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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é demonstrar, por meio do método histórico-dedutivo,
que a função social da empresa deve ser aplicada no campo do Direito do Trabalho
para complementar a proteção do trabalhador conferida pelos princípios clássicos deste
ramo do direito. Para tanto, foi feito o estudo da fase moderna da sociedade
notadamente a evolução do Estado Liberal, criado nos movimentos sociais do Século
XVII e seguintes, o qual teve como características principais a defesa da liberdade de
mercado e da autonomia privada sem a intervenção do Estado. Após a exposição sobre
a fase moderna foi feito um estudo sobre o impacto de tal período no Direito do
Trabalho, dando especial enfoque sobre as suas fases de formação e respectivas
ligações com a crise da fase moderna e o neoliberalismo em sua fase final. Concluído
o estudo sobre a fase moderna, foi feito o posicionamento do fenômeno da pós-
modernidade situando o tema quanto a uma definição do que seja pós-modernismo,
passando a estudar as suas influências no Direito do Trabalho e os desafios da pós-
modernidade no Brasil e no sistema jurídico-trabalhista aqui existente, a crise pós-
moderna da Estado e os desafios a serem enfrentados. Feita a contextualização da pós-
modernidade passamos a estudar os princípios, suas fases e elementos
caracterizadores, bem como aqueles princípios vigentes no ordenamento trabalhista e
no ordenamento constitucional para demonstrar a posição em que se encontrará o
princípio da função social da empresa e sua plena aplicabilidade no Direito do
Trabalho. Apresentadas as considerações sobre os princípios, elaborou-se um estudo
sobre o regime de empresas no Brasil e a origem constitucional dos princípios que
regulamentam a matéria. Na parte final do trabalho, apresenta-se a função social da
propriedade e seu enquadramento constitucional e relações com a propriedade de
empresa, apresentando os reflexos práticos da função social como modalidade da
função social da propriedade no direito do trabalho, especialmente no poder de
comando do empregador, no incentivo às pequenas empresas e na legislação atual
sobre recuperação de empresas, sugerindo a conclusão de que tal princípio possui
plena efetividade em nosso ordenamento trabalhista e deverá atuar como complemento
pós-moderno ao princípio da proteção do trabalhador.

PALAVRAS-CHAVE - Função – Propriedade - Função social da propriedade – Função
social da empresa – Modernidade – Pós-modernidade - Princípios de Direito do
Trabalho – Constitucionalismo Econômico – Empresa



ABSTRACT

The purpose of the present study is to demonstrate, using the deducting-historical
method, that  business have a social role to play in the Labor Law dealing with the
classic principles of worker protection in this area. To reach this purpose the modern
society aspects were analysed, especially the evolution of the Liberal State, originated
in the social movements of the 17th century. The main aspects of those movements
were the market protection and the private independence, without the State
intervention. After exposing these modern aspects, this study analysed their iimpact on
Labor Law, giving especial attention to the connections of the modern business crisis
and the final phase of neoliberalism. Next, the postmodernity was analysed, as well as
its influences and challenges for the Labor Law in Brasil. As the postmodernity
context  was established we started studying the principles and their especial aspects,
as well as those existing in the Labor and Constitution Law to finally find what is the
position of business social responsibility and how it applies in the Labor Law. Given
the principles' considerations, it was also analysed the brazilian business situation and
the origin of constitutional principles involved in this matter. The final part of the
study establishes the property social responsibility and its constitutional fit and
connections with the business property, presenting the ordinary reflection of social
reponsibility in the Labor Law, especially from the employers' command point of
view, the incentive given to the small business and present legislation on business
recovering, suggesting the cconclusion that referred principle is totally effective in the
brazilian labor law and will act as a postmodern compliment to the principle of worker
protection.

KEY-WORDS - Propetty - Social responsibility of property – Business social
responsibility – Modernity – Postmodernity - Labor Law Principles – Economics in
the Constitution – Business



SUMÁRIO

Introdução ...............................................................................................................     08

Capítulo 1. Histórico do Direito Moderno e Pós-Moderno ................................     11
1.1. A fase moderna da sociedade ................................................................     14

1.1.1. Crise da fase moderna do direito e o seu enfoque trabalhista .    25
1.1.2. As fases da formação do Direito do Trabalho moderno ..........    27

1.2. O fenômeno pós-moderno no Direito ......................................................   48
1.2.1. Definição de pós-modernidade ................................................   50

Capítulo 2. Desafios da pós-modernidade no Direito do Trabalho ....................   55
2.1. Desafios da pós-modernidade no Brasil e sua relação com o Direito

do Trabalho .......................................................................................   65
2.2. A crise do Estado e a pós-modernidade .................................................   74
2.3. O desafio da regulamentação do Direito do Trabalho na pós-

modernidade ......................................................................................  76

Capítulo 3. Os princípios do Direito do Trabalho e a pós-modernidade  ..........  86
3.1. Aspectos introdutórios ao tema dos princípios e sua

contextualização com o momento atual .............................................  86
3.2. Conceito de princípios ...........................................................................   91
3.3. As fases dos princípios gerais do direito ...............................................   94
3.4. Desenvolvimento dos princípios ...........................................................   99
3.5. Elementos caracterizadores dos princípios ............................................  105

3.5.1. Distinção entre princípios e regras .........................................   106
3.6. Princípios vigentes no ordenamento trabalhista atual ...........................   111

3.6.1. Princípios constitucionais no Direito do Trabalho .................   111
3.6.2. Princípios infraconstitucionais do Direito do Trabalho e

sua aplicabilidade ...................................................................  116

Capítulo 4. Função social da empresa ...................................................................  121
4.1. Evolução histórica do conceito de propriedade ......................................  121

4.1.1. A propriedade moderna e a sua função social ..........................  125
4.2. Definição de empresa e sua distinção com os conceitos de

estabelecimento e empresário .............................................................  139
4.3. A empresa e sua função social no ordenamento infraconstitucional .......  144

Capítulo 5. O constitucionalismo econômico: origem, conceito e efeitos no
ordenamento atual .......................................................................................  147
5.1. Origem do constitucionalismo econômico ..............................................  147
5.2. Conceito de constituição econômica .......................................................  153
5.3. Influência do Direito Econômico no ordenamento trabalhista e a

questão da função social da propriedade ............................................  156



Capítulo 6. A função social da empresa e sua evolução legislativa no Brasil e
reflexos no Direito do Trabalho pós-moderno .........................................  164
6.1. A função social da propriedade, seu enquadramento na ordem

econômica, constitucional e respectivos reflexos no Direito do
Trabalho ...........................................................................................  172

6.2. A propriedade da empresa em face da sua função social ......................  181
6.3. A questão da empresa sob a ótica do Direito Comercial brasileiro .......  185
6.4. A função social da empresa e sua influência sobre o poder

hierárquico do empregador ...............................................................  190
6.4.1. Natureza jurídica do poder hierárquico e sua relação com a

função social da empresa ......................................................  199
6.5. Dos limites da função social na propriedade da empresa ......................  206

Conclusão ................................................................................................................  215

Referências Bibliográficas .....................................................................................  219



8

INTRODUÇÃO

O tema foi escolhido em razão da necessidade atual de mudança dos

paradigmas do Direito do Trabalho, saindo do seu contexto clássico da proteção do

trabalho subordinado, de conteúdo restrito a uma classe social, de trabalhadores para a

proteção de toda e qualquer prestação de serviços feita pelo ser humano em favor de

outrem, notadamente no ambiente dominado pelas empresas.

Com o advento da revolução pós-industrial, neste início do Século XXI,

as soluções clássicas do Direito do Trabalho não acompanharam a evolução ocorrida

nos meios de produção, organizacional e de prestação de serviços da empresa, gerando

um sistema de desigualdade legal ao excluir classes inteiras de trabalhadores, os quais,

por questões diversas, como por exemplo, idade, condição social, grau de escolaridade

ou mesmo em razão da automação, ficaram sem a menor possibilidade de uma

proteção legal eficaz.

Nesse contexto de exclusão social, e da necessidade de trazer para o

Direito do Trabalho novos paradigmas, é que passa-se a expor a importância da

ampliação do conjunto de princípios do Direito do Trabalho, acrescentando ao clássico

princípio da proteção do trabalhador subordinado, o princípio da função social da

empresa, chegando à conclusão de que este último, em conjunto com o primeiro,

deverão nortear as relações do trabalho a partir de agora, em razão da complexidade

destas últimas e dos novos desafios ditados pela pós-modernidade.

Tal afirmativa não pretende apontar para a extinção do princípio da

proteção do trabalhador subordinado, ou mesmo para a extinção do Direito do

Trabalho como defendido por muitos, mas, ao contrário, sinalizar uma nova estrutura

de interpretação deste ramo do Direito, onde os valores e princípios clássicos serão

acrescentados por novas estruturas, as quais possibilitarão uma maior proteção ao
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trabalhador, não apenas àquele subordinado, mas todo e qualquer trabalhador que

prestar serviços a uma empresa.

O presente estudo não supõe finalizar o tema, mas dar aos intérpretes do

direito um início de caminho a ser trilhado pelas novas gerações.

Em um mundo globalizado, onde as empresas e os trabalhadores

começam a desconhecer os limites de fronteiras, não se pode pretender manter o

Direito Trabalhista em um sistema fechado, voltado exclusivamente para os

empregados subordinados, sob pena de gerar justamente a sua extinção em prol da

informalidade e outros meios de prestação de serviços, com a conseqüente exclusão

social.

A recente Emenda 45 da Constituição Federal, que acrescentou ao artigo

114 o inciso IX, já aponta no sentido da ampliação da proteção do Direito do Trabalho

para os prestadores de serviços, ao fixar sua competência para “outras controvérsias

decorrentes da relação de trabalho”.

Tal ampliação de competência, aliada a uma diversificação dos meios de

produção e organização das empresas faz com que os princípios norteadores

trabalhistas fiquem defasados, chegando a ponto de não se ajustarem à realidade e aos

valores da atual sociedade.

Se a proteção pelo Direito do Trabalho como exposta acima encontra

obstáculos na legislação trabalhista infraconstitucional atual, porém, é preciso

contribuir com algumas idéias para a evolução daquela que seria a finalidade essencial

deste ramo do Direito, qual seja, a proteção do trabalhador sob a ótica da função social

da empresa, para que seja possível permitir a dignidade humana em seu mais amplo

sentido, sem prejuízo do crescimento econômico e do respeito ao empresário-

empregador.
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O que aguarda as gerações futuras, somente o tempo dirá; para o

momento, a atual geração deve ter a coragem de ultrapassar os limites hoje existentes e

realizar uma extrapolação dos princípios que regem o Direito do Trabalho clássico,

abrindo o campo para novas perspectivas e novos princípios ditados pelo pós-

modernismo.

Para atingir seus objetivos, este estudo aborda, em seu primeiro capítulo,

o histórico da modernidade e da pós-modernidade, especialmente a partir do ponto de

vista do Direito e do Direito do Trabalho.

O segundo capítulo apresenta os desafios que a pós-modernidade

ofereceu ao Direito do Trabalho, cujos princípios são abordados no capítulo 3, com

ênfase na conceituação e identificação dos princípios constitucionais e

infraconstitucionais.

O capítulo 4 configura a Função Social da Empresa a partir do conceito

de propriedade, ao que se segue, no capítulo 5, um estudo do constitucionalismo

econômico - origem, conceituação e efeitos no ordenamento jurídico.

O capítulo 6 retoma a Função Social da Empresa, agora para incluí-la

definitivamente na ordem econômica e delimitar-lhe os parâmetros comerciais e

trabalhistas, levando à conclusão de que vive-se uma época que demanda ousadia em

relação ao aparelhamento jurídico, especialmente o trabalhista, em vista das enormes

mudanças ocorridas nas últimas décadas.
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CAPÍTULO 1. HISTÓRICO DO DIREITO MODERNO E PÓS-

MODERNO

Muito embora a questão da função social tenha tomado relevância com a

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso XXIII e artigo 170, incisos II e

III, e com o advento do novo Código Civil ao tratar da função social dos contratos e da

propriedade nos artigos 1228 a 1368, podemos constatar que o tema já era objeto de

preocupação de nossos juristas da área do direito do trabalho.

No sentido do quanto estamos expondo devemos citar CESARINO

JUNIOR1 que, ao discorrer sobre a evolução do direito do trabalho, afirma o que

segue:

“30.2 – De um Direito “Tuitivo” do Trabalho a um Direito
“Estrutural” do Trabalho –

As tendências centralizadoras dos regimes totalitários ocidentais
levaram alguns juristas a condenar o conceito meramente
protecionista, tuitivo do Direito do Trabalho, ou ao menos
considerá-lo superado para substituí-lo por uma concepção
meramente organizativa do trabalho prestado a uma empresa
privada. Não ia, porém, nessa orientação, apenas aparentemente
nova, nenhuma idéia de reforma, mesmo porque os
totalitarismos ocidentais, todos da direita, eram em grande parte
conservadores e, portanto, infensos a reformas realmente
tendentes a beneficiar a classe desfavorecida.

Estas idéias, as de reforma da empresa, surgiram, praticamente,
após a derrocada dos sistemas totalitários ocidentais, nos países
democráticos mais desenvolvidos, do ponto de vista social.

Com efeito, foi neles que, com o extraordinário
desenvolvimento de muitas empresas, transformadas inclusive
graças às maravilhas da automação, em entidades muitas vezes
mais poderosas que vários Estados, supostamente
independentes, se acentuou o paralelismo – a cuja relevância já
acenamos linhas atrás – entre a evolução política e a evolução
social.

                                                
1 A.F.Cesarino Junior, in Direito Social Brasileiro, Ed. Saraiva, 1970, 2º Voluma, 6ª Edição, p. 13/14.
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A reação contra o absolutismo totalitarista, vencedora no
âmbito político, passou a influir, embora ainda em escala
mínima, também, no ambiente empresarial. Para tanto,
contribuíram teorias filosófico-jurídicas, como a da instituição,
a doutrina social católica, de Pio XI e João XXIII e numerosos
reformistas.

Por que admitir-se o totalitarismo patronal, no âmbito da
empresa, se é ele negado no plano nacional? Mas, não é ele um
direito e, como tal, relativo, a exemplo de quase todos os
direitos? Não é válido atualmente o conceito de que a
propriedade tem uma função social? Por que aceitar este fato
em vários aspectos da propriedade privada e negá-lo quanto à
propriedade da empresa? É preciso não esquecer que a empresa
hoje tem a função quase pública, o que justifica seja a
propriedade também sujeita a restrições como tem acontecido
com a propriedade imobiliária e, em vários casos, mesmo com a
mobiliária. Bastaria lembrar serem as guerras modernas como a
II Guerra Mundial, tanto ou mais que embates militares,
também verdadeiras competições de parques industriais.

Daí terem surgido conceitos e institutos jurídicos novos, tais
como a propriedade do emprego, conseqüência normal do
caráter contínuo do contrato individual de trabalho, levando à
estabilidade no emprego, aos conselhos de empresa, à cogestão,
à participação dos empregados nos lucros, é a co-propriedade da
empresa por eles e pelos empregadores. Conseguidas através
das leis ou dos contratos coletivos de trabalho, tendem elas,
como é próprio do Direito Social, a adaptar a forma jurídica à
realidade social.

Ora, o que tudo isto está demonstrando é uma evolução nos
países mais adiantados, do Direito Tuitivo do Trabalho para o
Direito Estrutural do Trabalho.

Aliás, já o havíamos afirmado em Lyon, em 1963, no discurso
de encerramento do V Congresso Internacional de Direito do
Trabalho e Segurança Social: “Nous sommes maintenant, nous
lês juslaboristes, dans um vrai toournant du Droit Social. Les
travailleurs, les gens économiquement faibles, ceux que
j´appelle d´un néologisme qui a fait fortune, les
“hipossuficients”, ne veulent plus se contenter, aujourd´hui,
comme ils lê faisaient autrefois, de la seule amélioration de
leurs conditions sociales e économiques. Ils ont pour objectif le
changement meme des structures économiques et socials et
pour cela, les uns desirent des réforme profondes, d´autres vont
meme jusqu´à faire appel à la revolution.”
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Entretanto, todos os juslaboristas que julgamos vantajosas para
um justo estabelecimento da paz social esta transformação do
Direito do Trabalho, devemos esforçar-nos para orientar
devidamente, como cientistas, tanto os legisladores, como os
dirigentes sindicais operários e os próprios empregadores, no
sentido de obter que essa transição do Direito Tuitivo para o
Direito Estrutural do Trabalho se faça sem prejuízos para a
economia mundial e a sua repercussão retrógrada até mesmo na
economia do trabalhador.”

Apresentamos a íntegra do pensamento de CESARINO JUNIOR, dito

por volta de trinta e seis anos atrás, para demonstrar que a idéia da função social da

propriedade não é nova - ela avança nas décadas, esperando por um momento social

adequado para despontar em todo o seu esplendor.

Atualmente, a sociedade não pode mais negar que o absolutismo da

propriedade, fruto do Estado Liberal, já não mais se justifica.

 A visão de CESARINO JUNIOR quanto à função “quase pública” da

empresa não encontra mais o respaldo doutrinário, posto que hoje não é a sociedade

que deve se subordinar ao Estado, mas justamente o contrário - cabe ao Estado

combater a injustiça social e às empresas cumprirem o seu objetivo de distribuição de

riquezas desvinculadas de ideologias ditadas pelo Poder Público (como ocorrera no

passado, notadamente nos regimes do fascismo e do nazismo).

Atualmente, a busca do pleno emprego em qualquer sociedade é o maior

desafio a ser alcançado pelo moderno Direito do Trabalho.

A Organização Internacional do Trabalho lida com o conceito de

trabalho decente, o que, em nosso entendimento, somente poderá ocorrer quando

efetivamente o Direito do Trabalho tutelar o maior número possível de relações de

prestação de serviços, de forma a evitar, ou pelo menos minimizar a exploração do

homem pelo homem, ícone do início da industrialização e que parece retomar fôlego

no neoliberalismo recente.
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Os paradigmas para a proteção do trabalhador passam a ter influência

direta de princípios constitucionais, dentre outros componentes sociais que não apenas

a sua proteção pura e simples por meio da legislação ordinária, até mesmo em razão da

crise da modernidade em face aos desafios atuais da busca do pleno emprego.

Hoje, os princípios de proteção do trabalhador devem atuar além da

estrutura física, devem proteger a estrutura psico-emocional e o trabalho decente

dentro do ambiente de empresa, o que já está gerando todo o movimento de

indenizações por dano moral, a criação de novas normas comportamentais no ambiente

de trabalho, dentre outras inovações que surgem diariamente.

Nesse contexto, a função social da empresa deve ser estudada como um

elemento pilar do Direito do Trabalho em sua fase pós-moderna, já que estão nas

empresas as bases da economia capitalista ora vigente em nosso ordenamento.

Dessa forma, antes do estudo em si, deve-se pontuar o que se entende por

fase moderna e fase pós-moderna da sociedade, situando tais contextos no Direito do

Trabalho para finalmente darmos seqüência lógica ao tema principal, passando

posteriormente para o estudo dos princípios, conceito atual de empresa e conceito de

função social, para ao final elaborarmos os parâmetros que justificam a existência do

novo princípio, concluindo o tema proposto.

1.1. A fase moderna da sociedade

O estudo da modernidade se faz necessário para compreender a evolução

do Direito e em especial a evolução do Direito do Trabalho e a necessidade da

mudança de seus paradigmas.

Como menciona EDUARDO C. B. BITTAR2, o termo “moderno”

remonta ao século V e inicialmente fazia a distinção entre o novo (cristão) em face do

                                                
2 Eduardo C. B. Bittar, O Direito na Pós-Modernidade, Ed. Forense Universitária, 1ª Edição, 2005, p.33.
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antigo (pagão), tendo como principal significado aquilo que é novo em oposição ao

passado.

Esse autor faz estudo profundo sobre as transformações do direito do

estado moderno para o pós-moderno, daí a razão de ser adotado o seu posicionamento

para estruturar o presente tema.

A fase moderna do Direito surge com a necessidade de rompimento dos

valores que dominaram o cenário ocidental, notadamente o cenário europeu da Idade

Média.

O domínio do universo mítico, principalmente a hegemonia da Igreja

Católica, foi contestado pelo surgimento do pensamento racional.

