntos que mais interessam ao Direito Internacional 

dos Direitos Humanos. 
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  Apesar das várias alterações constitucionais realizadas, o Brasil ainda mantém as 

características constitucionais de um Estado Social, assim como ainda o são os Estados da 

maior parte das demais nações. Estados assim são, ainda, fruto da última grande ruptura 

do modelo de exploração mundial, verificada por ensejo das agitações e revoluções que 

resultaram na outorga do Direito do Trabalho, das Constituições Liberais Sociais e do 

Princípio do Direito Social ao Trabalho.  

  Na visão do autor desta dissertação, o movimento neoliberalista atual, com intento 

desarticulador do aparato social do Estado, parece ser a fórmula encontrada pelos mais 

abastados da atual ordem, para fortalecerem sua dominação, ameaçada pela tendência 

solidarista do Estado Social.  

  A pretensão de que seja totalmente eliminada a intervenção do Estado nas relações 

de trabalho é uma das principais receitas do movimento neoliberal. Esse fato, por si só, já 

autoriza que se imprima alguma desconfiança acerca da boa intenção da proposta. Mas, 

mesmo que se faça abstração da ideologia implícita na referida receita, é possível avaliá-

la com base em algumas observações concretas.  

  A maior parcela dos trabalhadores brasileiros com vínculo de subordinação é 

composta de pessoas de baixa escolaridade e com mínimo ou nenhum acesso aos direitos 

de cidadania. Nenhum trabalhador, em tais condições, dispõe de habilidade para transigir, 

em pé de igualdade com astutos empresários, um razoável contrato de trabalho.   

  Os sindicatos, por sua vez, não tendo conquistado ampla autonomia e liberdade, 

devido ao histórico controle estatal366, e estando cada vez mais enfraquecidos desde a 

mudança dos paradigmas da produção, tão cedo não terão condições de representar 

legitimamente a maioria dos trabalhadores. 

   Na atualidade, quem não sabe lidar com a moderna tecnologia dificilmente 

encontra trabalho. Por sua vez, quem não tem razoável grau de instrução não consegue 

aprender a lidar com a tecnologia. Logo, não havendo uma interferência do Estado, por 

certo, haverá uma explosão no número de excluídos do mercado de trabalho. 

  A exclusão do trabalho gera exclusão social que, enfim, gera indigência e 

violência. Paradoxalmente, o não-intervencionismo estatal implica, no campo social, a 

eliminação ou diminuição do valor de benefícios como o seguro-desemprego. E como no 

Brasil está longe de ter uma sociedade civil organizada a ponto de suprir a ausência do 

Estado no assistencialismo, certamente o problema social se agravará, com mais fome, 

violência urbana e toda sorte de males que as grandes diferenças sociais provocam. 

                                                 
366 Por exemplo, sua principal fonte de receita ainda permanece sendo o Imposto Sindical. 
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  Os neoliberais precisam dar respostas a questões como essas, pois, até agora, não 

se viu nenhum argumento plausível, quanto ao seu intento de total liberalização das 

relações de trabalho pelo Estado. 

  Os atentados do dia 11 de setembro de 2001, ao World Trade Center, em Nova 

Iorque, afetaram sobremaneira a economia mundial e, nos Estados Unidos, causaram uma 

grave onda de desemprego. Mas os desempregados desse país só não estão mais 

intranqüilos pelo fato de ali ainda existir um seguro similar ao seguro-desemprego do 

Brasil, sendo melhor. 

  Na França, a imprensa deu conta, há algum tempo, da aprovação de lei que 

assegura licença-paternidade de 12 dias. Por sua vez, nos Países do Norte, há muito, a 

jornada de trabalho é de apenas 35 horas semanais e as garantias sociais são muito mais 

numerosas do que em qualquer outra parte do mundo. Os países nórdicos também 

apresentam a melhor média de índices de qualidade de vida.  

  Os exemplos apontados nos três parágrafos antecedentes evidenciam que a 

presença do Estado é indispensável nas relações de trabalho. Um exemplo que mostra a 

hipótese exatamente inversa é o da Argentina. Há pouco tempo, esse país “flexibilizou” 

os direitos trabalhistas dos seus obreiros, mas não assistiu a nenhuma ampliação do índice 

de emprego. Muito ao contrário, a Argentina de hoje vive, talvez, a maior crise de 

desemprego de sua história, agora agravada pela crise institucional, ou seja, o alheamento 

do Estado às relações de trabalho foi uma das principais causas da ruptura institucional. 

  Muitas medidas neoliberais parecem ter gerado resultado positivo para o Brasil. A 

abertura ao mercado externo, por exemplo, proporcionou a melhoria das empresas 

nacionais; algumas das privatizações resultaram (outras, não) na melhoria da prestação de 

serviços públicos; e a diminuição do tamanho do Estado tem proporcionado maior 

transparência dos negócios públicos. 