O conflito da fé com a razão, aliado à insatisfação com o sistema social

vigente, fez surgir a necessidade de novos parâmetros para reger a sociedade como um

todo.

Para o mencionado autor, o Século XVII trouxe consigo os pilares da

modernidade, muito embora esta decorra de uma evolução gradativa do pensamento

ocidental dos séculos anteriores3.

Afirma o autor:

“O século XVII é, portanto, o momento de eclosão de vários
destes anseios, que, sob condições peculiares, permitiu o
florescimento de uma nova dimensão social e econômica,
especialmente na Europa, onde o espírito da modernidade vem
associado à idéia de progresso.(Bacon, Descartes).

É permitido, mesmo, ao termo modernidade, associar uma
variedade de outros termos que, em seu conjunto, acabam por
traçar as características semânticas, que contornam as

                                                
3 Obra citada, págs.34/35.
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dificuldades de se definir modernidade. Estes termos são:
progresso; ciência; razão; saber; técnica; sujeito; ordem;
soberania; controle; unidade; Estado; indústria; economia;
acumulação; negócio; individualismo; competição.Esses termos
não estão aleatoriamente associados à idéia de moderno, pois
nasceram com a modernidade e foram sustentados, em seu
nascimento, por ideologias e práticas sociais nascentes e que se
afirmaram como uma espécie de sustentáculo de novos tempos,
saudados com muita efusividade pelas gerações ambiciosas pela
sensação (hoje tida como ilusória) da liberdade prometida pela
modernidade.

É exatamente isso que faz com que a associação entre o que é
dito “moderno” e o que é dito “progressista” se costure, na
medida em que estes termos passam a se misturar no contexto
de formação, estruturação e avanço da modernidade.Será
exatamente esta característica que fará dos modernos seres
iludidos com os deslumbres de progresso, o que permite a
Latour afirmar “Já que tudo aquilo que acontece é para sempre
eliminado, os modernos tem realmente a sensação de uma
flecha irreversível do tempo, de uma capitalização, de um
progresso.” (Jamais fomos modernos, 2000, p.68)”.

Com o predomínio da razão, passamos da relação Natureza-homem para

a relação Homem-natureza, ou seja, a partir da racionalização contestatória dos

eventos míticos e a compreensão dos eventos naturais o homem passou de dominado a

dominante, gerando, com tal situação uma ampla possibilidade de dominações dos

efeitos físicos (domínio ainda que parcial dos eventos naturais) e sociais (ampliação

dos contextos sociais com o surgimento de classes antes inexistentes como, por

exemplo, a burguesia).

Neste ponto, BITTAR cita GUARDINI4, que afirma: “Logo que uma

energia, uma matéria, uma estrutura ou qualquer coisa entra no domínio do humano,

passa a ter um novo caráter. Deixa de ser simplesmente natureza e passa a ser um

elemento do mundo do homem. Integra-se na liberdade mas também na debilidade do

homem e é a partir daí que pode ter vários significados, ser portadora de possibilidades

quer de caráter positivo quer de caráter negativo.”

                                                
4 Ob.citada, p.39
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Há que se concordar integralmente com tal posicionamento, pois, apenas

para exemplificar em nosso campo de atuação, a partir do momento que o homem

compreendeu e dominou a eletricidade passou a ampliar as horas de lazer (aspecto

positivo) e também as horas de trabalho (aspecto negativo quando observado o excesso

de jornada, antes impossível fisicamente).

Poderíamos afirmar que a modernidade foi sedimentada através de um

trinômio formado pela:

• Filosofia: novas idéias e avanço da ciência.

• Política: surgimento dos Estados desvinculados da religião.

• Economia: avanço do mercantilismo e, posteriormente, o

surgimento da Revolução Industrial e ascensão da burguesia.

 JORGE PINHEIRO CASTELO5 fala em uma “tríade do pensamento da

modernidade” afirmando que Hobbes, Locke e Rousseau são os três fundadores do

pensamento político moderno.

Tal autor, utilizando a base de argumentação de BOAVENTURA DE

SOUZA SANTOS, afirma que dos estudos de Hobbes surge o princípio de Estado, dos

estudos de Locke advém o princípio de mercado e dos estudos de Rousseau adveio o

princípio da comunidade.

O princípio de Estado advindo do pensamento de Hobbes, decorre de seu

clássico “pessimismo antropológico”6, posto que considera o ser humano egoísta e não

dotado de sociabilidade natural e que em estado de natureza não há possibilidade de

convívio pacífico entre os homens, decorrendo de tal situação a necessidade de

abandonar, de forma consciente tal comportamento, o que somente seria possível

                                                
5 Jorge Pinheiro Castelo,  O Direito Material e Processo do Trabalho e a Pós-Modernidade (A CLT, o CDC e as
repercussões do Novo Código Civil), Ed. Ltr, 2003, págs.65-91
6 Jorge Pinheiro Castelo, obra citada, p.66.
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mediante um contrato social onde cada um renuncia a parte de sua liberdade pessoal

em favor de um governante (Estado).

Portanto, o Estado surge como resultante dessa renúncia, possuindo

poder absoluto sobre os seus tutelados, os quais se encontram em condição de

submissão a tal poder.

Citando JOSÉ REINALDO DE LIMA, afirma JORGE P. CASTELO7:

“Assim, o direito que daí nasce não está orientado para conseguir justiça, senão para

manter a paz. A ordem, não o bem, é a finalidade primeira do Estado, ou se quisermos,

a ordem é o bem que os homens buscam socialmente.”

Ao estudar John Locke, JORGE PINHEIRO CASTELO, faz um paralelo

entre o pensamento de Hobbes e o de Locke, deixando claro que o contrato social

idealizado por este último parte da idéia de que há uma natureza sociável dos homens

e que mesmo no estado de natureza já existem direitos pré-existentes (citando como

exemplos o direito à liberdade pessoal e o direito à propriedade decorrente do

trabalho), os quais devem ser resguardados por uma autoridade.

Para garantir tais direitos, o homem deveria renunciar à parte de sua

liberdade, sendo que tal renúncia se distingue daquela idealizada por Hobbes, uma vez

que ela dependerá da observância do contrato social pelo Estado, ou seja, não será uma

carta em branco ao Estado, mas uma renúncia condicionada.

Citando GIORGIO DEL VECCHIO, afirma JORGE PINHEIRO

CASTELO8: “No contratualismo de Locke, é a vontade popular que institui a

autoridade do Poder Público e, por isso, conserva sobre os governantes um predomínio

que lhe permite revogar ou alterar a autoridade pública concedida contratualmente. A

                                                
7 Apud , obra citada, p.67.
8 Apud, obra citada, p.69.
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vontade do povo afirma-se como soberana e a legitimidade do governo pelo

consentimento popular.”

Em Locke pode-se constatar que o contrato social se forma em duas

etapas, a primeira entre o próprio povo ao abandonar o estado da natureza e a segunda

entre o povo e o governante, o qual deve administrar através da regra do

consentimento pela maioria (o que já denota um certo início de controle a ser realizado

sobre o governante em favor do povo).

A base do pensamento de Locke irá proporcionar os pilares do Estado

Liberal e a evolução dos seus estudos permitiu chegar aos Estados Constitucionais e à

Revolução Francesa.9

A defesa do direito à vida e à propriedade feita por Locke é que

fundamentará as teorias econômicas posteriores, sendo a defesa do direito de

propriedade um dos pilares do capitalismo.

Notadamente as idéias de Locke, em conjunto com as convulsões sociais

ocorridas no período, vieram a gerar nas codificações ocorridas no século XIX a

excessiva preocupação com a defesa do patrimônio, o que resultará em grande

resistência do empregador acerca da função social exercida por sua empresa, como

será demonstrado posteriormente justificado pelo mesmo, até de forma inconsciente,

pelo senso arraigado de propriedade.

Para finalizar a tríade temos que estudar de forma sucinta o pensamento

de Rousseau.

Seguindo a linha de raciocínio exposta por JORGE PINHEIRO

CASTELO, Rousseau entendia que os homens em seu estado natural eram livres e

iguais e que houve um desvio deste estado natural decorrente da propriedade privada e

                                                
9 Obra citada, p. 69.
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da propriedade política. Para solucionar tal desvio, que gerou desigualdade social,

seria necessária a edificação de um contrato social.

Através do contrato social o ordenamento jurídico teria como objetivo

primordial a garantia dos direitos que os homens possuíam quando estavam no estado

de natureza, principalmente o direito à liberdade.

Segundo JORGE PINHEIRO CASTELO10:

“Para Rousseau, pelo contrato social é necessário que os
homens por um instante, outorguem ao Estado seus direitos. E
este, posteriormente, os devolverá a todos: porém, depois dessa
passagem, tais direitos não serão mais direitos naturais, mas
direitos civis.

E como o ato de devolução dos direitos praticados pelo Estado é
realizado por todos, nenhum ficará privilegiado ou prejudicado,
de forma que a igualdade ficará assegurada e a liberdade ficará
conservada.

Nessa perspectiva, o homem torna-se submetido ao Estado, que
representará a síntese das liberdades individuais.

O resultado é que a lei, para Rousseau, não passa de expressão
da vontade geral. Nessa vontade geral consiste a soberania que
pertence ao povo. A soberania é inalienável. Assim, o poder
estatal que é conferido à administração do Estado e a tutela dos
direitos civis podem ser revogados pelo povo.”

Conclui o autor que as teorias de Hobbes levam ao Estado Absolutista, as

idéias de Locke levam ao Estado Liberal e as idéias de Rousseau geram o Estado

Democrático.

Justamente para sedimentar o contrato social, a racionalidade modernista

faz surgir a necessidade de uma ordem que será o cimento da construção das

instituições modernas.

                                                
10 Obra citada,p.71.
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Da necessidade da ordem surgiu a ciência como a conhecemos, a

burocracia do Estado, o sistema jurídico e outros elementos necessários para o controle

da sociedade.

A ordem é o movimento gerado pelo modernismo para eliminar a

ambivalência, entendida esta última como os elementos não catalogados e que

possuem em seu âmago a potencialidade do caos.

O paradoxo da modernidade é justamente esta necessidade de ordem uma

vez que na busca da eliminação da ambivalência constata-se a impossibilidade de

solução por meio dos mecanismos ora existentes, o que gera o próprio declínio da

crença na modernidade e o surgimento dos elementos pós-modernos.

Ademais, a sensação de potencialidade do caos, na verdade consiste na

resistência ao novo, o qual sempre é considerado caos para a ordem vigente até então,

porém tal situação não passa de uma falta de percepção subjetiva do ingresso de uma

nova ordem, contrária à anterior.

O erro estaria em tentar achar soluções novas em práticas tradicionais, ou

seja, buscar o novo no velho, o que é geralmente ineficaz, ou, na melhor das hipóteses,

totalmente improdutivo.

Ainda sobre a modernidade, BITTAR, citando CASTORIADIS11, aponta

a existência de três fases da modernidade:

“a da formação do Ocidente (séculos XII  a XVII), com as
primeiras manifestações de acumulação e da revolução que se
preparava  no bojo da Idade Média; a da crítica da modernidade
, com sua afirmação (século XVIII até a Segunda Guerra
Mundial), quando se solidificam os grandes pilares da mudança
social, econômica e política das sociedades; a da retirada para o
conformismo (Segunda Guerra Mundial  em diante), com a

                                                
11 Obra citada, p.44
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queda  das hegemonias ideológicas e a retirada para a crítica dos
arquétipos da modernidade.”

Como já apontado anteriormente, sob o aspecto filosófico, a

modernidade deve as suas bases a homens como John Locke (liberalismo político),

Adam Smith (liberalismo econômico), Montesquieu (Tripartição dos poderes), Jean-

Jaques Rousseau (Teoria contratualista e jusnaturalismo), dentre outros, os quais

possibilitaram a fixação das bases modernas ocidentais do que entendemos por Estado,

Cidadão, Justiça dentre outros conceitos aceitos atualmente.

No entanto, a confiança na racionalidade da modernidade gerou

paradoxos para a sua manutenção conforme já mencionamos, notadamente quando se

buscam novas soluções para situações não previstas anteriormente.

Neste sentido, aponta de forma brilhante BITTAR ao afirmar12:

“O ilusionismo da razão figurando como uma
espécie de cintilante sedutor dos espíritos modernos, que se
tornam criticamente cegos aos defeitos de suas próprias
concepções, não afasta a possibilidade de erro, apenas
mascarando a dimensão do que estaria para ser vivido ainda na
dimensão dos anos em que a modernidade começa a ser
colocada em questão. Ao se vangloriar a liberdade ética do
dever, kantianamente não se sabia que a liberdade ética é
facilmente convertida em subjetivismo ético? Ao se propugnar a
igualdade de todos, rosseunianamente, não se sabia que a
igualdade não pode ser cumprida sem grandes injustiças perante
aqueles que “são menos iguais que outros” ? Ao se transformar
o homem em instrumento das máquinas, não se haveria de
perceber que em certo momento seria substituído por estas
máquinas? Ao se transformar a natureza em objeto,
baconianamente, não se poderia entender que haveria de ser
colocada à mercê da ganância e da exploração exauriente
humana? Ao se pensar na soberania e na centralidade do Estado,
hobbesianamente, não se teria previsto ser o povo
completamente alijado de qualquer participação na construção
da sociedade? Ao se pensar a construção do comunismo, não se
estaria a correr o risco de o próprio Estado-transitivo em direção
ao comunismo se transformar, ele mesmo, no novo detentor dos
modos de produção, o que faria, portanto, da burocracia a nova

                                                
12 Obra citada, p.51
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classe burguesa, invertendo apenas o poder econômico de
mãos?”

As indagações acima foram citadas na íntegra para demonstrar que o

racionalismo da modernidade, se por um lado gerou um avanço no campo político,

científico, econômico e de uma forma menor, no campo social, veio a gerar certa

soberba no ser humano ocidental que fez com que tornasse necessária a sua superação

para ir de encontro a valores humanos mais fraternos.

A confiança excessiva na liberdade gerou a repressão, a confiança

excessiva na ciência e no controle dos elementos naturais está levando aos desastres

hoje existentes (como o superaquecimento global, gripe aviária, esgotamento dos

recursos naturais não renováveis), o excesso de poderes conferidos ao Estado levou à

reação contrária dos menos favorecidos socialmente e à criação de “Estados

paralelos”, por vezes, mais fortes e organizados que o próprio Estado, como ocorre

atualmente com o advento do crime organizado e das células terroristas.

Em termos do Direito do Trabalho, a mesma modernidade que gerou as

regras protetoras dos trabalhadores faz surgir a exclusão social em níveis nunca

existentes anteriormente.

Atualmente, possuímos classes de trabalhadores totalmente sem proteção

legal, como por exemplo, aqueles que não possuem escolaridade completa

(independentemente da idade), os que avançam na idade (a qual cada vez mais é

reduzida por exigências de mercado), gerando verdadeiras classes de “intocáveis”

como aquelas existentes na sociedade indiana até os dias atuais.

O alerta da exclusão social e impotência do nosso ordenamento jurídico

para suprir as necessidades do trabalhador é bem delineada por JOSÉ PASTORE13, o

qual, ao estudar o tema no capítulo de sua obra destinado “às desigualdades legais”

afirma:
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“Thorstein Veblen ao se dedicar ao estudo dos interesses
camuflados (vested interests), aprofundou a conduta
maximadora dos seres humanos que procuram conseguir o
máximo de benefício com o mínimo de custo. Ocorre que esse
custo mínimo pode ser máximo quando se considera que a conta
é, muitas vezes, paga pelos excluídos. Isso não promove a
cooperação, e tem efeitos deletérios sobre a governança e a
justiça social (Veblen, 1987).

As normas que conduzem ao bom governo e ao
desenvolvimento justo não são fáceis de serem produzidas.
Muito depende de como as leis são cunhadas. Há leis de boa
qualidade e leis de má qualidade.

Quando um grupo é muito forte e outro muito fraco, as leis
criam instituições de modo enviesado, garantindo a liberdade de
uns, ao custo da desigualdade de outros. Surge então a mais
brutal de todas as desigualdades – a desigualdade legal – a que
tem fundamentos nas constituições e nas leis.

As regras justas, que deveriam ser garantidas pela lei como um
bem público, transformam-se, na verdade, na principal fonte de
males públicos.”

A sensibilidade do autor para a questão da exclusão social deixa bem

claro que o conjunto de normas hoje atuante não atinge a totalidade dos trabalhadores,

deixando a maioria (por volta de 60% segundo dados fornecidos pelo autor em sua

obra)14 fora dos benefícios básicos da Previdência social, ou seja, não serão protegidos

nas quatro fases mais sensíveis de suas vidas (na perda do emprego, na perda da saúde,

na perda da juventude e na perda da vida).

A modernidade buscou preservar dois valores essenciais, quais sejam a

liberdade e a igualdade, no entanto, como bem assevera JOSÉ PASTORE, a excessiva

preocupação com a igualdade gerou o prejuízo à liberdade, notadamente com a criação

de leis que protegem apenas uma parte da população.

Tal situação, acrescida da tradição legalista da cultura brasileira, que

repudia a solução negociada gerou o paradoxo da modernidade já citado linhas acima,

                                                                                                                                                        
13  José Pastore, A modernização das Instituições do Trabalho, Ed. Ltr, 2005, p. 12.
14 Obra citada, p.13.
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em que as soluções clássicas não resolvem os conflitos atuais e, por vezes, os

intensificam.

Com tais considerações passamos a estudar a crise da fase moderna do

direito e o seu enfoque trabalhista.

1.1.1. Crise da fase moderna do direito e o seu enfoque trabalhista

O Direito do Trabalho, como o conhecemos atualmente, é um instituto

advindo da modernidade e com ela evoluiu até o presente estágio.

Não que ele não existisse antes, já que o trabalho, como bem aponta

ARNALDO SUSSEKIND, sempre existiu desde os mais remotos tempos15.

Ao definir o que seja trabalho, ensina-nos SUSSEKIND: “Toda energia

humana, física ou intelectual, empregada com um fim produtivo, constitui trabalho.”

Por óbvio houve uma gradativa evolução do trabalho humano, da simples

imperatividade instintiva de subsistência até as corporações de ofício da Idade Média,

chegando ao trabalho virtual hoje existente em razão da era da informática.

No entanto, o conjunto de regras que regulamentavam as relações do

período da antiguidade (Código de Hammurabi, da Babilônia do Séc. XXI a.c., por

exemplo) até as Corporações de Ofício foi desenvolvido para regulamentar relações

distintas daquelas que surgiram com o advento da Revolução Industrial e, portanto,

estão excluídas da presente análise.

Neste ponto, muito esclarecedor é o trabalho realizado por MARIA DO

ROSÁRIO PALMA RAMALHO16 que entende ser necessário apontar que o trabalho,

                                                
15 Como bem aponta Arnaldo Sussekind em sua clássica obra “Curso de Direito do Trabalho”, Ed. Renovar, 2ª
Edição, 2004, p. 3/12.
16 Maria do Rosário Palma Ramalho, Direito do Trabalho, Parte I, Dogmática Geral, p. 41, Ed. Almedina.
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antes da Revolução Industrial, mesmo aquele subordinado, tinha características

distintas, já que antes as figuras mais próximas do contrato do trabalho implicavam em

uma “coisificação” da pessoa do trabalho.

Para ela :

“O fenómeno do trabalho subordinado de que o Direito do
Trabalho se ocupa é, efectivamente, um fenômeno moderno,
projectado pela Revolução Industrial, não porque o trabalho
dependente mais livre não existisse anteriormente, mas porque
nas forma de trabalho pré-industrial o requisito da liberdade do
prestador (que já vimos ser um dos requisitos essenciais à
configuração da actividade laboral) não tinha o significado
axiológico pleno e irrestrito que hoje lhe reconhecemos.”17

Portanto, somente com a Revolução Industrial, iniciada em 1775 com a

invenção da máquina a vapor por James Watt e seu conseqüente uso para a produção

de bens de consumo em escala industrial, é que passamos a ter um regime jurídico

dentro dos ideais modernistas, onde seria regulamentado o trabalho de operários livres,

mas, como apontado por SUSSEKIND, as condições de trabalho e valor do salário

ainda seriam ditados pelos empregadores detentores do capital.

A detenção do poder do empregador em ditar as condições de trabalho e

salário, de certa forma se manteve ao longo dos séculos e está gerando neste início do

Século XXI um fenômeno mais nefasto que aquele ocorrido no início da

industrialização, qual seja a existência da pulverização de atividades e dos meios de

produção (onde perdemos a noção de individualidade do trabalhador e de identidade

com uma empresa, entendida como um local físico determinado).

Tal pulverização de atividades e meios de produção torna cada vez mais

complexa a sua regulamentação e, por conseqüência, a solução dos conflitos a ela

inerentes dentro de um prisma de distribuição da Justiça social.



27

1.1.2. As fases da formação do Direito do Trabalho Moderno

Para entender os fenômenos já mencionados, devemos utilizar, de forma

resumida, o estudo feito por EVERALDO GASPAR LOPES DE ANDRADE, em obra

já mencionada18, que divide a formação operária em seis fases:

• Primeira fase: Da sociedade pré-capitalista à moderna sociedade

burguesa.

• Segunda fase: O período do reino supremo do Capitalismo.

• Terceira fase: A era do imperialismo – do capitalismo de

monopólio e a grande depressão.

• Quarta fase: Da era Keynes ao Estado de bem-estar.

• Quinta fase: A crise do Estado do bem-estar e o retorno do

liberalismo.

• Sexta fase: A era do Capitalismo Global e financeiro em seu

estágio Pós-moderno ou Pós-industrial.

Devemos observar que MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO,

ao estudar o mesmo tema, menciona três grandes centros reguladores do Direito do

Trabalho, quais sejam:

• Sistematização de normas com progressivo alargamento da

normatização das condições de trabalho;

• Enquadramento jurídico progressivo dos fenômenos coletivos do

trabalho;

• Surgimento de regras específicas relativas ao contrato de trabalho

(que poderíamos qualificar como fenômeno da especificação das

regras contratuais trabalhistas);

                                                                                                                                                        
17 Idem, p.41.
18 Obra citada, págs. 55-76
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Em seu sistema o direito do trabalho evolui de um conjunto de normas

protetoras de certas categorias de trabalhadores (crianças e mulheres em um primeiro

momento), para um conjunto geral de normas protetoras decorrentes das negociações

coletivas com base no sistema de trabalho massificado e ao final se encontra a

regulamentar os diversos tipos de contrato entre as empresas e empregados e

prestadores de serviço.

O seu sistema é mencionado no presente trabalho como comparação

àquele feito por EVERALDO GASPAR LOPES, o qual em nosso entendimento estuda

a matéria de forma mais ampla, não divergindo, no entanto, das fases mencionadas

pela autora portuguesa.

Para EVERALDO GASPAR LOPES a sociedade pré-capitalista é

considerada como a primeira fase deste movimento, onde a produção de bens estava

voltada para o consumo próprio, já que a sociedade ainda era voltada para a agricultura

e o núcleo de produção era tipicamente a família.

Com o crescimento das cidades e o surgimento de novas técnicas

agrícolas e novos meios de produção de bens, surgiu um excedente de produção que

gerou a ampliação do comércio e por conseqüência a necessidade de criação de novas

estruturas para atender a esta demanda do capitalismo primitivo.

Segundo este autor, as corporações de ofício consistiram na primeira

tentativa de estruturar o quadro de trabalhadores.

Cita o referido autor19 a obra de Adam Smith, como fonte referencial para tal

período: “Dentro desse marco teórico interessa, ao objeto desta investigação, a que se ocupa

da “Divisão Social do Trabalho”. Segundo Smith, “O produto do trabalho é a recompensa

natural do trabalho, ou seja, seu salário.” (SMITH,1985:91). Falava, inclusive, da

variabilidade de empregos ou de mão-de-obra, da conjuntura global, das vantagens ou

desvantagens dos diferentes empregos. Admitia que, nos países ricos, o mercado geralmente é
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tão vasto que qualquer comércio é suficiente para empregar todo o trabalho e capital daqueles

que o exercem.

A partir de Smith, a Teoria Macro-Econômica passou a estabelecer os

conceitos fundamentais sobre a divisão do trabalho – emprego, trabalho dependente,

trabalho produtivo – além de fixar para o mundo do trabalho o seu sentido formal e

voltado para o interior das organizações empresariais.”

Nesse primeiro período, a figura do trabalhador ainda não tinha sido

definida como a conhecemos atualmente, já que na primeira fase o trabalhador detinha

a matéria prima e as ferramentas, não existindo a concentração de trabalhadores em

um mesmo local, mas a existência de sub-contratações entre trabalhadores.

O predomínio do liberalismo em sua fase mais marcante gerava uma

riqueza excepcional apenas para poucos, deixando a maior parte da população em

condição de pobreza o que gerou as primeiras revoltas com a conseqüente pressão

sobre os Estados para uma maior proteção dos trabalhadores, até então totalmente

inorganizados.

Vale lembrar que em tal período predominava o princípio do Laissez-

faire, onde o Estado não intervinha na economia e apenas atuava na defesa da

propriedade.

Tal descaso com o social fez surgirem os primeiros movimentos de união

dos trabalhadores o que levou a classe dominante a entender que era necessária a

regulamentação das relações trabalhistas gerando, por conseqüência o que

EVERALDO GASPAR chama de “aristocracia do trabalho”20, a qual justamente veio

a ser o freio social do conflito entre classes até os dias de hoje.

                                                                                                                                                        
19 Idem, p.57-58
20 Obra citada, p.61



30

Devemos lembrar que na primeira fase do capitalismo ainda existia a

necessidade de sair do absolutismo (luta pela liberdade) e das relações sociais

estratificadas em camadas rígidas (nobreza, clero, povo) sem possibilidade de ascensão

social da então emergente burguesia.

A primeira potência que surge deste quadro é justamente a Inglaterra, a

qual, em 1877, já possuía o controle político-econômico de quarta parte das terras e da

população do mundo então conhecido.

Para EVERALDO GASPAR LOPES, a segunda fase do capitalismo, por

ele denominada “Reino Supremo do Capitalismo”, vai ter continuidade por todo o

século XIX incentivada pela indústria pesada.

Nessa fase, o capitalismo ainda é “capitalismo manufatureiro”21, tendo

por base o sistema mercantilista, com união do mercado nacional por meio de um

monopólio do Estado através de suas políticas de incentivo às exportações e limitação

das importações, o que, segundo o referido autor levará a uma evolução para o

“capitalismo industrial” e, por conseqüência, ao “liberalismo” como o conhecemos, no

sentido de incentivo à livre concorrência com mínima intervenção do Estado.

O que mais chama a atenção sobre tal período foi o surgimento da classe

de trabalhadores tipicamente subordinados, oriundos dos pequenos donos de terras,

que passam a trabalhar para os grandes proprietários de terras.

Nesta fase começam as aquisições de terras destes pequenos

proprietários, os quais tinham duas saídas, ou se mantinham nos locais prestando

serviços aos grandes proprietários, ou migravam para as cidades, formando a mão-de-

obra das empresas que começavam a surgir.

                                                
21 Idem, p. 63.
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Tal forma de trabalho subordinado se inicia na segunda fase do

capitalismo e vai tomar corpo a partir da terceira fase.

A terceira fase do capitalismo, denominada por EVERALDO GASPAR

LOPES como “A Era do imperialismo – do Capitalismo de Monopólio – e a Grande

depressão” tinha como característica principal uma consolidação da divisão do

trabalho através de novas técnicas de organização de empresas.

Para explicar a questão da organização operária deste período, cita o

referido autor22: “É preciso dizer que, em termos de organização operária, o setor

agrícola deixou de absorver a maioria da população economicamente ativa. Na

Inglaterra, onde se iniciou a Revolução Industrial, já em 1850, cerca de 3.250.000 de

sua força de trabalho estavam nas indústrias, em comparação com pouco mais de

2.000.000 que eram trabalhadores rurais" (DEANE, 1969:288).

Tomando como exemplo, a classificação proposta pelo economista

australiano Colin Clark (no setor primário: agricultura e extensão; secundário: as

atividades de transformação industrial; terciário: comércio, transporte e serviços

imateriais), para analisar a experiência francesa, chega-se à seguinte conclusão:

________________________________________

Setor                           1860                       1906

________________________________________

Primário                      65%                        44%

Secundário                  23%                         29%

Terciário                      12%                         27%

________________________________________

                                                
22 Idem, págs.65-66
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O Setor Primário, em 1860, representava 65% da mão-de-obra ativa; os

outros dois, 35%. Já em 1906, os dois últimos setores representavam 56%; o setor

primário 44% (GUITTON, 1956:230)”

A paulatina industrialização levou à alteração da estrutura social, antes

voltada para o campo e produção para o consumo próprio, para outro sistema onde foi

consolidado o trabalho assalariado em todos os setores econômicos.

Esta migração da mão-de-obra do campo para as cidades, tida como uma

das características do período, gerou uma migração entre países o que possibilitou o

povoamento do Estados Unidos e de outros países na América do Sul.

O imperialismo surge como uma conseqüência desta expansão, liderada

pela Inglaterra.

Ao estudar o imperialismo, o autor aponta duas vertentes: a primeira

estaria ligada ao liberalismo, com suas variações, e a segunda decorreria do

socialismo.

Para ele, o pensamento voltado para a política liberal possui duas

correntes, sendo uma expansionista voltada para a defesa do sistema capitalista e seus

ideais de livre comércio internacionalizado e outra que poderíamos chamar de

moderada, já que busca limitar a dominação dos países tidos por ele como “grandes

potências industrias e financeiras” buscando com tal controle resguardar as

características próprias da economia e sociedade de cada país.

O pensamento centrado na economia política liberal admite duas

correntes. A que faz a defesa do “expansionismo” capitalista a partir dos seus próprios

valores e seu destino rumo à internacionalização; outra, que estabelece limites à

dominação das grandes potências industriais e financeiras, tendo em conta as

peculiaridades e as estruturas econômicas de cada país.
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Ainda sobre a terceira fase afirma EVERALDO GASPAR LOPES:

“Esta é a fase da afirmação do capitalismo e, por
conseguinte, dos seus sistemas de relações laborais, de sua
consolidação em todas as partes e em todos os continentes.
Segundo os socialistas, o imperialismo seria a fase superior
do capitalismo e supunha cinco riscos fundamentais: a
transformação da concorrência em monopólio; a fusão do
capital bancário com o industrial e a formação do capital
financeiro; o predomínio da exploração do capital sobre a
exportação de mercadorias; a divisão do mundo entre
monopólios capitalistas; a luta entre as grandes potências
pela nova divisão do mundo, através do agravamento da
luta dos Estados capitalistas e as respectivas colônias. É
neste cenário que aparecem as novas guerrilhas urbanas e
fanatismos de todos os gêneros.”23

Embora o texto acima fale sobre a terceira fase do capitalismo, podemos

notar que atualmente, dos cinco riscos fundamentais apontados pelo autor, alguns já se

tornaram realidade, como a expansão do capital financeiro em detrimento da produção

(gerando a possibilidade rápida da migração de capital de um País para outro, o que

torna a economia dos países emergentes totalmente subserviente a tal fenômeno), a

união de setores produtivos em sistemas fechados gerando um início de monopólio

(citamos por exemplo a AMBEV no setor de bebidas, a Nestlé no setor de chocolates,

dentre outras grandes empresas) e um possível embate futuro entre China e Estados

Unidos pelo domínio da economia mundial.

Este trabalho não ingressa no mérito destas uniões de empresas, mas tal

situação gera dois níveis de problemas sociais. O primeiro decorre de uma menor

oferta de produtos, gerando uma lesão ao consumidor, o qual se torna refém das

grandes corporações; o segundo, consiste numa menor mobilidade dos trabalhadores

especializados em certos setores da economia, diminuindo a possibilidade de trabalho

pela ausência de diversificação de empregadores.
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Com o início do século XX, temos como elementos marcantes do

período a primeira guerra mundial, a grande depressão americana e a segunda guerra

mundial, momentos históricos que levaram à necessidade de repensar o modelo

econômico dado as características oscilantes do capitalismo entre momentos de

expansão e de crises.

Com o fim da segunda guerra mundial houve a necessidade de atender a

demanda por empregos, no entanto, foi constatado que as antigas sistemáticas do

capitalismo (política da não intervenção e do ajuste automático do mercado à

demanda) não mais se ajustavam socialmente razão pela qual se fez necessária a

intervenção do Estado para criar as oportunidades de emprego.

Segundo EVERALDO GASPAR LOPES, neste contexto social acima

apontado, surge o “Welfare State”, que se baseava na liberdade de mercado com o

Estado intervindo para gerar benefícios sociais, o que possibilitou pontuar tal período

como a quarta fase do capitalismo para aquele autor.

Como antecessor do “Welfare State”, tivemos o “New deal”, idealizado

nos Estados Unidos como forma de barrar os efeitos da grande depressão do final da

década de 20, o qual propiciou as bases daquele sistema.

EVERALDO GASPAR LOPES entende que foi John Maynard Keynes,

com o seu estudo “A teoria geral do emprego, do juro e da moeda”24 quem forneceu as

bases para tal sistema político-econômico, resgatando o capitalismo e reduzindo a

sazonalidade das crises de recessão, o que desmistificou a idéia de que tais crises

seriam algo regular no sistema capitalista.

Com Keynes, passamos a uma quarta fase do capitalismo moderno, a

fase do Estado do Bem-estar (Welfare State).

                                                                                                                                                        
23 Idem p.67
24 Traduzido para o português pela Editora Atlas,1992
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Tal fase tinha como ponto principal a intervenção do Estado como

eliminador das patologias sociais através da garantia de benefícios sociais aos

cidadãos.

Explicando tal política o autor aponta:

“A ordem política passava a ser fundamentada no equilíbrio e
na harmonia sociais, em que a seguridade social teve grande
importância. A mais significativa das políticas foi justamente a
que se ocupou de um mercado de trabalho centrado no pleno
emprego. Para Keynes, afora aquelas duas variáveis do
desemprego apresentadas pela teórica clássica – o desemprego
voluntário e o desemprego “friccional”, este último, resultante
de certas imperfeições do próprio sistema capitalista – haveria
outra, a que se chamou “desemprego involuntário”. Para ele,
existem, “desempregados involuntários quando, no caso de uma
ligeira elevação dos preços dos bens de consumo de
assalariados relativamente aos salários nominais, tanto a oferta
agregada de mão-de-obra disposta a trabalhar pelo salário
nominal corrente quanto a procura agregada da mesma ao dito
salário são maiores que o volume de emprego existente”. A
busca do pleno emprego dependia, assim, da destruição de
alguns dogmas em que se baseava a teoria clássica, inclusive o
dogma do “laisser-faire” e o dogma de que “a oferta cria sua
própria procura.” (Keynes, 1985:23 e 25).”25

Também não podemos deixar de observar que a política do Estado de

Bem-estar social somente foi idealizada e aceita pelo poder econômico dominante

como uma forma de combate à ameaça comunista do pós-guerra, reagindo como

contraposição ao regime soviético e do bloco por ele liderado.

Ou seja, o sistema capitalista vigente à época somente permitiu o

desenvolvimento do Estado de Bem-estar social como uma forma de escudo ao

sistema comunista; tanto é verdade, que após a queda do comunismo, em 1989, houve

o início do desmantelamento do sistema, como se verá mais adiante.

                                                
25 obra citada, p.70-71
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Quanto ao Welfare State, JORGE PINHEIRO CASTELO o denomina

como Capitalismo Organizado, onde “não se combinaram e organizaram apenas os

princípios do mercado e do Estado mas também foi fortalecido o princípio da

comunidade.”26

É relevante o posicionamento deste autor, principalmente se levarmos em

conta que na modernidade até então, os princípios mais desenvolvidos são aqueles que

protegem a liberdade e igualdade, ainda que de forma incipiente.

No Welfare State foi iniciado o caminho da busca do social, ainda que de

uma forma ainda não definida de forma clara.

Citando Nicolau Sevcenko, JORGE PINHEIRO CASTELO afirma:

“Até o final da década de 1970, a tendência foi que o Estados
nacionais controlassem a economia e as grandes corporações,
impondo-lhes um sistema de taxação pelo qual transferiram
parte de seus lucros para os setores carentes da sociedade.

Com essa estratégia, o Estado administra a redistribuição de
recursos e propiciava a emancipação social, por meio da
capacitação e da distribuição de renda, na forma de serviços de
saúde, educação, moradia, infra-estrutura, seguro-social, lazer e
cultura, o que caracterizou a forma mas equilibrada de prática
democrática, chamada de Estado de Bem-Estar Social.

No mesmo sentido, as organizações operárias, os sindicatos, as
associações da sociedade civil atuavam tanto para pressionar as
corporações a reconhecer direitos e assegurar as garantias
conquistadas pelos trabalhadores como para pressionar o Estado
a exercer seu papel de proteção social, amparo às populações
carentes, redistribuição de oportunidades e recursos, contenção
dos monopólios e contrapeso ao poder econômico.

Nesse período, a sociedade civil e Estado se tornaram aliados
no exercício do controle das corporações e na definição de uma
partilha mais equilibrada dos benefícios da prosperidade
capitalista.”27

                                                
26 Obra citada, pág 48.
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Na visão de JORGE PINHEIRO CASTELO, tal período possibilitou uma

ruptura com a era moderna clássica, já que traz elementos da pós-modernidade onde a

união da sociedade deve ser elaborada através de uma justiça distributiva visando o

bem comum.

Segundo tal autor, a ruptura também ocorreu no campo de direito já que

o predomínio do período liberal era do princípio do mercado, o que gerou o que

denominou “direito de produção” subproduto que era do direito de propriedade, onde a

criação das regras cabia aos seus.

O Estado de bem-estar social, ao retirar parte da dicotomia entre Estado e

sociedade, segundo JORGE PINHEIRO CASTELO, possibilitou que o direito fosse

gerado dentro do espaço da cidadania criando a possibilidade de resistência ao poder

econômico e ao seu braço físico que é o poder de mercado.

O que podemos lançar como pensamento crítico ao acima apresentado é

que nos países subdesenvolvidos os ideais do Welfare State foram recepcionados, a

legislação chegou até mesmo a regulamentar os direitos sociais básicos da cada

cidadão como podemos constatar nos onze primeiros artigos da atual Constituição

Brasileira, mas a realidade econômica e a inexistência de políticas continuadas e

coerentes no campo econômico-social não chegaram sequer a “arranhar na superfície”

do que foi conquistado nos países desenvolvidos.

A produção de normas sem a preocupação de sua efetividade gera a

frustração, o desalento e a crise que hoje se apresenta como um dos problemas pós-

modernos que demandam solução.

No entanto, o Welfare State propiciou o crescimento dos Estados Unidos

e de alguns países europeus, gerando o que denominam os autores como “capitalismo

                                                                                                                                                        
27 Idem, p. 49.
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organizado”,28 mas a partir da década de sessenta começou a sofrer ataques,

notadamente em razão das mudanças político-econômicas das décadas de setenta (crise

do petróleo) e oitenta (estagnação econômica) e posteriormente com a queda do muro

de Berlim, o que simbolizou a supremacia do capitalismo frente a outros sistemas

ideológicos e econômicos.

Tais fatores possibilitaram o surgimento do neoliberalismo onde,

segundo EVERALDO GASPAR LOPES, “os mecanismos de concorrência e as

formas do “livre mercado” devem se impor à intervenção do Estado, que deve limitar-

se à aplicação de uma política monetária adequada direcionada à estabilidade

econômica.”.29

Com os ataques ao Estado de Bem-estar social, passamos para a quinta

fase do capitalismo, na qual os maiores expoentes foram os governos de Reagan e

Thatcher.

A quinta fase do capitalismo, denominada por alguns doutrinadores

como “Capitalismo Desorganizado” tem como característica básica a migração do

sistema centralizado para um sistema multifacetado de produção de bens.

O aspecto multifacetado de produção de bens está ligado à

descentralização dos meios de produção, passando do sistema centralizado, onde a

empresa domina todas as fases de sua cadeia produtiva para o sistema em que transfere

atividades para outras empresas reduzindo o custo final do produto.

Ao estudar o Capitalismo desorganizado, JORGE PINHEIRO

CASTELO, citando BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS, adverte que esta

                                                
28 Em seu livro, Jorge Pinheiro Castelo, citando Boaventura de Souza santos, afirma: “O compromisso histórico
do período do capitalismo organizado resultou num pacto social entre capital e trabalho, sob a égide do Estado
que viabilizou e compatibilizou a vigência da sociedade de classes, a economia capitalista e o regime
democrático, a partir de medidas que garantiam não apenas a democracia política como a democracia social,
através de uma forma política nova: o Estado-Providência.”
29 Obra citada, p. 72.
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designação (Capitalismo desorganizado) não é precisa, a sua finalidade é demarcar o

desmantelamento da estrutura centralizada anterior em um duplo sentido.