  Mas, nem por isso, se pode acreditar que as medidas sugeridas para um país são 

aplicáveis, do mesmo modo, a qualquer outro. A liberalização das relações de trabalho 

entre os americanos pode não constituir um problema grave (pois, problema há, eis que o 

desemprego não é tão baixo), dado o elevado grau de escolaridade e de cidadania da sua 

população, mas, por certo, não se dará o mesmo em um país como o Brasil, o que se 

comprovou com o exemplo da Argentina.  

  O Poder Executivo é o autor do projeto de lei Projeto de Lei nº 5.483/2001, a fim 

de permitir que as disposições de acordos e de convenções coletivas prevaleçam sobre as 
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disposições constantes de lei367. Pelo referido projeto, torna-se, portanto, possível a 

eliminação de direitos trabalhistas por meio de negociação coletiva. O argumento do 

Governo é o de que essa medida ampliará os postos de trabalho.  

  Essa pretensa forma de redistribuição de renda, por meio da ampliação dos 

empregos ruins, está equivocada, na medida em que implica, em última análise, em tirar 

direitos de pessoas desfavorecidas para dar a outras também desfavorecidas. Significa 

tornar mais precários ainda os empregos de pessoas pobres para abrir postos de trabalho 

para outras pessoas também pobres, ou seja, é uma redistribuição de renda que só se dá 

entre os pobres. Dela não participa a parcela mais favorecida da sociedade.  

  Segundo a mídia, o Brasil apresentou, nas áreas metropolitanas, nível de 

desemprego de 6,27 % no setor formal, em 2001, enquanto  no  mesmo  período  do ano 

anterior a média havia sido 7,46 %. Observou-se, portanto, crescimento dos empregos 

formais (não-precários), sem a necessidade de qualquer nova forma de flexibilização368 

dos direitos trabalhistas, o que prova não ser a rigidez da legislação trabalhista causa de 

desemprego no Brasil. 

  Enfim, conclui-se que a liberalização total das relações de trabalho pelo Estado 

não é uma saída sábia para os problemas econômicos. O descaso estatal nessa matéria tem 

figurado entre as maiores causas de desestruturação de sociedades.  

 No Brasil, em particular, propostas de mudança dessa ordem não deveriam ser 

enviadas ao Congresso Nacional senão depois de uma ampla divulgação, a toda a 

sociedade, dos sinceros propósitos nelas embutidos. A liberalização total causará, uma 

vez atingido aquele “ponto-limite” referido linhas acima, uma nova ruptura social. 

 O advento das sociedades pós-modernas, com todas as suas características 

mencionadas no item 2.4 do Capítulo V, conduziram os Estados a reconhecerem que os 

instrumentos processuais existentes - baseados na velha concepção de que os bens 

jurídicos só podem pertencer exclusivamente ao direito público ou ao direito privado - já 

não são mais suficientes para a promoção da justiça, quando se trata de fazer valer os 

direitos fundamentais inerentes às massas. Com isso, o problema principal em relação aos 

direitos do homem, que antes se centrava na justificação dos direitos fundamentais, 

                                                 
367 Ver a nota de rodapé nº 1. 
368 Diz-se “nova  forma de flexibilização”, porque a legislação já é flexível, pois a Constituição do Brasil já 
permite a negociação coletiva para reduzir salários e a legislação infraconscitucional  tarmbém contém 
outras formas de “flexibilização”, como é o caso das contratações temporárias com menos direitos e as 
empresas podem usar o sistema dos bancos de horas para ordenarem suas demandas por trabalhadores. 
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passou a ter o seu vetor orientado para a busca de meios para a efetivação desses direitos 

e para a sua proteção.  

Desenvolveu-se, conseqüentemente, a teoria acerca dos interesses 

metaindividuais, que seriam interesses transcendentes à órbita individual do sujeito de 

direito, aqueles cuja lesão afeta número expressivo de pessoas e que representam 

categoria dos direitos humanos. Os direitos metaindividuais seriam, assim, uma nova 

modalidade de direitos fundamentais de segunda e terceira gerações, situados entre os 

direitos privados e os públicos. A proteção desses direitos tornou-se condição para que, 

nas sociedades de massa, se possa vir a tornar mais efetivos os direitos fundamentais, 

especialmente os sociais (ou direitos fundamentais de segunda geração). Passaram os 

Estados, por isso, a criar meios tendentes a equacionar o real e grave problema do acesso 

à Justiça, tais os exemplos das ações coletivas, dos juizados especiais, das Defensorias 

Públicas e outros. 