Em um primeiro sentido, o capitalismo, com a queda do comunismo, se

viu livre para eliminar as estruturas sociais criadas no Estado de bem estar social, já

que não existe atualmente outra força que lhe seja contrária ideologicamente.

Em um segundo sentido, o capitalismo passa a buscar melhores meios de

controle da sociedade e do Estado, o que tem feito através do incentivo a políticas de

consumismo inconsciente quanto ao primeiro (gerar a necessidade social de ter sempre

mais, sem se importar com o custo social ou ambiental) e através do poder econômico

quanto ao segundo (ameaça constante de retirada de empresas do território gerando

impacto em impostos e empregos).

Obviamente os exemplos acima apontados são meramente ilustrativos,

apenas buscamos trazer para o mundo fático algumas formas de domínio.

Neste período começa a globalização, a migração do capitalismo de

produção para o capitalismo financeiro, as primeiras tentativas de flexibilização dos

direitos trabalhistas, ampliação dos sistemas de transporte.

O modelo fordista de produção (centralizado, com baixa especialização

dos trabalhadores) passa a ser substituído pelo modelo toyotista (descentralizado, com

a exigência de especialização dos trabalhadores).

A produção de bens sai dos limites de um Estado e diante do

desenvolvimento da telecomunicação e dos sistemas de informática passa a ser

distribuído por unidades independentes em diversos Países.

Tal descentralização provocou a perda da importância das relações do

Estado com as empresas, o que foi potencializado com a possibilidade de migração do
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capital entre os Países de acordo com as conveniências da produção ou exigências do

mercado.

Neste período começa a aparecer como um fator relevante a economia da

informação que possibilitou o controle dos diversos processos de produção em tempo

real sem a necessidade da presença física do controlador.

Interessante é a observação feita por JORGE PINHEIRO CASTELO de

que a globalização dos meios de produção não atingiu a globalização política.

Na verdade possuímos a União Européia como um exemplo de início de

globalização das organizações políticas entre Estados em um bloco político-

econômico, mas tal situação não ocorreu no campo dos demais países do mundo e o

fraco desempenho da Organização das Nações Unidas nos leva a crer que este

fenômeno irá demorar a acontecer.

Entendemos, salvo melhor juízo, que a globalização política somente irá

ocorrer quando houver a diminuição da influência econômico-militar americana, o que

poderá ocorrer nos próximos anos tendo em vista que outros Estados como a China e a

Índia estão largo em crescimento econômico sem as ambições militares que tomam

custos operacionais com um retorno mais que duvidoso para a economia.

No entanto, apesar de todos os avanços tecnológicos, as idéias gerais de

liberdade de mercado, comércio sem fronteiras e desregulamentação das regras de

proteção ao trabalhador como forma de baratear o custo de produção levaram

justamente aos efeitos contrários àqueles defendidos pelo neoliberalismo.

Ao explicar o fracasso do neoliberalismo expõe JORGE PINHEIRO

CASTELO: “A ideologia neoliberal sustenta que a liberalização do mercado otimizaria

e propiciaria o crescimento e a riqueza do mundo e levaria a melhor distribuição desse

incremento. Assim, para os arautos dessa ideologia, toda tentativa de controlar e
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regulamentar o mercado redundará em resultado negativo, pois restringe a acumulação

de lucros sobre o capital, e portanto, impede a maximização da taxa de crescimento.”30

Ocorre que a ideologia neoliberal não apresenta a maneira como tal

riqueza seria distribuída e como forma de pensamento, parte do pressuposto abstrato

(acumulação de riquezas como base para a melhoria social) para solução do concreto

(distribuição de riquezas em face do crescimento econômico), porém não leva em

conta o egoísmo humano como fator de obstrução.

Ao estudarmos o que podemos entender como ideologia, poderemos

constatar facilmente o quanto afirmado acima.

Temos as seguintes definições para a ideologia:

“Ideologia – Qualquer sistema abrangente de crenças,
categorias e maneiras de pensar que possa constituir o
fundamento de projetos de ação política e social: uma ideologia
é um esquema conceitual com um aplicação prática.

As promessas de que a filosofia política e a moral podem estar
isentas de conteúdo ideológico tendem a ser vãs, uma vez que
os programas de ação supostamente depurados e puros
dependem, por exemplo, de perspectivas particulares acerca da
natureza humana, do que conta como progresso humano e das
condições sob as quais se pode encontrá-lo.”31

Pelas definições expostas, podemos constatar que a ideologia neoliberal

possui falhas justamente porque tem em seu conteúdo interno expectativas as quais

não podem ser preenchidas no campo físico sem a necessária evolução ética do ser

humano.

Não basta retirar do poder público as suas atividades essenciais e

aguardar que o mercado regule a situação, seja porque não haverá o interesse em tal

                                                
30 Obra citada p.61
31 Dicionário Oxford de Filosofia, Jorge Zahar Editor, p. 195.



42

distribuição de riquezas dada a ganância natural dos homens, seja porque o próprio

mercado necessita de uma estrutura para poder atuar.

Foi necessária uma grave crise mundial, no período entre 1997-1998,

para constatar a crise do neoliberalismo.

O neoliberalismo tem por pontos básicos:

• Economia globalizada – Os meios de produção não se fixam a um

país ou a uma empresa, mas se interconectam através de uma rede de informações e

trocas que independem de uma política governamental centralizada, mas dependente

de um fluxo de capital cada vez maior. Tal situação gerou uma desvinculação destes

meios de produção com um conteúdo de melhora social do ser humano.

• Grande nível de produtividade – O que gera a necessidade de

constante investimento em tecnologia e aumento de capital para propiciar gerar o

retorno do investimento. Tal ciclo gerou a necessidade do incentivo ao consumismo

inconsciente, degradando o meio ambiente e esgotando as fontes naturais de recurso.

• Tecnologia de ponta – Para garantir a produtividade e conseqüente

lucratividade, há a necessidade de investimento em pesquisas constantes. A tecnologia

de ponta gerou um efeito perverso no sentido de desvincular os meios de produção da

atividade humana.

Tal combinação de elementos, além do quanto já apontado em cada um,

tornou inócuo qualquer investimento estatal, de forma que os Estados atuais não mais

controlam as empresas, existindo inclusive empresas com ganhos maiores que o

produto interno bruto de um País.
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A exigência de alto capital para o investimento em novas tecnologias de

produção combinado com a constante mudança de tecnologia gerou a crise do

neoliberalismo.

Neste sentido, explica JORGE PINHEIRO CASTELO:

“A penetração da ciência nas formas produtivas, com a
introdução de novas tecnologias, da informática e dos
computadores, criou um inimaginável nível de rentabilidade
imposto pela concorrência mundial.

Esse padrão de rentabilidade imposto pelo neoliberalismo
globalizado exige a produção de amplo capital intensivo
aplicado em máquinas, grandes despesas para pesquisa
científica e desenvolvimento, enorme logística infra-estrutural.

Essa situação criou ciclo produtivo autodestrutivo, na medida
em que gera uma rápida e cada vez mais acelerada “perda de
validez” dos equipamentos, aumentando o ritmo e a velocidade
na qual se exigem novos investimentos de capital fixo
constantes (máquinas, robôs, sistemas operacionais),
introduzindo em nível planetário uma reação em cadeia
descontrolada - e sem mais objetivo concreto de produção, no
sentido de satisfação das necessidades reais -, de investimentos
tão enormes que vai deixando pelo caminho e fora do mercado
empresas, países e regiões inteiras.

Nesse nível global de competitividade, no qual se instalou uma
espiral exponencial do aumento da rentabilidade produtiva, a
perda de competitividade passou a representar a exclusão de
empresas, países e regiões do mercado mundial, destruindo com
isso a capacidade aquisitiva de tais mercados.

A manutenção da capacidade aquisitiva dos mercados e a
sustentação desse nível de concorrência, então, passaram a ser
financiadas por uma superestrutura de crédito especulativa,
criando um mercado fictício fomentado na especulação que
engendra, em sai mesma, na autodestruição na explosão da
bolha especulativa.
O neoliberalismo num mundo globalizado e tecnológico produz
a autodestruição da própria economia capitalista, na medida em
que sua irracionalidade impõe ao capitalismo que ultrapasse
seus próprios limites, o que termina por destruir a concorrência,
a capacidade aquisitiva e os próprios mercados reais”32
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Pode-se fazer uma analogia do neoliberalismo com o vento, o qual, em

pequena intensidade proporciona a eliminação da poluição, refresca e nos dá o sentido

de renovação e, no entanto, sem controle e em grande intensidade, gera furacões,

destruindo a lavoura, as cidades e os sonhos dos seres humanos por uma vida melhor.

Em razão da evidente crise do neoliberalismo, surge a sexta fase do

capitalismo, denominada por EVERALDO GASPAR LOPES como “A era do

capitalismo global e financeiro em seu estágio pós-moderno ou pós-industrial”.

Segundo este autor, o atual sistema capitalista está baseado em quatro

fatores:

• Tecnologia avançada;

• Prevalência do mercado;

• Organização complexa das empresas propiciada pelas novas

técnicas de organização;

•  Internacionalização do capital;

Conforme já foi dito, a demanda por novas tecnologias implicam em

atualizações constantes e no mundo pós-moderno gerou um fenômeno interessante que

poderíamos denominar como “autofagia tecnológica”, consistindo tal fenômeno na

superação da própria tecnologia criada pela empresa, ou seja, no momento em que

uma empresa cria um advento tecnológico e o lança no mercado, as demais empresas

passam a atuar em tal criação gerando algo novo que logo o supera sendo necessário

novos investimentos em tecnologia pela primeira empresa.

Facilmente podemos constatar tal situação na área de informática e de

hardware onde os avanços são sentidos diariamente e onde os investimentos

empresariais demandam giro constante.

                                                                                                                                                        
32 Idem, p.63.
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Ou seja, na modernidade os ciclos de criação, segundo EVERALDO

GASPAR LOPES eram de longa duração, o que de certa forma, foi proporcionado

pelas distâncias de comunicação entre os países e a baixa tecnologia do período.

Com a revolução da informação, não existe mais tal distância em termos

de tecnologia, de forma que a velocidade dos ciclos de adaptação ao novo passou a ser

feita em tempo real, não dando chance ao ser humano para se adaptar como era no

passado.

Se no longo período de desenvolvimento da modernidade qualquer

evento tecnológico novo gerava um ciclo de queda de uma atividade anterior, este

mesmo evento gerava uma demanda que absorvia a mão-de-obra e as melhorias

introduzidas proporcionavam uma melhora da economia como um todo, o que

justificava inclusive as argumentações de liberdade de mercado com base na lei da

“oferta e da procura”.

Podemos citar como exemplo a invenção do automóvel e o seu impacto

na sociedade quando da popularização dos veículos através do sistema fordista de

produção em massa.

Por óbvio, toda a atividade econômica ligada à produção de carroças

(indústria madeireira, criação de cavalos, dentre outras) entrou em declínio, no entanto

houve uma criação de novos setores que absorveram a mão-de-obra excedente.

Havia, portanto, uma compensação entre a nova tecnologia introduzida e

o surgimento de novas atividades, que iriam absorver a mão-de-obra, cujos excedentes

do trabalho seriam levados para a economia, aumentando a riqueza da Nação.

Com os adventos da Primeira Guerra e a grande depressão americana da

década de 20, os Estados passaram a criar políticas de estímulo ao emprego (Estado de

bem-estar social), porém, com o fim da Segunda Guerra mundial a tecnologia
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começou a se desenvolver de uma maneira mais rápida e os sistemas de organização

das empresas, utilizando tais tecnologias, passaram a produzir mais bens com um

menor número de trabalhadores.

Surgia a automação de serviços, que, estimulada pela política de livre

mercado, foi extinguindo postos de serviços sem contribuir para a absorção destes

trabalhadores em novos setores da economia.

As novas técnicas de administração de empresa aliadas à filosofia liberal

de não intervenção e internacionalização da economia geraram novos cortes de

pessoal, quebrando com a política de pleno emprego do pós-guerra.

Temos a seguinte equação:

Novas tecnologias + novos sistemas de organização empresarial +

internacionalização do capital = fim do emprego em larga escala.

Esta equação acima, por demais simples, apenas visa ilustrar que um dos

quadros mais nefastos do capitalismo pós-moderno é a obsolescência do ser humano

em face dos meios de produção.

Não existem meios de empregabilidade plena, uma vez que as novas

tecnologias aliadas a uma total falta de política governamental de educação e

atualização dos meios de ensino está tornando as novas gerações de trabalhadores,

principalmente aquelas da baixa camada social, totalmente alijadas do mercado de

trabalho, ou, na melhor das hipóteses, com o mesmo valor de um parafuso para efeito

de preço do produto no mercado.

Diversas são as leis que buscam proteger os trabalhadores contra o

excesso de automação, no entanto, a efetividade da solução legislada em face do poder

econômico é que faz a diferença já que atualmente as empresas, diante da
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internacionalização do capital, podem se deslocar para um Estado mais fraco (ou

mesmo oportunista), onde não existam restrições à automação.

No Brasil, por exemplo, a Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso

XXVII determina a proteção do trabalhador, mas, em razão de possível pressão do

poder econômico, o legislador constituinte deixou a questão para ser regulamentada

por lei infraconstitucional o que gera uma parcial perda de efetividade do referido

princípio de proteção do trabalhador.

Afirmamos que tal perda de efetividade é parcial tendo em vista as

modernas teorias que atribuem aos princípios o status de normas, para justamente lhes

dar a efetividade necessária na solução do caso concreto, no entanto, tal situação

apenas demonstra a fraqueza das instituições para a defesa do trabalhador.

 Sobre a questão dos efeitos dos novos métodos de organização da

empresa sobre a empregabilidade, EVERALDO GASPAR LOPES cita Thurow, o qual

afirma que:

 “...os “downsizing” começaram nos Estados Unidos, chegarão
à Europa e estão ameaçando o Japão, destruindo milhões de
postos de trabalho. Nos Estados Unidos, os afetados pela
redução dos postos de trabalho sofrem um grande choque
econômico. Na primeira fase de demissões, 12% acabaram
deixando inteiramente sua força de trabalho e 17%
permaneceram desempregados dois anos depois. Dos 71% que
foram empregados, 31% tiveram uma redução salarial de 25%,
ou mais; 32% viram seus salários reduzidos de 1 a 25% e
somente 37% encontraram empregos sem perdas salariais. Se
um trabalhador demitido tem 15 anos ou mais de emprego, vive
numa região de baixo crescimento, tem que mudar de setor,
perde 50% de seu salário anterior. Aqueles com idade superior a
55 anos são simplesmente apartados da força de trabalho. Para
ele, a nova era industrial, ou pós-industrial revela uma nova
espécie de “lupen proletariat” caracterizada por trabalhadores
cuja produtividade potencial é tão baixa, diante das novas
tecnologias, que não são mais desejados pela economia privada,
inclusive com salários baixíssimos. Por isso, o novo mundo
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industrial está presenciando um crescimento alarmante dos
chamados “sem tetos”, que já podem chegar a 5,8 milhões.”33

Poderíamos alterar a denominação de “sem tetos” para “sem emprego” já

que em nosso País os “sem tetos” designam uma classe mais miserável que aquela da

qual estamos tratando.

Portanto, estamos diante de uma realidade para a qual o sistema do

capitalismo da era moderna não encontra uma solução e quando a busca o faz através

de idéias já ultrapassadas, confiando na idéia de auto-regulação, a qual na prática não

existe.

O fim da fase liberal, marcada pelas crenças iniciadas no Século XVIII

onde o mercado era o senhor absoluto das vidas humanas se faz presente para o

ingresso em um período onde se constata que somos mais que peças a serem

substituídas no jogo do mercado, não porque houve uma melhoria ética geral do ser

humano, mas em razão da necessidade evidente da mudança de paradigmas para a

sobrevivência da sociedade.

O fenômeno da pós-modernidade entra como o precursor destas

mudanças e será estudado no próximo capítulo, já que possui características próprias

que guardam ampla relação com o tema abordado, notadamente com a função social

da empresa.

1.2. O Fenômeno Pós-moderno no Direito

“No direito a temática já não é a liberdade individual e seus
limites, como no Estado Liberal; ou a intervenção estatal e seus
limites, como no welfare state. Liberdade e igualdade já não são
os ícones da temporada. A própria lei caiu no desprestígio. No
direito público, a nova onda é a governabilidade. Fala-se em
desconstitucionalização, delegificação, desregulamentação. No
direito privado, o código civil perde sua centralidade, superado

                                                
33 Idem, p. 75.
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por múltiplos microssistemas. Nas relações comerciais revive-
se a lex mercatoria. A segurança jurídica – e seus conceitos
essenciais, como o direito adquirido – sofre o sobressalto da
velocidade, do imediatismo e das interpretações pragmáticas,
embaladas pela ameaça do horror econômico. As fórmulas
abstratas da lei e a descrição judicial já não trazem todas as
respostas. O paradigma jurídico, que já passara, na
modernidade, da lei para o juiz, transfere-se agora para o caso
concreto, para a melhor solução, singular ao problema a ser
resolvido.”(Barroso, Luiz Roberto, Fundamentos teóricos e
filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-
modernidade, teoria e crítica e pós-positivismo), Revista
Diálogo Jurídico, Salvador CAJ, v. 1 , nº , set. 2001. Disponível
em: http://www.direitopublico.com.br. Acessado em
26.08.2002, p.3-4).”34

Nesta fase de transição entre o período moderno e o pós-moderno,

podemos constatar que o direito está sentindo a necessidade de se libertar das amarras

formais sedimentadas nas codificações do século XIX e repetidas nos diversos

ordenamentos do Século XX e o Direito do Trabalho segue a mesma tendência,

guardadas as suas características próprias.

A busca pela efetividade é o objetivo do momento e é neste sentido que

devemos estudar o fenômeno da pós-modernidade, uma vez que os conflitos sociais

não mais podem ser solucionados com base no ordenamento ainda vigente e nos seus

procedimentos de pacificação social do Estado Liberal.

Com a revolução da informação ocorrida nos últimos anos, exige-se do

Direito uma velocidade digital para a solução dos conflitos, velocidade esta não

acompanhada pelo sistema herdado da modernidade.

A preocupação atual é justamente solucionar os conflitos sociais de uma

maneira eficaz e com segurança jurídica atendendo a pressupostos de interesses sociais

relevantes.

Neste sentido, EDUARDO C. B. BITTAR afirma:

                                                
34 apud Eduardo C.B.Bittar, obra citada, p. 87
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“Para todos os efeitos, hoje, se trata menos de pensar em
regulamentação do Estado (e, sim, em desregulamentação), em
formação de um sistema de normas sem lacunas (e, sim, de
microssistemas de normas setoriais), e mais que se está sendo
esmagado pelo excessivo número de leis, como no famoso
adágio latino se dizia (Obruimur legibus – “Somos esmagados
pelo grande número de leis”), sabendo-se que as mesmas são,
em sua boa parte, socialmente ineficazes, ou seja, incapazes de
trazer os reflexos concretos, as mudanças sociais necessárias e
atingir a vida e as perspectivas reais nas quais se inserem os
cidadãos. Eis a preocupação com a questão da lei na pós-
modernidade: menos validade e mais eficácia, menos forma e
mais sentido prático-social.”35

Para avaliar o que seja esta busca de eficácia e de sentido prático-social

apontada pelo brilhante autor, devemos definir o que seja pós-modernidade e discorrer

sobre o assunto.

1.2.1. Definição de Pós-modernidade

Não há consenso sobre a definição de pós-modernidade, primeiro porque

estamos em plena fase de mudanças, as quais deixam os estudiosos sem a devida

segurança para pontuar o fim da modernidade e o início da nova fase.

Historicamente, todo o processo de mudança demanda longo tempo para

ser definido, ou seja, quem participou da Revolução Francesa ou mesmo da Revolução

Industrial inglesa não tinha a devida noção de que tais acontecimentos históricos

seriam marcos divisórios na sociedade humana, à época apenas lutavam contra um

sistema vigente que não mais atendia aos anseios individuais e sociais.