 No Brasil, além de se adotar uma série de providências como as acima 

relacionadas, reformou-se o Ministério Público, dotando-lhe de possibilidades concretas 

de cobrar a efetivação dos direitos medaindividuais, tanto pela via judicial como 

extrajudicial. Com a Constituição de 1988, a concretização dos direitos fundamentais de 

segunda (sobretudo) e terceira gerações passou a se constituir na principal razão da 

existência do Ministério Público, embora se deva reconhecer que permanece 

imprescindível sua função de acusador criminal.  

Com o advento das medidas neoliberais no Brasil, que significam, no campo das 

relações de trabalho, na pretensão de desrespeitar os direitos sociais trabalhistas (em 

sentido amplo), as funções promocionais dos direitos fundamentais recaem, quiçá, muito 

mais pesadamente sobre o Ministério Público do Trabalho, que consiste numa 

especialização do Ministério Público do Brasil.  

 A especialização “Ministério Público do Trabalho” é um dos últimos resquícios da 

proteção estatal à sociedade trabalhadora. Trata-se de uma instituição que funciona muito 

bem e tendo sido, nos últimos anos, o ramo Ministerial mais demandado pela sociedade e 

que tem mais utilizado - e com sucesso - os meios extrajudiciais de solução de conflitos 

difusos e coletivos. 

A atual conjuntura deste país - no qual, além da crescente precarização das 

relações de trabalho se verifica, ainda, a exclusão social dos desempregados, devido à 

ausência do Estado como fornecedor de prestações sociais - amplia, enormemente, a 

demanda pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho. Logo, hoje, 
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mais até do que outrora, encontra-se justificada a necessidade de especialização do 

Ministério Público para o Trabalho, ainda que como simples divisão interna do trabalho, 

no caso de uma eventual unificação dos Ministérios Públicos integrantes do Ministério 

Público da União.  

 Quando do surgimento da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do 

Trabalho, não se cogitava muito da necessidade de que essas instituições fossem 

orientadas para a solução dos litígios atinentes a outras modalidades de relações de 

trabalho, não oriundas do contrato de trabalho. Em função disso, não se verificou, da 

parte dos legisladores, dos tribunais e nem dos doutrinadores, preocupação com o tema 

concernente à atuação do Ministério Público do Trabalho a respeito de outras espécies de 

relação de trabalho, distintas do contrato de emprego. 

Todavia, apesar de o vínculo de trabalho do tipo estável e formal ser ainda muito 

presente nas relações de trabalho no Brasil, a partir do início da década de noventa do 

século XX, pressões quase irresistíveis forçam no sentido de sua eliminação.  

 Portanto, não se pode conceber que o Ministério Público do Trabalho, único ramo 

do Ministério Público incumbido da defesa da ordem jurídica trabalhista e dos direitos 

sociais dos trabalhadores, fique, eventualmente, sem possibilidade de conferir a proteção 

social a que faz jus sua clientela, pelo fato de não ter a Justiça do Trabalho competência 

material para julgar as causas atinentes às diferentes modalidades de relação de trabalho. 

 Para a superação desse problema, algumas alternativas parecem possíveis, 

conforme a enumeração e justificativas seguintes: 

 A) Convém que seja providenciado o encaminhamento de proposta de alteração da 

Lei-Complementar nº 75/1993, no sentido de tornar expressa a possibilidade de o 

Ministério Público do Trabalho ajuizar ações judiciais perante quaisquer dos ramos da 

Justiça, desde que o objeto da ação seja relacionado com o trabalho humano, 

independente da modalidade de relação de trabalho a que estejam vinculados os 

trabalhadores-alvos da tutela a ser conferida.  

A previsão de atuação de um ramo do Ministério Público da União em mais de um 

ramo da Justiça já ocorre na própria Lei-Complementar nº 75/1993, que impõe ao 

Ministério Público Federal intentar medidas judiciais perante quaisquer juízes e tribunais, 

para a defesa de diversos direitos e interesses (art. 37, II, da LC nº 75/1993). O mesmo se 

dá com relação à sua atuação perante a Justiça Eleitoral, fazendo as vezes de Ministério 

Público Eleitoral na 2ª e 3ª instâncias. Igualmente ocorre com o Ministério Público 
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Estadual que, além de atuar na Justiça Comum, atua também como Ministério Público 

Eleitoral na 1ª instância da Justiça Eleitoral. 

 Enquanto não sobrevém a alteração legislativa desejada, nada impede que o 

Ministério Público do Trabalho já passe, desde logo, a propor as ações que lhe competem 

perante outros ramos do Judiciário, quando necessário. Com efeito, não há jurisprudência 

negativa a respeito, havendo fortes argumentos no sentido de que ela se forme em sentido 

positivo. Além disso, pode o Ministério Público do Trabalho fazer uso do instituto do 

litisconsórcio com outros ramos do Ministério Público, nos termos em que permite o art. 

5º, § 5º, da Lei nº 7.347, de 24/7/1985 (Lei da Ação Civil Pública). 

B) Outro assunto que precisa ser revisto é a “leitura” do Princípio do Promotor 

Natural. Segundo muito se apregoa, além de outras conseqüências de sua aplicação, esse 

princípio impediria que o membro de um Ministério Público, designado em lei para atuar 

em determinado ramo da Justiça, pudesse agir em outro ramo do Judiciário. Por isso a 

afirmação de que o membro do Ministério Público do Trabalho seria o “Promotor 

Natural” da Justiça do Trabalho; que o membro do Ministério Público Federal seria o 

“Promotor Natural” da Justiça Federal etc.  

Tal leitura parece inadequada, pois, o mais coerente é vincular um “Promotor” a 

uma dada matéria, não a um ramo do Poder Judiciário.  

Quanto à magistratura, essa interpretação não traz conseqüências negativas, ou 

seja, o Juiz Natural de um dado órgão jurisdicional somente poderá exercer suas funções 

nesse órgão ao qual é vinculado. O mesmo não se pode dizer, todavia, com relação ao 

Ministério Público, haja vista a sua função bem distinta, ou seja, tem a função de órgão 

provocador do Judiciário, um advogado da sociedade. E não se concebe advogado que 

não possa defender seu cliente em qualquer que seja o foro ou instância.  

Assim, em relação ao Ministério Público, deve-se compreender o Princípio do 

Promotor Natural como sendo o que vincula um órgão do Ministério Público a um 

conjunto de atribuições, sem que estas devem ser, necessariamente, executáveis apenas 

perante um ramo específico do Judiciário. Assim concebido o Princípio, o membro do 

Ministério Público do Trabalho, sendo o “Promotor Natural” em matéria de trabalho, 

pode submetê-la, quando necessário, ao crivo de qualquer dos ramos da Justiça, por meio 

das ações que a legislação põe à sua disposição.  

C) Um último ponto a ser tocado diz respeito à forma de escolha do Chefe do 

Ministério Público da União. A Constituição vigente (§1º do art. 128), ao tratar da sua 

escolha e nomeação, indica que recairá na pessoa de um dos integrantes da “carreira”. No 
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entanto, invariavelmente, a escolha tem recaído sobre membro do Ministério Público 

Federal, quando se sabe que integram a “carreira”, também, membros dos Ministérios 

Públicos do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios.  

Ao assumir o cargo de Procurador-Geral da República, o membro do Ministério 

Público Federal passa a ser o órgão máximo na administração do Ministério Público 

Federal e os demais ramos do Ministério Público da União.  É evidente, porque 

presumível, a ausência da necessária imparcialidade do Procurador-Geral da República 

oriundo, sempre, do Ministério Público Federal.  

O Procurador-Geral da República é o titular da iniciativa de todos os projetos de 

lei que digam respeito a qualquer dos ramos do Ministério Público da União, além de ser 

também o responsável pelo repasse das verbas orçamentárias destes. Logo, dificilmente se 

poderá esperar plena parcialidade na direção dessas atribuições, sendo o Procurador-Geral 

da República sempre oriundo do Ministério Público Federal. 

Portanto, outra sugestão cabível é que os demais ramos do Ministério Público da 

União (exclui-se, obviamente, o Ministério Público Federal), busquem, através de suas 

Associações, lograr alteração constitucional para que se torne mais claro o art. 128, § 1º, 

da Constituição Federal, de molde a determinar, de maneira expressa, que o Chefe do 

Ministério Público da União - MPU pode ser oriundo de qualquer de seus ramos e deve 

ser eleito pelo colégio de todos os membros do MPU. Enquanto não se logra uma 

alteração dessa natureza, seria pertinente a participação mais ativa dos integrantes do 

Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e 

do Ministério Público Militar, na escolha do chefe do Ministério Público da União, 

inclusive “lançando candidato”369 à vaga, sempre que esta for desocupada. Independente 

disso, os membros dos citados Parquets da União devem também cobrar, muito mais 

ativamente, do Procurador-Geral da República, a sua dedicação aos demais ramos, com o 

mesmo afinco que dispensa para as reivindicações e projetos de interesse do Ministério 

Público Federal. 

                                                 
369 O cargo de Procurador-Geral da República não é eletivo e sim de escolha pelo Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, todavia, informalmente, ocorre verdadeira “campanha eleitoral” dos 
pretendentes ao cargo, tanto na luta pelo apoio “político” dos integrantes da instituição quanto junto aos 
parlamentares com influência perante o Presidente da República, e mesmo diretamente, perante este último. 
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