Da mesma forma, há certa indefinição do momento através do qual

podemos fazer uma divisão entre a modernidade e a pós-modernidade.

                                                
35 obra citada, p. 89
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Alguns entendem que a pós-modernidade surgiu como resultado dos

movimentos da década de 60 e 70, notadamente o ano de 1968 em face dos

movimentos estudantis da França e outros movimentos ao redor do planeta.

Não há uma definição exata do que seja pós-modernidade, primeiro

porque é um fenômeno recente e em fase de formação, claramente contestado por

alguns que nela observam a quebra de paradigmas tidos como sólidos, a exemplo, o

conceito de família, sexualidade, dentre outros, não menos polêmicos.

Esse choque de valores sedimentados com valores emergentes gera uma

crise de identidade típica dos períodos de transição, o que leva à crença de que

vivemos o caos.

Voltamos a ressaltar que o caos é mera interpretação subjetiva de uma

ordem que não convém ao sistema social vigente, o qual está sendo gradativamente

superado por outro ainda em construção.

Ao procurarmos um conceito de pós-modernidade, localizamos o quanto

segue:

“Chama-se de Pós-Modernidade a condição sócio-cultural e
estética do estágio do capitalismo pós-industrial, que é o
contemporâneo. Teóricos e acadêmicos têm diferentes
concepções sobre o termo. Para o crítico marxista norte-
americano Fredric Jameson, a Pós-Modernidade é a “lógica
cultural do capitalismo tardio”. De acordo com Jürgen
Habermas, a Pós-Modernidade estaria relacionada a tendências
políticas e culturais neoconservadoras, determinadas a combater
os ideais iluministas e os de esquerda. Já o francês François
Lyotard prestigia a Pós-Modernidade como verdadeiro
rompimento com as antigas verdades absolutas, como marxismo
e liberalismo, típicas da Modernidade.”36

Também podemos citar a definição de pós-modernidade o quanto segue:



52

“Na cultura em geral o pós-modernismo está associado à alegre
aceitação do imediato, a um estilo superficial, à citação e à
paródia deliberadas (embora esses elementos também se
encontram na literatura modernista, como a de James Joyce) e à
celebração do irônico, do efêmero e do irrelevante. É
freqüentemente tomado como uma reação contra a confiança
sisuda e ingênua no progresso e na verdade ou objetividade
científicas. Do ponto de vista filosófico, por conseguinte,
implica em suspeita em relação às grands récits da
modernidade: as justificações de grande envergadura da
sociedade ocidental e a confiança no progresso desta sociedade,
encontradas em *Kant, *Hegel ou *Marx, ou resultantes de
visões *utópicas da perfeição obtida através da evolução e da
expansão da ciência. Nos seus aspectos *pós-estruturalistas, o
pós-modernismo inclui a negação da existência de significados
estáveis, da correspondência entre a linguagem e o mundo e de
realidades, verdades ou fatos que devam ser fixados como
objetos de investigação.”37

Pelas definições apontadas podemos constatar uma certa dificuldade em

definir o que seja pós-moderno, razão pela qual tais definições somente podem ser

tomadas apenas como  parâmetro e não como algo definitivo já que a pós-modernidade

é um fenômeno multifacetado em pleno desenvolvimento tendo como característica

básica a contestação dos valores e paradigmas modernos.

Como crítica à primeira definição apresentada podemos observar que

alguns autores vinculam o conceito de pós-modernidade ao sistema capitalista.

Tal raciocínio foi herdado de uma confusão conceitual mais antiga, já

que houve por muito tempo uma idéia de aproximação da modernidade com o

capitalismo como se o seu desenvolvimento ocorresse de forma conjunta, o que não é

correto.

Se o pós-modernismo adveio da contestação de valores modernos, temos

que fazer a devida ressalva para desvincular o conceito de modernidade do conceito de

capitalismo, já que ambos se desenvolveram em momentos históricos distintos.

                                                                                                                                                        
36 Disponível em http://www.pt.wikwpedia.org - pesquisa pós-modernidade – feita em 01.02.2007.
37 Dicionário OXFORD de Filosofia, Simon Blackburn, Jorge Zahar Editor, p. 305.
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BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS, citado por EDUARDO C. B.

BITTAR, nos ensina:

“A modernidade ocidental e o capitalismo são dois processos
históricos diferentes e autônomos. O paradigma sóciocultural da
modernidade surgiu entre o século XVI e os finais do século
XVIII, antes de o capitalismo industrial se ter tornado
dominante nos actuais países centais. A partir daí, dois
processos convergiram e entrecruzaram-se, mas, apesar disso,
as condições e a dinâmica do desenvolvimento de cada um
mantiveram-se separadas e relativamente autônomas. A
modernidade não pressupunha o capitalismo como modo de
produção próprio. Na verdade, concebido enquanto modo de
produção, o socialismo marxista é também, tal como o
capitalismo, parte constitutiva da modernidade. Por outro lado,
o capitalismo, longe de pressupor as premissas socioculturais da
modernidade para se desenvolver, coexistiu e até progrediu em
condições consideradas pré-modernas, ou mesmo
antimodernas.”38

Ainda sobre o tema, BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS, afirma: "O

paradigma cultural da modernidade se constituiu antes do modo de produção

capitalista ter se tornado dominante e extinguir-se-á antes de este último deixar de ser

dominante." 39

Portanto, a conceituação de pós-modernidade pode até mesmo sofrer a

influência do capitalismo, mas este não será seu ponto exclusivo de desenvolvimento

já que a transição que ora ocorre tem como pontos relevantes as mudanças culturais e

antropológicas que, embora decorrentes das mudanças econômicas advindas do

capitalismo o superam em termos de complexidade.

Para entender o que pretendemos demonstrar, devemos retomar os três

princípios como paradigmas do modernismo citados por BOAVENTURA DE SOUZA

SANTOS e mencionados por EDUARDO C. B. BITTAR:

                                                
38 Obra citada, p.100.
39 Pela Mão de Alice, 2ª Edição, São Paulo, Cortez Editora, 1996, p.76
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“O paradigma da modernidade é muito rico e complexo, tão
suceptível de variações profundas como de desenvolvimentos
contraditórios. Assenta em dois pilares, o da regulação e o da
emancipação, cada um constituído por três princípios ou
lógicas. O pilar da regulação é constituído pelo princípio do
Estado, formulado essencialmente por Hobbes, pelo princípio
do mercado, desenvolvido sobretudo por Locke e por Adam
Smith, e pelo princípio da comunidade, que domina toda a
teoria social e política de Rousseau. O princípio do Estado
consiste na obrigação política vertical entre os cidadãos e o
Estado. O princípio do mercado consiste na obrigação política
horizontal individualista e antagônica entre os parceiros de
mercado. O princípio da comunidade consiste na obrigação
política horizontal solidária entre membros da comunidade e
entre associações. O pilar da emancipação é constituído pelas
três lógicas de racionalidade definidas por Weber: a
racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura, a
racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da tecnologia
e a racionalidade moral-prática da ética e do direito.”40

Feitas tais considerações, passamos a discorrer sobre os efeitos do pós-

modernismo na ciência do Direito do Trabalho.

                                                
40 Obra citada, p. 101.
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CAPÍTULO 2. DESAFIOS DA PÓS-MODERNIDADE NO DIREITO DO

TRABALHO

Na modernidade, como já foi falado anteriormente, foi dada grande

relevância aos princípios do Mercado e do Estado havendo uma supressão ao princípio

da comunidade.

Tal situação levou a um dilema já que o Estado, por si, ao centralizar as

atividades gera uma imobilidade social41 e ao deixar a solução dos conflitos para o

Mercado42 este último depende de iniciativas individualizadas, gerando a mesma

imobilidade, agora por falta de interesse econômico.

Por décadas estes dois princípios têm se alternado somente gerando o

agravamento da questão social, notadamente no campo do Direito do Trabalho, como

foi mencionado acerca da extinção de postos de serviços e ausência de mecanismos

eficazes de proteção dos trabalhadores.

O desafio pós-moderno, portanto, é a dinamização do princípio da

comunidade, onde a sociedade possui maior participação efetiva nas decisões, tanto no

aspecto político quanto no aspecto trabalhista, notadamente no interior das empresas.

Há que se ter uma “Democracia inclusiva”, onde a sociedade opina de

forma dinâmica e não como hoje está estabelecida.

                                                
41 Jorge Pinheiro Castelo, citando Anthony Giddens, aponta às fls. 94 de sua obra: “Como esclarece Claus Offe,
citado por Giddens : “ Uma das lições a serem aprendidas com a queda do comunismo e do zelo estatista da
social democracia do velho estilo, é que – mesmo quanto aplicado a fins sociais desejáveis – o poder do Estado
pode se tornar sufocante e burocrático (...)  como afirma Offe, devem reconhecer o ponto em que o estatismo
excessivo frequentemente incute propensões a depedência, inatividade, burocracia, clientelismo, autoritarismo,
cinismo, irresponsabilidade fiscal, fuga a responsabilidades, perda de iniciativa e hostilidade à inovação, se não a
franca corrupção (...) . Essas considerações explicam a ênfase na transparência e na reforma dos mecanismo do
Estado”.
42 A este respeito, afirma Jorge Pineiro Castelo, ob.citada, fls.95 : “ Em outras palavras, os mercados não podem
auto-regular, e, assim, impor sua própria dinâmica ao funcionamento da sociedade, na medida em que gera
grandes e graves desigualdades e custos sociais que só o princípio do Estado combinado com o princípio da
comunidade, ou a sociedade civil no Estado, podem restringir e controlar.”
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A pós-modernidade surge, portanto, como um movimento que vem

combater o fatalismo ditado na modernidade pelo neoliberalismo predatório, surge,

portanto, como uma crítica à “razão indolente”, a qual pregava a inação diante dos

desafios sociais.

JORGE PINHEIRO CASTELO afirma que este é o caminho a ser

seguido na pós-modernidade.

“Evidente, pois, que a resposta pós-moderna está em quebrar
esse circulo vicioso e perverso que contaminou a teoria crítica
do pensamento moderno e estabeleceu, como mais novo
subproduto do paradigma de pensamente da Era Moderna, a
razão indolente e resignada.
...
A resposta do paradigma de pensamento pós-moderno de
oposição questiona e critica radicalmente a razão indolente.
A teoria crítica pós-moderna estabelece como tema central a
idéia de uma “sociedade melhor”, totalmente distinta daquela
tida como possível pelo paradigma da modernidade liberal
capitalista, ou atingível pela proposta neoliberal. A proposta da
sociedade melhor passa a ser concebida como uma democracia
radical, que se traduza em inclusão em vez de exclusão, que se
revela verdadeira democracia/emancipação social e política.”43.

Devemos, no entanto, tomar cuidado com esta busca de um novo ideal de

sociedade para evitar os perigos de transformá-la em uma nova ideologia, a qual

poderá recair nas mesmas armadilhas já apresentadas quando estudada a questão do

neoliberalismo.

Com o advento da revolução da informação, a democracia participativa

pode ser efetivamente trazida à realidade, notadamente no ambiente do trabalho dentro

das empresas.

Atualmente já sentimos alguns reflexos desta maior participação social já

que o acesso da população às fontes de informação torna possível o controle dos atos

                                                
43 Obra citada, p. 97.
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políticos, como foi o caso recente da tentativa de aumento salarial no congresso em

índices fora da realidade nacional.

A crítica que se faz consiste no fato de que somente haverá uma real

democracia participativa quando o acesso à educação e à cultura for possibilitado à

maior parte da população, caso contrário de nada adianta o acesso à informação se não

há o censo critico sobre os meios de informação e sobre os interesses em jogo (já que

os meios de comunicação possuem os seus próprios interesses, os quais podem estar

desvinculados dos interesses do Estado e da sociedade como um todo).

Outro ponto a ser objeto de observação consiste no fato de que o que

denominamos “democracia inclusiva” somente poderá ocorrer em Estados

consolidados politicamente, onde já esteja de fato estabelecida uma plena democracia,

situação esta que não se aplicará a todos os Países emergentes.

A certeza proporcionada pelo racionalismo da era moderna foi

substituída no pós-modernismo pelas probabilidades, onde nada é exato e tudo é

relativo (esta visão da relatividade, foi bem desenvolvida por Einstein), o Direito sofre

tal influência, não podendo ser confundida tal relatividade com falta de segurança

jurídica.

A relatividade pós-moderna consiste na atuação de vários centros de

normas para a solução do caso concreto, sem retirar de nenhuma delas a sua validade,

mas ponderando qual seria a mais adequada para a solução do conflito com garantia da

paz social e dos interesses sociais defendidos pelo ordenamento vigente.

Justamente em razão da relatividade (confundida às vezes como

incerteza) temos na pós-modernidade não apenas um caminho, mas várias

possibilidades para o desenvolvimento social, as quais devem levar o ser humano a um

desenvolvimento futuro na sua integralidade (com equilíbrio no desenvolvimento

social, político e econômico ao mesmo tempo).
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Os desafios da pós-modernidade nos leva a abandonar o sistema

neoliberal até então herdado da modernidade para um sistema solidário que caminha

para o desenvolvimento equânime da sociedade.

Digo equânime e não igualitário já que nada e nem ninguém é igual, na

equanimidade podemos reconhecer e respeitar as diferenças individuais sem prejudicar

o coletivo.

Na equanimidade devem ser respeitadas as diferenças individuais, as

quais agregam valores para a formação do todo.

A busca da igualdade pelo Direito não gerou os frutos pretendidos, pois

parte de um pressuposto equivocado, já que somos diferentes em essência, o que

impossibilita a igualdade de tratamento sem meios de verificar as condições do caso

concreto.

As sociedades humanas embora dotadas de seres com o mesmo DNA são

distintas entre si e desta distinção é que se acrescentam valores ao todo.

Portanto, concordamos com JORGE PINHEIRO CASTELO que em sua

obra afirma com precisão:

“Pouca valia teve para a maior parte da humanidade a
circunstância de que o homem, através da ciência moderna,
obtivesse o controle da natureza, tendo em vista que esse
conhecimento não foi praticado sob a perspectiva de um
paradigma social de uma vida decente. Realmente, isso não se
traduziu na redução da precariedade das condições de vida e da
própria sobrevivência, para a esmagadora maioria da população
mundial.

Nesse paradigma de um conhecimento prudente emancipatório
para uma vida decente, “a distinção entre sujeito e objeto é um
ponto de partida e nunca um ponto de chegada. Corresponde ao
momento da ignorância ou colonialismo, que é nada mais nada
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menos do que a incapacidade de estabelecer relação com o
outro a não ser transformando-o em objeto”.(39)

O conhecimento nesse paradigma de pensamento pós-moderno
está relacionado à ética e à solidariedade.

“Em oposição ao individualismo excludente, o espírito da nova
civilização há de ser a irradiação da fraternidade universal, a
organização da humanidade solidária.”(40)

Por isso, exige que, ao se estabelecer o conhecimento de
relação/situação que envolva serem humanos (presentes e
futuros), substitua-se nessa operação/equação a referência ao
outro como objeto pelo sujeito.

O conhecimento da pós-modernidade deve operar numa
racionalidade que envolva a “reciprocidade entre
sujeitos.”(41)”44.

Atualmente este movimento vem ganhando força na Organização

Internacional do Trabalho através da defesa do Trabalho decente.

A OIT assim define trabalho decente:

“..........Trabalho Decente é um trabalho produtivo e
adequadamente remunerado, exercido em condições de
liberdade, equidade, e segurança, sem quaisquer formas de
discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as
pessoas que vivem do seu trabalho.

Os quatro eixos centrais da Agenda do Trabalho Decente são a
criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a
extensão da proteção social, a promoção e fortalecimento do
diálogo social e o respeito aos princípios e direitos
fundamentais no trabalho, expressos na Declaração dos Direitos
e Princípios Fundamentais no Trabalho da OIT, adotada em
1998:

• Liberdade de associação e de organização sindical e
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva
(Convenções 87 e 98)

• Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório (Convenções 29 e 105)

                                                
44 Obra citada, p. 102.
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• Abolição efetiva do trabalho infantil (Convenções 138 e
182)

• Eliminação da discriminação em matéria de emprego e
ocupação (Convenções 100 e 111)”45

O diálogo social, mencionado na definição dada pela OIT está

justamente fundamentado nesta mudança de paradigma da pós-modernidade, a ser

fundamentada pelo princípio da responsabilidade social de todos os participantes da

sociedade pela totalidade de seus membros.

Há que se propor uma nova ética, voltada ao sentimento de

fraternidade e fundamentada não em sentimentos religiosos ou ideológicos, mas no

contexto de responsabilidade social dos seres humanos para com o futuro da própria

espécie neste planeta.

No Direito do Trabalho, a busca destes valores é essencial para

a sua sobrevivência e para dar novas respostas aos desafios atuais gerados pela

globalização e pelo nefasto do neoliberalismo predatório.

BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS já aponta neste sentido,

ao afirmar:

“O direito trabalhista se apresenta, assim, como integrante deste
paradigma de pensamento da pós-modernidade, na medida em
que considera que o objeto do contrato é uma pessoa (o trabalho
humano). Impõe, pois, a perspectiva da prudência social ética e
solidária, na medida em que estabelece nessa operação de
conhecimento uma equação montada numa relação entre dois
sujeitos e não entre sujeito e objeto. Por isso, o direito do
trabalho, ao tutelar uma relação que tem homens como seu
“objeto”, deve estar impregnado de base socioética
incompatível com o capitalismo neoliberal e que suplanta o
paradigma da Era moderna.”46

                                                
45 http://www.oitbrasil.org.br – acessado em 02.02.2007
46 Apud, obra cita. P.102.
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O desafio a ser enfrentado é combater o conformismo social

proporcionado pela falsa idéia de que a sociedade deve caminhar de acordo com as

regras de mercado (flexibilização de normas trabalhistas, sucateamento do Estado e da

mão-de-obra, por exemplo).

O grande desafio pós-moderno é alterar a ideologia do consumismo para

uma ideologia de construtivismo social.

Com a evolução humana perdemos algo que existia em nossas tribos

ancestrais, o conceito de ciclos, os quais eram celebrados conforme as estações da

natureza.

O ser humano é um ser cíclico, possui em si mesmo todas as estações

previstas na natureza (primavera, verão, outono e inverno), ou seja, infância,

adolescência, maturidade e velhice.

No entanto, ao adotarmos a ideologia consumista tão propalada na

modernidade como a solução para a evolução humana, perdemos a identidade interna,

ou seja, esquecemos da existência inexorável do ciclo natural e, portanto, estamos

diante de um dilema, ou mantemos o artificialismo do mercado e sua ideologia

consumista (que ao final nos consumirá a todos, inclusive ao próprio planeta em que

vivemos) ou partimos para uma conscientização de que todo ser humano e a respectiva

sociedade por eles formada está presa aos ciclos naturais, os quais devem ser

respeitados.

Há a necessidade de respeito ao ciclo humano, o qual não combina com

o consumismo da era moderna.

Atualmente, a legislação está sendo elaborada justamente para a defesa

do meio ambiente e para a defesa dos membros da sociedade menos favorecidos, mas

ainda não atingiu o patamar da defesa completa dos ciclos humanos como um todo
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(hoje já existem micro-sistemas para a defesa da Criança e do Adolescente, da defesa

dos Idosos, porém, não se estabeleceu que o ser humano deve ser defendido como um

todo e não em partes).

Não se trata aqui de uma ode ao passado (voltar ao período tribal, por

exemplo), o que se pretende, e o que se busca, é justamente um crescimento

sustentado, onde exista uma integração entre as forças de mercado com o respeito ao

ser humano e aos seus ciclos evolutivos.

Na 36ª Reunião das maiores economias mundiais realizadas em

Davos na Suíça, este ano o clima foi de otimismo47 conforme se constata da

reportagem feita por Ivan Martins.

O texto deste repórter aponta basicamente uma euforia existente

no mercado com base na economia digital.

Na entrevista com o economista Paul Krugman foi afirmado que

parte do otimismo ocorrida na reunião de Davos foi decorrente do crescimento

econômico do que se denomina “Nova Economia”. Diz economista na reportagem:

“..... Parte substancial do otimismo em Davos está ancorado em
uma expressão: Nova Economia, que mal circulava em 1997,
quando a crise da Ásia explodiu. O mercado americano parece
ter inventado uma fórmula econômica capaz de conciliar
crescimento rápido com baixa inflação e pleno emprego. Esta
receita baseia-se, sobretudo, nos ganhos de produtividade
obtidos com a tecnologia. Krugman, que costuma ser muito
chato na defesa dos fundamentos econômicos, rendeu-se, desta
vez, à sensação geral de que algo mudou na célula da economia
americana. Diz ele: "A produtividade aumentou muito. O
mercado de trabalho é um verdadeiro milagre. Não sei como os
salários ainda não explodiram. Parece que algo essencial mudou
para melhor." Ele não está sozinho. Gente de mercado como a
poderosa investidora Abby Cohen, da Goldman Sachs, disse à
DINHEIRO que concorda que alguma coisa está mudando. "Há
uma grande transformação há cada 50 ou 100 anos, e ela está

                                                
47 http://www.terra.com.br/dinheironaweb/127/economia/eco127davos.htm - pesquisado em 04.02.2006.
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acontecendo agora", diz a mulher que sempre acredita na alta
dos mercados. Ela prevê que os ciclos de crescimento e recessão
serão suavizados, com queda menor nas taxas de crescimento e
comportamento mais moderado da inflação. "Muito disso ainda
está apenas nos Estados Unidos, mas deve chegar aos outros
países através das empresas e da disseminação da tecnologia",
diz Abby.

Eis a dúvida: a Nova Economia das megafusões tecnológicas e
do crescimento acelerado é uma espécie de futebol americano
ou pode ser jogado no resto do mundo com o outro futebol? Os
europeus, que são a maioria em Davos, dizem que as inovações
tecnológicas e os ganhos de produtividade que ela acarreta
chegarão "cedo ou tarde" à Europa - mas que ainda não
chegaram. Coisas como e-commerce e as negociações digitais
entre as empresas, que têm um enorme potencial deflacionário e
(desculpem...) desintermediador, ainda estão limitadas aos
EUA. Os europeus, diz o professor holandês Victor Halberstadt,
ainda não conseguiram levar a tecnologia digital da vida pessoal
para dentro das fábricas ou para a gestão das empresas. E como
ficam países como Brasil, que parecem estar atrasados mesmo
em relação à Europa? Para esses países, há uma palavra de
esperança vinda de Denise Dayson, uma das mais influentes
capitalistas de risco americanas. "As empresas e consumidores
no Brasil e na Rússia têm mais a ganhar com o comércio
eletrônico do que nos Estados Unidos." Isso significa, para ela,
que o mercado vai exigir a mudança e não vai permitir que o
Brasil fique para trás. Pode ser apenas o otimismo da montanha,
mas é bom de ouvir.”

O texto acima serve para demonstrar que as idéias de mercado,

notadamente sobre a influência da economia americana ditam as regras para os demais

países, mesmo que tal sistema implique em perdas para a maioria da população.

A preocupação temática ainda é a utilização da tecnologia como forma

de aumento da produção, persistindo a crença na lei da oferta e da procura, como se

fosse possível manter as regras existentes no capitalismo moderno para o mundo pós-

moderno como já explicado anteriormente.

As alegadas megafusões se por um lado resolvem os problemas de

produtividade das empresas, geram o efeito perverso na concentração de empregos na

mão de poucos grupos.



64

Mas nem tudo está perdido, já que não podemos deixar de

destacar que este ano as economias dominantes do Planeta tomaram consciência (ainda

que de forma tardia) de que há a necessidade de alterar o sistema de desenvolvimento

para proporcionar o crescimento sustentável.

A menção das novas tecnologias como fonte da maior

produtividade na economia americana e a sua possível expansão para os outros países

deve ser tomada com cautela.

O Brasil, em recente estudo, está qualificado no 46º posto em

desenvolvimento de ICT (sigla inglesa para designar tecnologia de comunicação e

informação).48

                                                
48 Matéria da Folha de São Paulo – 10.03.2005 – acessada pela internet : http://www.websaúde.inf.br/notícias02.
a íntegra da notícia é a seguinte: Apesar de ter registrado, em 2004, o maior crescimento econômico em dez
anos, o Brasil despencou do 39º para o 46º posto no ranking de desenvolvimento de ICT (sigla em inglês para
tecnologia da informação e da comunicação), exatamente o setor de ponta na economia planetária. O ranking
cobre 104 países. A classificação, acompanhado pelo respectivo relatório, foi divulgada ontem pelo Fórum
Econômico Mundial, a instituição que promove, todo mês de janeiro, seu encontro anual em Davos, na Suíça,
considerado a reunião da elite política, acadêmica e empresarial do mundo. O relatório diz que "com exceção do
Chile, a maioria dos países latino-americanos está perdendo terreno em relação a outras partes do mundo na
corrida para transformar as tecnologias de informação e comunicação em poderosas máquinas de crescimento e
de melhor competitividade". Competitividade - Essas tecnologias são instrumento essencial para a
competitividade global das economias, segundo a análise de John Chambers, presidente da empresa americana
Cisco Systems, que patrocina o relatório. Mesmo que se desconte o fato de que a Cisco, por ser uma empresa do
ramo, ter o maior interesse em promover o desenvolvimento da tecnologia de informação, parece fazer sentido o
que diz Chambers: "Há uma forte correlação entre produtividade e gasto em ICT, como fica demonstrado na
presente pesquisa, assim como uma forte correlação entre o ranking [específico do setor] e a competitividade
global de cada economia", disse o executivo. No caso da América Latina, o país mais bem colocado é o Chile,
mesmo assim apenas na 35ª posição, à frente de todo modo de outros latino-americanos, como México (60º) e
Argentina (76º), além, é óbvio, do Brasil. "Com exceção do Chile, a região sofre de uma moldura legal pobre
para o desenvolvimento do setor ICT, pesadas travas administrativas, reduzida prioridade governamental para o
desenvolvimento de ICT, baixa penetração da internet e contínua evasão de cérebros, o que mina o potencial
para crescimento mais rápido do setor", diz o relatório. A erosão da posição latino-americana nessa área vital
tende a continuar, prevê o relatório, na medida em que, "em outros países, governos e a comunidade de negócios
estão forjando parcerias estreitas para estimular o potencial de ICT como combustível para o processo de
desenvolvimento".
Europa Oriental - O texto alerta ainda que a Europa Oriental (ex-comunista) já abriu uma brecha em relação à
América Latina nessa área, "para não mencionar Cingapura, Taiwan, Coréia do Sul e Malásia", com tradição em
ICT. "A menos que a liderança política na América Latina apresente alguma iniciativa regional para estimular
ICT, fornecendo os tipos de incentivos poderosos já introduzidos na Europa Oriental e Central durante a última
década, nós esperamos que outros mercados emergentes continuem a superar as nações latino-americanas",
escreve Augusto López-Claros, diretor do Programa de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial.
A novidade no ranking deste ano é a queda dos Estados Unidos da liderança, que ocupou nos três últimos anos,
para o quinto lugar. O primeiro posto é agora de Cingapura. Mas o relatório diz que não houve propriamente
erosão na performance norte-americana em relação a anos anteriores e, sim, "permanentes melhorias da parte de
seus competidores".
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Ou seja, ainda estamos muito aquém do desenvolvimento

tecnológico mundial e tal situação gera uma desigualdade de oportunidades no campo

do trabalho e da competitividade de nossas empresas no mercado internacional.

Somente uma política voltada para o estímulo à educação, aliada a

um estímulo na criação de empresas, como centro fomentadores de empregos é que irá

possibilitar uma alteração em tal quadro.

Tal política, no entanto, não pode ser adotada como ocorreu no

Estado do bem estar social uma vez que atualmente os Países não possuem o capital de

giro necessário para fomentar o desenvolvimento no nível tecnológico exigido pelo

mercado.

Há que se ter uma parceria público-privada no sentido de

estruturar a economia em termos da geração do incentivo às pesquisas tecnológicas,

sem perder de vista a sustentabilidade do emprego e do desenvolvimento social para as

próximas gerações.

Fica claramente constatado que a globalização não resultou na

distribuição de riquezas, não incentivou a melhoria da condição social dos

trabalhadores e nem mesmo levou os valores do capitalismo a todos os Países.

A pós-modernidade surge no Direito do Trabalho com um

conteúdo social de dívidas antigas contraídas no Estado Liberal e novas, contraídas no

neoliberalismo. Os desafios são muitos, principalmente diante da realidade nacional

como está demonstrado a seguir.

2.1. Desafios da pós-modernidade no Brasil e sua relação com o Direito do

trabalho

Em nosso país, possuímos os seguintes dados para demonstrar a pouca

evolução ocasionada pela globalização e pelo neoliberalismo, levando em conta a taxa
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de desemprego e a taxa de desocupação e os valores salariais pagos aos trabalhadores
49.

Taxa de Desemprego 1998 1999 2000 2001 2002

Total 7,6 7,6 7,1 6,2 7,1
Homens 7,1 7,1 6,5 5,9 6,7
Mulheres 8,3 8,3 8,0 6,7 7,8

FONTE: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego.

Taxa de Desocupação 2003 2004

Total 12,3 11,5
Homens 10,1 9,1
Mulheres 15,2 14,4

FONTE: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego (nova metodologia).

Dos quadros acima podemos constatar que no período de 1998 a 2002

houve a manutenção de taxas de desemprego na faixa dos 7,0% em média com um

maior percentual sobre o trabalho feminino.

             Devemos observar que nesta fase (1998/2002) foi o ápice das teses de

flexibilização do Direito do Trabalho em nosso País, o que somente aponta no sentido

de que o desemprego em tal período pode ser considerado relativamente alto, muito

provavelmente influenciado por este sistema (além, obviamente da influência das

políticas econômicas da época).

Quanto à taxa de desocupação, podemos observar que as mulheres são

claramente segregadas do ambiente de emprego formal, o que apenas demonstra que a

legislação atual, na busca de proteção do trabalho feminino não está encontrando o

resultado esperado.

No quadro a seguir pretende-se demonstrar que a prestação de serviços

na modalidade subordinada ainda é preponderante na economia nacional, o que é

facilmente notado quando são comparados os números daqueles que prestam serviços

em tal modalidade e as demais formas existentes.

                                                
49 http://www.ibge.gov.br/brasil_em_síntese/default.htm - pesquisado em 18.02.2007
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TRABALHO

 2001(1) 2002(1) 2003(1) 2004(2)

Pessoas economicamente ativas 83 951 777 86 917 348 88 803 445 92 860 128
Homens 48 801 698 50 019 379 50 907 909 52 832 703
Mulheres 35 150 079 36 897 969 37 895 536 40 027 425

Pessoas ocupadas 76 098 344 78 958 866 80 163 481 84 596 294
Homens 45 126 762 46 334 235 46 935 090 49 241 975
Mulheres 30 971 582 32 624 631 33 228 391 35 354 319

Pessoas ocupadas por posição na ocupação
Empregado 41 290 634 42 844 837 43 601 293 46 699 957
Trabalhador doméstico 5 942 892 6 110 060 6 154 621 6 472 484
Conta-própria 16 972 424 17 570 905 17 909 563 18 574 690
Empregador 3 211 421 3 351 629 3 363 202 3 479 064
Não remunerados 5 625 155 5 805 342 5 664 891 5 883 282
Outros 3 052 371 3 273 425 3 469 911 3 486 817

Pessoas ocupadas por números de horas trabalhadas no trabalho principal

 Atividade agrícola Atividade não-agrícola

 2003(1) 2004(2) 2003(1) 2004(2)

Até 14 2 630 648 2 702 786 2 875 495 2 898 695
15 a 39 5 058 783 5 752 833 13 326 995 14 175 180
40 a 44 3 411 682 3 802 786 23 158 052 25 171 900
45 a 48 2 146 632 2 248 302 11 561 960 12 043 894
49 ou mais 3 316 306 3 222 650 12 639 903 12 539 593
sem declaração 4 105 4 478 32 920 33 197

FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
(1) Os resultados de 2001 a 2003 foram retabulados com base nas projeções de população revistas em 2004.
(2) Os resultados de 2004 estão agregando, pela primeira vez, as informações da área rural de Rondônia, Acre,
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Podemos constatar que a maior parte da população vive na situação de

emprego subordinado, seguida de um grande contingente de trabalhadores por conta-

própria cujo estudo do IBGE não descreve se tais trabalhadores são informais ou não.

                    Podemos notar deste quadro, pelo número de pessoas envolvidas o

tamanho da responsabilidade do Direito do Trabalho em regular as relações de

trabalho, notadamente trazendo para o seu âmbito de influência as relações de trabalho

autônomas e aquelas atípicas, dado o impacto social que as mesmas possuem na

economia.

Ainda quanto a realidade brasileira, quando comparamos a renda do

nosso trabalhador, podemos verificar que ainda falta muito para atingirmos a tão

almejada distribuição de riquezas, já que a maioria está prestando serviços para auferir

entre um a dois salários mínimos, conforme se constata do quadro abaixo
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TRABALHO

Pessoas de 10 ou mais anos de idade,
ocupadas, por classe de rendimento de
trabalho

2005   

Até ½ salário mínimo 10,1

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 20,4

Mais de 1 a 2 salários mínimos 28,6

Mais de 2 a 3 salários mínimos 10,0

Mais de 3 a 5 salários mínimos 9,4

Mais de 5 a 10 salários mínimos 5,9

Mais de 10 a 20 salários mínimos 2,2

Mais de 20 salários mínimos 0,8

Sem rendimento(1) 11,5

Sem declaração 1,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e
Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005.
(1) Inclusive as pessoas que recebiam somente em benefícios.

 Dos dados fornecidos, podemos constatar que para o tamanho de

nossa população, potencialidade de nossa economia e perspectivas futuras de mercado

de trabalho, ainda possuímos um desenvolvimento pífio, com uma concentração de

renda exagerada, já que a média de vencimentos da população se encontra na faixa de

um a dois salários mínimos e o maior desemprego ocorre entre as mulheres.

Dos dados acima apontados, pelo valor médio de salários,

podemos constatar que uma das saídas para o desemprego no Brasil é o estímulo às

micro e pequenas empresas, já que o IBGE ao estudar o impacto de tais empresas na

economia constatou que em um universo de dois milhões de empresas existentes no

País em 2001 empregavam a cifra de 9,7% da população, faturando R$ 168,2 Bilhões

de reais e adicionando à economia do País o equivalente a R$ 61.8 Bilhões de reais50.

Aponta, ainda, o estudo do IBGE51:

“De 1998 a 2001, as micro e pequenas empresas tiveram um
crescimento médio real de 2,9 % ao ano em termos reais,
acompanhando o crescimento das médias e grandes empresas,
que foi de 3,0% ao ano nesse mesmo período.

                                                
50 http://www.ibge.gov.br/home/presidência/notícias/11092003/microempresahtml.shtm - pesquisado em
18.02.2007.
51 Site citado.
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Tomando-se como parâmetro o Quociente de Valor Adicionado
(QVA), que indica o valor agregado por empresa à economia
por cada real (R$1,00) faturado, as micro e pequenas empresas
agregam R$0,37 para cada R$1,00 faturado, enquanto as médias
e grandes empresas agregam R$0,24 para cada R$1,00
faturado.”

Portanto, em termos de empregabilidade em um País emergente
com grandes desafios, fomentar o crescimento das micros e
pequena empresas é uma das saídas para o desemprego, já que
as empresas de grande porte, em sua maioria estão investindo
em alta tecnologia e alta qualificação profissional dos
trabalhadores, qualidades que eliminam grande percentual de
nossa população.

No sentido do que apresentamos, Renato Rua de Almeida,
afirma:

“Ora, sabendo-se que é das pequenas e médias empresas, como
fator essencial de crescimento e desenvolvimento econômicos,
que surge caba vez mais a maioria dos postos de trabalho em
escala mundial, o Organização Internacional do Trabalho (OIT)
aprovou em 1998 a Recomendação n. 189, estabelecendo
condições para fomentar a criação de empregos nas pequenas e
médias empresas.

Dentre as propostas da Recomendação n. 189 da OIT, ao lado
das políticas fiscais e montarias a favor do crescimento e
desenvolvimento das pequenas e médias empresas, estão
previstas formas contratuais e modelos de legislação social e
trabalhistas adequados às necessidades das pequenas e médias
empresas e que constituem, ao mesmo tempo, proteção das
condições de trabalho dos empregados.”52

No pós-modernismo com a morte paulatina do sistema fordista
de produção (grandes estruturas centralizadas com grande
número de empregados sem especialização com trabalho
homogêneo) passamos para um sistema descentralizado onde a
especialização das empresas e o seu pequeno porte ajudam na
redução do preço final do produto produzido.

Portanto, na pós-modernidade há um aumento do número de
pequenas e médias empresas, o que foi constatado no Brasil
pelo IBGE, notadamente na área de prestação de serviços.

Aponta o IBGE as seguintes dados sobre o tema:

“De cada 100 empresas, 32 eram de alimentação

                                                
52 Renato Rua de Almeida, A pequena empresa e os novos paradigmas do Direito do Trabalho, Revista LTr, 64-
10/1249.Ano 64, OUT/2000.
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Tanto no setor de serviços como de comércio, as empresas
ligadas a alimentação correspondiam a cerca de um terço do
total. Constituído por bares, lanchonetes, pequenos restaurantes,
pastelarias, pizzarias, casas de sucos, sorveterias, etc., no setor
de serviços, elas respondem às necessidades básicas da
população no fornecimento de refeições durante o dia e de lazer
à noite e nos fins de semana. No setor de comércio, elas
representam o comércio tradicional, na maioria de balcão, que
compreende quitandas, mercearias, empórios, armazéns,
minimercados, padarias, açougues, peixarias, sacolões e outros
que, segundo a pesquisa, continuam a significar importante
atividade comercial, que resiste ao crescimento do comércio de
gêneros alimentícios nas grandes lojas de super e
hipermercados, sobretudo nas cidades do interior, além de
representarem atendimento mais rápido das necessidades
básicas da população.

Eram 655 mil micro e pequenas empresas atuando, em 2001, no
ramo de alimentação, ocupando diretamente 2,1 milhões de
pessoas e faturando R$37,0 bilhões, o que eqüivale a dizer que,
de cada 100 empresas em operação, 32 atuavam no ramo de
alimentação, para cada 100 empregados, 29 trabalhavam nesse
ramo e que, para cada R$100,00 faturados, R$22,00 foram
provenientes de atividades ligadas à alimentação.

Os segmentos de produtos alimentícios e de tecidos e artigos de
vestuário eram as atividades do comércio varejista com o menor
nível de ocupação por empresa, em torno de 2,8 pessoas, as
menores médias de remuneração, cerca de 1,3 salários mínimos
por pessoa e produtividade de R$20 mil por pessoa ocupada.

Entre as empresas de comércio, o destaque é para o "comércio
de combustíveis" que, com apenas 1,2% das empresas,
respondia por 11,2% do faturamento, representando a maior
receita média por empresa do comércio varejista. Essa atividade
apresentava também a maior ocupação média por empresa (5,5
pessoas) e a melhor remuneração média (2,2 salários mínimos
mensais da época), além da maior produtividade que, em 2001,
era 5,3 vezes maior (R$137,4 mil por pessoa ocupada) que a
apresentada pelo comércio varejista como um todo (R$26,4
mil).
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Entre as empresas de serviços, o destaque quanto ao
faturamento vem das empresas de "serviços prestados às
empresas", representando 27,8% do total. Esses serviços são
constituídos, basicamente, por serviços técnico-profissionais,
que incluem serviços jurídicos, de contabilidade, auditoria,
consultoria empresarial, publicidade e propaganda, serviços
técnicos de engenharia e arquitetura, etc. São características
desse segmento, a utilização de mão-de-obra qualificada e a
elevada receita por empresa, para os padrões das micro e
pequenas empresas. Nessa atividade, as micro e pequenas
empresas tinham em 2001, um faturamento líquido médio de
R$111,0 mil, enquanto para o total das micro e pequenas
empresas, o faturamento líquido médio por empresa era de
R$82,3 mil.
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Quase a metade das empresas são familiares

O estudo especial constatou que, das 2,0 milhões de micro e
pequenas empresas, 1,1 milhão era do tipo empregadora, ou
seja, que tinha, pelo menos, uma pessoa na condição de
empregado e 926,8 mil familiares, que são aquelas em que
trabalhavam apenas os proprietários, os sócios e ou membros da
família.

No comércio de produtos alimentícios, as empresas familiares
são maioria (58,9% do total). O segundo maior contingente de
empresas familiares está no grupo "comércio de outros
produtos", que inclui a comercialização de livros, revistas,
papelarias, artigos de informática, etc., onde quase a metade
(47,1%) delas é gerida pelo proprietário, sócio ou membro da
família. O comércio de combustíveis é o que apresentava a
menor proporção de micro e pequenas empresas familiares.

Nas atividades de serviços, os "representantes comerciais" eram
o grupo com a maior proporção de empresas familiares
(87,3%), seguido pela atividade de informática, com 81,2%. Os
serviços de alojamento foram a atividade com a menor
participação de empresas familiares (13,3%), sendo, portanto,
as mais intensivas em mão-de-obra, com 9,3 pessoas por
empresa.

As micro e pequenas empresas familiares assumem papel
importante nas famílias, devido tanto ao maior engajamento de
seus membros, quanto à sua instalação, na maioria das vezes na
residência do proprietário.
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Nas familiares, o faturamento por empresa é 30% do
faturamento das empregadoras, mas a produtividade das
unidades familiares é superior, principalmente nas atividades de
serviços, cujo faturamento anual por pessoa era de R$22,7 mil,
enquanto das empresas empregadoras, era de R$15,7 mil.

Este universo que se apresenta não consiste em uma apologia às

micro e pequena empresas, mas a demonstração de que em um País que precisa cuidar

da empregabilidade de seu povo, cabe dar atenção para este seguimento.

Pelos dados apontados, podemos constatar que uma única

empresa, ainda que de pequeno porte, pode agregar significativa contribuição no

desenvolvimento social da Nação.

O desafio da pós-modernidade no Brasil, portanto, passará pelo

incentivo às pequenas e médias empresas já que através dela, em razão da realidade

nacional, é que podemos dar vazão à distribuição de riquezas.

E o desafio do Direito do Trabalho é estabelecer parâmetros para dar aos

empregados e empregadores destas empresas a liberdade de atuação e da pactuação

entre ambos da forma mais ampla possível, resguardados os parâmetros de proteção
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típicos deste ramo especializado, mas voltado a um contexto social abrangente como

veremos no momento oportuno.

2.2. A crise do Estado e a pós-modernidade

As grandes empresas, ante ao neoliberalismo e aos interesses a serem

defendidos internacionalmente, estão desvinculadas dos interesses do desenvolvimento

nacional de qualquer Nação, já que podem facilmente se deslocar de um País para

outro quando as regras econômicas lhe sejam desfavoráveis, basta ver o ocorrido com

a Argentina, dentre outras Nações emergentes.

No sentido do quanto apontamos acima, Everaldo Lopes, ao estudar a

crise do Estado frente aos novos paradigmas da pós-modernidade, afirma de forma

categórica:

“Mas o que se constata na atualidade, é outra revolução sem
precedentes na vida dos Estados, em que não é possível
compreender, explicar, ou propor mudanças significativas em
suas estruturas observando apenas a sua formação histórica. É
necessário introduzir, na compreensão da crise do Estado
moderno, os novos paradigmas da sociedade pós-industrial.

A tendência, pelo menos nas práticas institucionais, é a de
prosseguir com a limitação intervencionista do poder estatal e
privilegiar a liberdade individual sob o manto ideológico da
supremacia do jogo democrático da livre concorrência dos
mercados. Para esta corrente, a perspectiva de um Estado-
mínimo – não intervencionista – é uma hipótese irreversível
diante da sociedade sem fronteiras, dominada pelo poder da
informação, da comunicação e da economia mundiais.

A tese defendida por Kenichi Ohmae diz que os Estados-nações
não são mais os verdadeiros protagonistas da atual economia
global. Tendo em conta que os mercados de capitais têm
dinheiro em abundância para promover investimentos,
desenvolveu-se uma ampla variedade de mecanismos para
transferi-los através das fronteiras nacionais. Por isso, quase dez
por cento dos fundos de pensões norte-americanos estão
investidos na Ásia e não existem mais restrições geográficas
para os investimentos. “Agora, onde quer que se esteja no
mundo, se a oportunidade for atraente, o dinheiro fluirá.”
(OHMEA,1996:XIX)”53

                                                
53  Obra citada, p.148.
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Portanto, a somatória de um conjunto de fatores políticos com o advento

dos avanços tecnológicos, notadamente na área de comunicação tornaram o Estado

refém das políticas empresariais de grande porte.

A empregabilidade, portanto, nesta atual fase pós-moderna é o grande

desafio, concluindo Everaldo Lopes que o direito do trabalho nesta fase em que se

encontra, não pode ficar restrito à proteção apenas dos trabalhadores subordinados, ele

deve seguir adiante e propor novos caminhos para possibilitar trabalho a todos54.

Essa situação, no entanto, fornece a possibilidade da criação de novas

estruturas de controle, voltadas para soluções negociadas diretamente entre

empregados e as empresas no campo micro-econômico (sendo necessário uma

mudança no modus operandi dos sindicatos que passariam a atuar não em regime de

conflito capital x trabalho, mas no regime de efetividade social, ou seja, negociações

por empresa ou bloco de empresas, desvinculado do sistema atual classificado por

categoria, voltando para a solução do caso concreto dentro da realidade sócio-

econômica daquele grupo de pessoas no núcleo empresarial em que se situarem) e no

campo macro-econômico através de órgãos Supra-nacionais (o que gera uma

possibilidade de maior controle sobre as empresas de grande porte e seu efetivo poder

econômico, fortalecendo os Estados participantes).

A pós-modernidade não acabou com o sentido de soberania nacional,

mas diante da velocidade dos acontecimentos e com o esvaziamento do poder

econômico do Estado frente aos investimentos necessários para a produção de riqueza,

a única saída para deter o poder econômico das megafusões da “Nova Economia”

consiste justamente no fortalecimento dos Organismos Internacionais de forma a

tornar pouco vantajoso a mudança de um País para outro.

Os desafios pós-modernos não se encontram delimitados, não existindo

meio de criar um sistema fechado de legislação para a solução das questões ora

existentes e aquelas que estão por vir de forma que o presente estudo apenas apresenta

o marco inicial das questões a serem analisadas.
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O Estado, atualmente deve incentivar a empregabilidade sustentável e ao

direito do trabalho cabe a atuação no sentido de tornar o corpo de normas

regulamentadoras das relações de trabalho, mais efetivas, voltadas a garantir o trabalho

digno, protegido da precariedade que hoje se encontra, constituindo tal estudo o

desafio da pós-modernidade.

O Direito do Trabalho deve ingressar dentro do ambiente empresarial,

pois ali estão os problemas e as soluções para os conflitos existentes.

Será no ambiente interno empresarial que poderemos encontrar as

soluções pós-modernas, já que a busca da consciência social está começando a surgir

em tal ambiente, não pela vontade do empresário, mas em razão da exigência do

consumidor de seus produtos, o que faz com que invistam no que hoje se denomina

responsabilidade social (muito embora o façam não pela solidariedade, mas como

condição de exigência do mercado).

2.3. O desafio da regulamentação do Direito do Trabalho na pós-modernidade.

Como foi dito anteriormente, o maior desafio da pós-modernidade em

relação ao Direito do Trabalho é garantir efetividade às normas de proteção ao

trabalhador, abrangendo um maior número de relações de trabalho sem perder de vista

a empregabilidade e a proteção da economia nacional frente a globalização.

Os diversos autores que tratam da matéria, o fazem em relação aos

desafios da globalização, ou seja, levam em conta parâmetros do fim da modernidade e

começo da pós-modernidade sem que, com isso, percam suas análises o valor

científico uma vez que estamos passando pelo momento de transição entre as fases,

como já foi dito anteriormente sendo difícil estabelecer o momento final de um

período e o começo de outro.

                                                                                                                                                        
54 Segundo dados apontados por Everaldo Lopes ao citar Hans Peter Martin e Haraldo Schumann, somente 20%
dos trabalhalhadores terão trabalho fixo no Séc. XXI (obra citada, p.151).
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Ao estudar o tema da globalização e seus efeitos no Direito do

Trabalho55, ARNALDO SUSSEKIND se posiciona ao lado dos que defendem o

Estado Social já que entende que aqueles que pregam a desregulamentação (defensores

do Estado Liberal) o fazem de maneira inadequada uma vez que a ausência de normas

protetoras do trabalho implicam em maior agravamento da condição social do País.

Como sugestão, ARNALDO SUSSEKIND defende um menor grau de

intervenção do Estado nas relações de trabalho, porém o faz de forma condicionada

como consta das seguintes sugestões por ele apresentadas:

“1º) os sistemas legais se constituam de diversas regras
indisponíveis, que estabeleçam um mínimo de proteção a todos
os trabalhadores, abaixo do qual não se concebe a dignidade do
ser humano;

2º) esses sistemas abram espaço para a complementação do piso
protetor irrenunciável ou para flexibilizar a aplicação das
normas gerais de nível superior, mediante negociação coletiva,
isto é, com a participação dos correspondentes sindicatos, aos
quais cumpre assegurar a liberdade sindical, tal como prevista
na Convenção da OIT nº 87;

3º) a flexibilização deve visar às cláusulas contratuais ajustadas
para a aplicação dessas normas gerais e das estipuladas supra
ou extra lex, objetivando:

a) o atendimento a peculiaridades regionais, empresariais
ou profissionais;

b) a implementação de nova tecnologia ou de novos
métodos de trabalho;

c) a preservação da saúde econômica da empresa e dos
respectivos empregos.

Essas proposições, que reduzem o espaço da flexibilização dos
preceitos reguladores das relações de trabalho, sempre sob a
ótica da tutela sindical, respeitariam a tradição do direito
brasileiro, cujas raízes são romano-germânica – do direito
escrito, da lei -, homenageando, ao mesmo tempo, a nossa
geopolítica e a defesa da empresa, em harmonia com os
legítimos interesses dos trabalhadores.”56

                                                
55 Sussekind afirma: “A verdade é que a desregulamentação do Direito do Trabalho ou sua exagerada
flexibilização têm ampliado o desemprego, com a criticável seqüência de um circulo vicioso: redução do salário
real, menor poder de consumo, menos produção, mais desemprego”.
56 Obra citada, págs 56-57.
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As sugestões daquele que participou e ainda participa ativamente da

história de nosso direito trabalhista não deve ser desconsiderada.

O único ponto frágil da análise de SUSSEKIND diz respeito ao nosso

sindicalismo, ainda não adaptado às novas exigências do mercado de trabalho, onde

ainda insistem no discurso do conflito capital x trabalho, quando estamos diante de

situações totalmente distintas.

De fato, SUSSEKIND, ao afirmar que os sindicatos deveriam assegurar a

liberdade sindical prevista na Convenção 87 da OIT, já deixa claro que tem plena

ciência da fragilidade do nosso sistema sindical.

No entanto, suas sugestões constituem uma proposta de caminho a ser

seguido, notadamente aquelas contidas no item terceiro onde aponta a necessidade de

atender as peculiaridades empresariais e a defesa da saúde econômica da empresa e

dos respectivos empregos, o que vai de encontro com o nosso pensamento sobre a

criação de um princípio da proteção da função social da empresa, que vai ser objeto de

estudo em capítulo próprio.

Para o momento, convém ressaltar que o posicionamento de

SUSSEKIND é considerado mais conservador uma vez que mantém como paradigma

do direito do trabalho a proteção do trabalhador subordinado.

Sobre a questão do rumo a ser tomado pelo Direito do Trabalho, é

interessante apontar as idéias de ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR,

que ao estudar as tendências gerais, classifica os posicionamento dos autores sobre a

matéria em quatro categorias por ele disposta da seguinte maneira:

“Correndo grandes, embora inevitáveis, riscos inerentes a
operações de identificação de tendências gerais, considero
possível resumir as diferentes leituras, até presentes no debate
contemporâneo, em quatro categorias ideal-típicas de
percepção. À falta de designações classificatórias já
consagradas na literatura corrente, proponho denominá-los
pelas seguintes rubricas aproximativas:(1) liberais; (2) céticos;
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(3) protecionistas de primeira geração; (4) protecionistas de
segunda geração.”57

  Para o referido autor, os liberais seriam aqueles que mais se aproximam

das teorias clássicas já apontadas neste trabalho, possuindo confiança que o mercado

poderá regular o fluxo de trabalhadores de uma atividade em crise para outra em

ascensão.

Segundo o próprio autor, para os liberais “..a sobrevida do Direito do

Trabalho num contexto de economia globalizada estaria na razão direta da reversão do

quadro da proteção legal, do restabelecimento da autonomia da vontade individual,

reservando à norma trabalhista o papel tangencial de incidir sobre condutas

empresariais discriminatórias, material e/ou moralmente danosas.”58

Conforme já apontado anteriormente, embora existam vozes no sentido

da defesa dos ideais liberais, podemos constatar que na prática deixar por conta do

mercado e notadamente por conta da autonomia da vontade individual a possibilidade

de regulamentação dos interesses dos trabalhadores consiste em retrocesso aos

primórdios da Revolução Industrial, situação esta totalmente incompatível com a

dignidade humana, objeto da luta atual.

Já os céticos são levados a defender a não intervenção por acreditarem

em uma evolução progressiva de desregulamentação. Na verdade tais autores são

levados a um fatalismo próprio da razão indolente de que nada há para ser feito no

sentido de modificar a condição sócio-econômica atual, deixando que o tempo e as

regras de mercado solucionem o problema por si.

ANTONIO RODRIGUES, ao distinguir os céticos dos liberais, afirma:

“Ainda que entre “céticos” e “liberais” possa haver alguns
pontos de convergência quanto ao quê fazer ( e em especial,
quanto ao quê não-fazer), o traço diferencial entre as duas
percepções reside no campo das prospecções: se os primeiros
trabalham com cenários inespecíficos de incerteza e de
impossibilidade de ação, os últimos carregam a forte convicção
de que a marcha progressiva da desregulamentação jurídica do

                                                
57 Antonio Rodrigues de Freitas Junior, Direito do Trabalho na Era do Desemprego, p.91, Ed. Ltr, 1999.
58 Antonio....obra citada, p.92
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vínculo de emprego contribuirá para o ressurgimento de novos
círculos virtuosos de produção de excedentes e de acumulação
de riquezas, com seus efeitos tendencialmente benéficos para a
elevação posterior do nível de renda dos trabalhadores ocupados
(ainda que não sob a forma de emprego típico).”59

Tanto os liberais, quanto os céticos partem da falsa premissa de que as

forças de Mercado podem gerar soluções para a empregabilidade.

Como já foi debatido, o Princípio do Mercado, por si não se sustenta sem

a combinação de forças com a existência de um Estado e uma Comunidade consciente,

já que existem setores pouco ou nada “lucrativos” onde não existe o interesse de

investimento privado para o seu desenvolvimento social, cabendo ao Estado ingressar

em tais setores conjuntamente com o apoio da comunidade (que hoje atua através do

terceiro setor).

Os protecionistas de primeira geração consistem nos autores voltados

para o sistema clássico de direito do trabalho e suas regras de proteção aos

trabalhadores.

Segundo ANTONIO RODRIGUES tais autores buscam evitar que o

Direito do Trabalho seja refém das “sazonalidades da economia”.

O que podemos argumentar contra tal posicionamento doutrinário é que

se fixarmos a defesa do Direito do Trabalho com base apenas no sistema protetivo até

agora existente, corremos o risco de extinguir este ramo do direito, posto que o mesmo

se encontra fundamentado no trabalho subordinado e atualmente, diante da

precarização deste último e sua virtual extinção no decorrer do Século XXI, não

haverá trabalhador a ser tutelado.

Não podemos nos esquecer que há uma crise no Estado-providência e

que as medidas atuais para superar tal crise implicam em políticas públicas de

contenção do caos social através do sistema de renda mínima, contratos por prazo

certo, permissão de ampla terceirização, dentre outros inúmeros sistemas que, se não

resolvem a questão do desemprego, atenuam a falta de ocupação na população embora

                                                
59 Obra citada, p.93.
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possam levar ao assistencialismo tão perigoso para o desenvolvimento social quanto

para a Democracia (já que do assistencialismo, podemos gera o populismo e sua

vertente de falsas democracias, ameaça sempre presente na América Latina).

Adotar teorias clássicas de solução dos conflitos sem adaptá-las à

realidade do mundo globalizado atual significa negar a efetividade da lei para a

solução dos casos concretos, o que caminharia em sentido contrário à tendência pós-

moderna.

Quanto aos protecionistas de segunda geração, ANTONIO

RODRIGUES aponta que os mesmos se destacam pelo deslocamento do

protecionismo clássico para o protecionismo promocional vinculado a defesa de

mudanças no Direito Sindical tido por eles como solução para a modernização das

relações de trabalho.

 Tais autores partem da premissa de que a solução negociada é mais ágil

para a solução dos conflitos e da empregabilidade.

A falha de seus argumentos está justamente na fragilidade, senão

debilidade do sistema sindical brasileiro.

Em nosso País, os sindicatos, em sua grande maioria, não possuem

tradição reivindicatória e sequer estão aparatados para tal situação.

Mesmo que fosse possível criar normas em larga escala ao nível das

categorias tal situação não impediria a migração das empresas quando as regras não

fossem de seu agrado.

Ademais, o sistema de categorias profissionais é arcaico foge à

multiplicidade de atividades hoje presente nas empresas.

Temos ainda outro agravante que consiste nas diferenças das realidades

regionais e econômicas de nosso País que apenas agravam a situação como podemos

citar a não tão recente migração da indústria automobilística do pólo do ABC para
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Gravataí (RS) no caso da GM e Camaçari (BA) no caso da FORD, regiões de baixo

fluxo de empresas e menores salários.

Concordamos com ANTONIO RODRIGUES de que nenhuma destas

quatro linhas de pensamento poderá ajudar na solução da empregabilidade atual, até

mesmo em razão do que o referido autor denomina como “perda da centralidade do

trabalho subordinado típico” motivada pelas mudanças organizacionais internas das

empresas (modelo fordista trocado pelo modelo toyotista) e pelas políticas do Estado

que visam a geração de ocupação remunerada sem levar em conta a questão da

subordinação.

Afirma ANTONIO RODRIGUES como um verdadeiro alerta aos

estudiosos do Direito do Trabalho:

“Minha hipótese de trabalho consiste em reconhecer que, na
medida em que o Direito do Trabalho permaneça “indexado à
economia”, na expressão muito ao gosto da literatura francesa,
toda crise na demanda por trabalho vivo implicará uma crise no
próprio Direito. Por outro lado, sendo o Direito do Trabalho até
aqui um sistema jurídico destinado à regulação das relações de
trabalho, tendo por eixo de gravidade o trabalho subordinado
típico, a crise da tipicidade ou a crise da centralidade do
emprego típico implica a crise das possibilidades reguladoras do
próprio Direito. Em outras palavras, as medidas flexibilizadoras
e desreguladoras – sobretudo aquelas destinadas ao incentivo do
trabalho precário – deixando de lado o que possam trazer de
supostamente útil ou desejável, como instrumentos de fomento
à ocupação, se de um lado resultam de pressões econômicas que
tornam difícil, se não impossível, a preservação do sistema de
regulação legal protetor, de outro, comportam-se elas próprias
como fatores de agravamento da crise do Direito do Trabalho,
na medida em que se afetam os fundamentos constitutivos de
seu arcabouço doutrinário.”60

Os desafios da pós-modernidade em sua fase de transição incentivada

pela globalização consistem justamente em vislumbrar as condições do futuro através

do quadro que hoje se apresenta.

Diante de uma crise de paradigmas do Direito do Trabalho resultante,

talvez, de uma crise paradigmática bem maior (valores humanos x valores de

                                                
60 Obra citada, p. 103.
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mercado), devemos observar se o caminho é enfrentar o desafio da empregabilidade

por meio de soluções clássicas correndo o risco da extinção do Direto do Trabalho por

falta de tutelados a serem protegidos (empregados subordinados) ou desbravamos

novos horizontes, utilizando o sistema clássico como base para a ampliação das tutelas

em favor de um sistema dinâmico de solução de conflitos, onde a defesa do

trabalhador se faz em face do caso concreto no ambiente da empresa em que trabalha,

utilizando diversos conjuntos de normas para garantir a efetividade do Direito, mas

voltando a solução para a realidade daquele local de serviço dentro de suas condições

econômico-sociais.

Inegavelmente o Direito do Trabalho é um dos ramos da ciência do

Direito intimamente ligado aos Direitos Humanos e como tal, não pode ficar à mercê

do mercado.

Neste ponto, nunca é demais lembrar o exposto por FLÁVIA

PIOVESAN em estudo recente sobre Direito do Trabalho e Direitos Humanos

coordenado por ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR: “Em razão da

indivisibilidade dos direitos humanos, a violação aos direitos econômicos, sociais e

culturais propicia a violação aos direitos civis e políticos, eis que a vulnerabilidade

econômico-social leva à vulnerabilidade dos direitos civis e políticos.”61

Não podemos negar que por diversas circunstâncias alheias à vontade

dos operadores do Direito do Trabalho este último veio a circular na esfera de

influência do Direito Econômico, o que não podemos jamais concordar é que o

trabalhador se transforme em mera mercadoria, alheia e alienada aos acontecimentos,

possuindo um valor pífio no sistema econômico e facilmente descartável como

atualmente está ocorrendo.

Os enfoques sobre o tema levaram os doutrinadores a diversas propostas

de soluções, tais como uma maior rigidez da legislação (argumento fraco ante as forças

migratórias do mercado), transferência das soluções para as normas coletivas (solução

inadequada em face da fragilidade de nossos sindicatos), estímulo ao crédito do Estado

                                                
61 Antonio Rodrigues de Freitas Junior, Direito do Trabalho e Direitos Humanos, p.314.Ed. BH, 2006
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para o incentivo a programas de renda mínima ou mesmo estímulo de créditos ao

terceiro setor (o que somente irá criar a precarização das condições de trabalho e o

potencial favorecimento de fraudes e desvios a organizações ligadas a partidos

políticos que se encontrarem no Poder).

Em nosso entendimento, se não podemos evitar a influência do sistema

de políticas econômicas no Direito do Trabalho, devemos levar o enfoque do Direito

do Trabalho para dentro do sistema econômico naquilo que há de mais protegido no

regime capitalista, qual seja, devemos levar o enfoque da proteção das relações de

trabalho para o interior das empresas, notadamente, para a regulamentação de todas as

relações de trabalho “vivo” nela existentes.

O pilar do capitalismo desde os primórdios até os dias de hoje sempre foi

a iniciativa privada e a proteção do patrimônio privado a ela vinculado.

No entanto, por razões diversas, as empresas sempre foram vistas como

um verdadeiro “feudo” do empregador, onde o mesmo podia atuar livremente,

respeitando regras mínimas ditadas pelo Estado em nome de uma “pacificação social”

como já foi exposto na primeira parte deste trabalho.

Com o neoliberalismo, tal situação se agravou já que as regras mínimas

estão deixando de existir em prol de uma liberdade de fluxo de capital e bens de

produção e consumo, que sabemos inexistente para a grande maioria da população.

Se há a possibilidade de humanizar a globalização62 quanto a seus efeitos

perversos, situação esta colocada como um movimento pós-modernista de ida para a

solidariedade social, a maior chance que possuímos é justamente trazer o Direito do

Trabalho para dentro do núcleo de produção, graduando-o conforme a relação a ser

protegida.

As idéias atuais sobre a função social da empresa servem justamente

para legitimar tal entrada, trazendo para o concreto o corpo de normas ora existentes,

                                                
62 Neste sentido, Flavia Piovesan menciona que “em 30 de setembro de 1999, o então diretor-gerente do FMI,
Michel Camdessus, ao reconhecer explicitamente a insuficiência das receitas liberais, defendeu a humanização
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sejam aquelas advindas do Estado, sejam, aquelas advindas das partes já que até

mesmo a legislação civil em seu artigo 421 já prevê de forma explicita a proteção da

função social do contrato63.

Para dar corpo ao que estamos sugerindo, necessário se faz estudar os

princípios do Direito do Trabalho como se encontram e como poderão evoluir na pós-

modernidade, o que passamos a estudar.

                                                                                                                                                        
da globalização.(FMI questiona consendo de Washington, In:Folha de São Paulo, 30.09.1999)” obra citada, p.
316.
63 Art. 421 – “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.”
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CAPÍTULO 3. OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO E A

PÓS-MODERNIDADE

3.1. Aspectos introdutórios ao tema dos princípios e sua contextualização com o

momento atual

“Há um voto bem antigo – e que se realizará talvez um dia, mas que dia?

– por que se consiga descobrir, no lugar da infinita variedade das leis civis, os

princípios dessas leis; pois é nisso que jaz o segredo de simplificar a legislação”64

Com o pensamento acima, passamos a discorrer sobre os princípios do

Direito do Trabalho e a influência da pós-modernidade como justificadora de sua

evolução para novos paradigmas, já que será nos princípios que encontraremos as

bases para a solução dos conflitos pós-modernos.

O Direito do Trabalho, como nos ensina ORLANDO GOMES e ELSON

GOTTSCHALK em sua obra clássica65 foi resultado de dois pressupostos sendo o

primeiro a liberdade de trabalho (advinda da queda da escravidão)66 e o segundo

pressuposto foi a limitação da liberdade de contratar (advinda da intervenção do

Estado no pacto entre as partes).

Além dos dois pressupostos acima, apontam os autores que o Direito do

Trabalho tem como uma de suas características o caráter expansionista no tempo e no

espaço seguindo em duas direções, a primeira ao tutelar determinados “sujeitos ou

beneficiários” e a segunda ao tutelar determinadas profissões.

A regra universal é a expansão e o Direito do Trabalho deverá seguir tal

regra, como bem mencionam os autores ao afirmar que

                                                
64 Kant, Crítica da Razão citado por Goffredo Teles Junior em sua obra “A Criação do Direito”, p.471,Ed. Juarez
de Oliveira, 2ª Edição.
65 Orlando Gomes e Elson Gottschalk  in Curso de Direito do Trabalho, Volumes I e II, Ed. Forense, 12ª Edição,
p.31
66 Maria do Rosário Palma Ramalho (obra citada, págs.39,41), afirma em seus estudos que a escravidão ou
mesmo os tipos de contrato de prestação de serviços advindos do Direito Romano, não são precursores da
prestação de serviços subordinados. Por óbvio os autores mencionados somente fazem a menção ao trabalho
escravo mais no sentido histórico do trabalho que em seu sentido jurídico.
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 “o expansionismo do Direito do Trabalho manifesta-se através
da tendência de alargamento de suas fronteiras, quanto às
pessoas que deve reger. Esta tendência contemporânea se
explica essencialmente pelo fato de ser o Direito do Trabalho
uma legislação de proteção aos economicamente débeis. Assim,
tende a aplicar-se a pessoas que não concluíram um contrato de
trabalho em sentido estrito, como ocorre, entre nós com os
pequenos empreiteiros; a pessoas que não concluíram nem
mesmo um contrato de trabalho, como acontece no caso dos
aprendizes e na imposição de mão–de-obra, e, em certos casos,
aos trabalhadores independentes, tais como os a domicílio; os
avulsos; os trabalhadores temporários; os parceiros rurais; os
agentes de seguro; os representantes de comércio, conforme a
legislação de alguns países.

O expansionismo do Direito do Trabalho é uma realidade viva
na legislação, desde que esta não queira divorciar da outra
realidade dinâmica, que está na infra-estrutura da vida
econômica e social (Rivero e Savatier).”67

Por óbvio, o texto acima remonta edição anterior ao novo Código Civil,

que privilegiou em seu artigo 593 a relação de trabalho protegida pela legislação

trabalhista, atribuindo para si, competência residual aos demais tipos de prestação de

serviços68 e à Emenda 45 da Constituição Federal, a qual, na atual redação do artigo

114 da Constituição, ampliou a gama de realidades a serem apreciadas pelo Direito do

Trabalho, o que somente comprova a tendência desta expansão, contrariando a visão

de alguns autores de que este ramo especializado do Direito caminha para a extinção.

Porém, a advertência final dos autores deve ser levada em consideração,

pois, o Direito do Trabalho, não pode ser desvinculado da realidade objetiva,

notadamente aquela imposta pelo atual sistema econômico.

Ele deve dar respostas imediatas e eficazes às demandas de proteção às

diversas formas de trabalho hoje existentes, algumas delas, fora do âmbito do trabalho

tipicamente subordinado, mas dentro do âmbito das atividades de produção da

empresa, gerando um valor agregado ao produto por ela realizado, e, portanto, sujeita a

uma tutela jurídica de proteção.

                                                
67 Obra citada, p. 34-35.
68 Artigo 593 do Novo Código Civil, possui a seguinte redação: “ A prestação de serviço, que não estiver sujeita
às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo.”
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A própria redação do artigo 114 da Constituição Federal ao expressar em

diversos incisos a expressão “relação de trabalho” justifica o posicionamento acima

quanto a proteção das diversas relações ocorridas no âmbito da empresa.

Se a base do Direito do Trabalho é a proteção do “hipossuficiente”, o

qual, nos primórdios consistiam nos trabalhadores das grandes indústrias, onde o

trabalho basicamente era repetitivo, estratificado por setor e rigidamente controlado

(sistema fordista), atualmente, com a revolução da informação e dos meios de

produção descentralizados, as bases de proteção se tornaram ineficazes e com a

precarização do emprego através das inúmeras formas de contratação temporária ou

mesmo autônoma de serviços, necessário se faz ampliar a base de proteção para os

“neo-hipossuficientes”, ou seja, os trabalhadores que prestam serviços nestas inúmeras

formas de contratação, todas ligadas à produção de bens pela empresa, mas

parcialmente ou totalmente desvinculadas do sistema de proteção trabalhista ora

vigente.

O que pretendemos apontar com tal raciocínio é que existe um lapso

temporal entre o direito e a realidade, se na modernidade a velocidade de

transformações sociais era relativamente lenta, a evolução do direito seguia tais passos

e paulatinamente se adaptava à realidade em descompasso relativamente moderado,

passando a regulamentá-la até a próxima mudança social.

Ocorre que atualmente as mudanças sociais ocorrem em “tempo real”, ou

seja, o direito exige um tempo para sedimentação que não se encontra no tempo das

relações sociais, daí a crise de paradigma entre o fato a ser regulado e a solução

necessária para o mesmo.

Observando-se a evolução do Direito do Trabalho na modernidade,

poderemos constatar que as regras de proteção social ocorriam após grandes embates

sociais, no caso, grandes movimentos grevistas ou convulsões sociais de alta

potencialidade como a revolução comunista que fez surgir no Ocidente o Estado de

Bem estar social.
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Historicamente, portanto, a evolução do Direito do Trabalho na

modernidade possuiu uma velocidade proporcional aos eventos sociais de então.

Ocorre que, com o advento da informática, notadamente a internet e a

possibilidade de comunicação global via satélite, as transformações dos meios de

produção e a possibilidade de deslocamento do capital entre as Nações, aliados a uma

internacionalização das empresas, fez surgir uma desproporcionalidade na velocidade

de tutela do Direito do Trabalho na proteção dos trabalhadores, ou seja, as formas de

prestação de serviço e sistema de organização empresarial evoluem em progressão

geométrica e a tutela dos Direitos Trabalhistas evolui em progressão aritmética.

Pretende-se demonstrar que, se não houver uma mudança desta

realidade, o Direito do Trabalho perderá a sua eficácia na tutela dos trabalhadores, já

que as empresas estão criando meios de produção cada vez mais sofisticados e

desvinculados da figura clássica do trabalhador subordinado.

O que possibilitará a mudança deste quadro será justamente a inserção de

novos valores a serem tutelados pelo Direito do Trabalho por meio da criação de novos

princípios que justamente surgem para diminuir a velocidade do descompasso entre o

Direito e a realidade a ser regulada.

Estes novos valores serão apresentados ao Direito do Trabalho através de

novos princípios advindos da realidade fática e que tornarão possível uma maior

dinâmica de tutela com maior eficácia.

A pós-modernidade exige soluções em tempo real, ou seja, deve

prevalecer a eficácia da solução sob pena de relegar à lei o status de letra morta.

Portanto, o estudo dos princípios é de alta relevância para dar base a um

novo Direito do Trabalho, mais ágil do que aquele que ora se encontra vigente, não

porque desistiu da tutela do trabalhador subordinado, mas porque abrange a tutela de

todo e qualquer trabalhador que prestar serviços para a empresa nos mais diversos

meios de contratação já que todos os contratos, atualmente, possuem uma função

social a ser protegida.
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Em linhas gerais, ante a precarização das contratações de trabalhadores

existe uma nova gama de “neo-hipossuficientes”, não mais caracterizados pela baixa

instrução ou mesmo pela insuficiência econômica em face do poder econômico do

empregador, mas caracterizados pela baixa potencialidade de negociação das

condições de trabalho e de inserção no mercado de trabalho.

A subordinação destes trabalhadores às condições precárias de

contratação se dá em razão da insuficiência de postos de serviços e não apenas pela

necessidade de subsistência, situação esta mais perversa do que aquela encontrada há

algumas décadas atrás.

Ou seja, são aceitas as condições apresentadas para a prestação de

serviços pela total falta de outra possibilidade por parte do trabalhador, situação esta

que independe da condição social do mesmo ou do seu nível de instrução.

Em razão desta diminuição da margem de negociação, agravada pela

crise sindical sem precedentes deste início do Século XXI, a tutela do Direito do

Trabalho deve ser feita pela análise da forma de prestação de serviços dentro do

âmbito da empresa, possibilitando ao operador do Direito fazer as correções

necessárias para equilibrar a relação de trabalho para atingir a condição de paz social e

da distribuição de Justiça Social, garantindo a possibilidade da prestação de serviços

com dignidade pelo trabalhador, independentemente da forma de sua contratação pela

empresa e paralelamente garantindo a sobrevivência desta última como fomentadora

de postos de trabalho e distribuição de riqueza de uma nação.

Para fundamentar o raciocínio exposto devemos estudar os princípios,

começando por sua conceituação.

3.2. Conceito de princípios

Para levar adiante o impacto da função social como um novo princípio

do Direito do Trabalho pós-moderno, objeto central do presente estudo, necessário de
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faz conceituar o que podemos entender como princípio, notadamente em Direito do

Trabalho.

Como conceito geral de princípios, adotamos aquele idealizado por Miguel

Reale69:  “São verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por

serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática

de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da

práxis.”

O saudoso jurista OCTÁVIO BUENO MAGANO, conceitua princípios

como “as proposições genéricas das quais derivam as demais características de um

sistema.”70

Para ARNALDO SUSSEKIND os princípios “são enunciados genéricos,

explicitados ou deduzidos do ordenamento jurídico pertinente, destinados a iluminar

tanto o legislador, ao elaborar as leis dos respectivos sistemas, como o intérprete, ao

aplicar as normas ou sanar omissões”71

Destes conceitos podemos constatar que os princípios gerais possuem

uma característica de universalidade, a qual, na ciência do Direito, é de extrema

utilidade para a compreensão dos fenômenos jurídicos a serem tutelados.

Esta universalidade não se confunde com a onivalência de certos

princípios, os quais se aplicam a diversas áreas do Direito.

A universalidade aqui referida é aquela inerente aos valores mais básicos

de cada ser humano e diz respeito a uma ética a ser seguida nas relações entre homens

independentemente dos limites geográficos, políticos, ideológicos ou econômicos,

voltada para a manutenção da paz social.

Esta ética interna e inerente aos seres humanos é que possibilita a

construção dos sistemas jurídicos, daí a sua universalidade.

                                                
69 Apud Amauri Mascaro Nascimento, “Curso de Direito do Trabalho”, Editora Saraiva, 1997, p.282
70 Octávio Bueno Magano in “Os novos paradigmas de Direito do Trabalho”(homenagem a Valentin Carrion),
Editora Saraiva, 2001, p.81.
71 Arnaldo Sussekind apud “Fundamentos do Direito do Trabalho”(Estudos em Homenagem ao Ministro Milton
do Moura França), Ed. Ltr, 2000, p.213.
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Ainda quanto ao conceito de princípios ANTONIO BONIVAL

CAMARGO, sob o ângulo do Direito do Trabalho, os define como

“linhas de conduta que adaptam e influenciam o comportamento
humano para o bom relacionamento dos indivíduos entre si. São
arquétipos de condutas para o sucesso do relacionamento, que
orientam a consecução do fim.

Diretrizes que operam sobre os direitos nascidos da razão,
influenciadores da norma. Os princípios são linhas diretrizes e
nucleares de um sistema, que lhe definem o caráter e traçam os
critérios para sua perfeita compreensão.

Linhas diretrizes ou postulados que inspiram e dinamizam o
verdadeiro sentido das normas trabalhistas e configuram a
regulamentação das relações de trabalho, conforme critérios
distintos dos que se podem encontrar em outros ramos do
direito. Postulados inspirados pela própria razão que permitem e
facultam a convivência pacífica entre o homem e a natureza,
entre o homem e a comunidade, do homem consigo mesmo.

São postulados de índole moral, que a razão aceita como
verdade e possibilitam ao homem a consecução de seu fim, a
paz social.”72

O mesmo autor, sobre os princípios, acrescenta o quanto segue: “São os

princípios o pensamento diretivo que domina e serve de base à formação das

disposições singulares do Direito de uma instituição jurídica, de um código ou de um

todo um Direito Positivo.

J.J.GOMES CANOTILHO diz serem “núcleos de condensações, nos

quais confluem valores e bens”.

As bases das normas jurídicas, podendo eles incorporar-se na norma,

transformando-se em “normas-princípios”, preceitos básicos nucleares, fundantes de

um sistema.

Idéias fundamentais – idéias informadoras – enunciados lógicos na

versão de Couture.

                                                
72 Antonio Bonival Camargo, “Princípios e ideologias aplicados na relação de emprego”, Ed. Edipro, 1ª Edição
2000, p.58.
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Citada como uma das melhores definições sobre o assunto, é o

entendimento de ALONSO GARCIA: “Aquelas linhas diretrizes ou postulados que

inspiram o sentido das normas trabalhistas e configuram a regulamentação das

relações de trabalho, conforme critérios distintos dos que podem encontrar-se em

outros ramos do direito.”

Regra fundante que define o caráter do instituto. Linhas diretrizes

plasmadoras da norma, e inspiradoras do comportamento.

Para AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, princípios “são critérios formais

aplicáveis em geral, em qualquer circunstância de lugar e tempo. Não aludem a

nenhum benefício ‘in concreto’ razão pela qual têm sentido bastante geral e amplo,

extensivo a toda disciplina.””.73

De todo o material até agora exposto podemos concluir que os princípios

constituem a estrutura básica sobre a qual podemos construir um conjunto de normas

jurídicas e atualizá-las quando se fizer necessário.

Essa função de construção e atualização do conjunto de normas de um

sistema jurídico é que faz dos princípios a trincheira na qual o aplicador do direito

poderá confiar para dar solução efetiva aos casos concretos.

Ela é o sangue que corre na veia de todo o ordenamento jurídico, já que

de sua vitalidade e oxigenação (atualização) depende todo o sistema de normas.

3.3. As fases dos Princípios gerais do Direito

Em doutrina, podemos dividir os princípios em três fases distintas e

complementares.

A fase jusnaturalista, a fase positivista e a fase pós-positivista, as quais,

em nosso entendimento, constituem uma evolução dos princípios dentro da ciência do

Direito, daí a razão pela qual mencionamos que as fases se complementam.

                                                
73 Obra citada, págs. 59-60.
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Sobre o tema, AMAURI MASCARO NASCIMENTO, faz a seguinte

distinção, a qual reputamos de grande relevância, já que influencia na forma que serão

aplicados os princípios para a solução do caso concreto.

Expõe o Ilustre doutrinador que conforme o autor ele estudará os

princípios à luz do jusnaturalismo ou do positivismo.

Na visão jusnaturalista, os princípios se situariam acima do direito

positivo (por possuírem caráter metajurídico), e seus valores não poderiam ser

contrariados pela lei por se tratarem de direito natural.

No entanto, AMAURI MASCARO, faz a seguinte ressalva quanto a

posição dos princípios sob o prisma jusnaturalista:

“Não surgindo das regras jurídicas e estando fora delas, são
realidades que existem no mundo das regras morais e dos
valores que informam o comportamento geral das pessoas na
sociedade. Mas há de se convir que os princípios jurídicos e
éticos são interpenetrantes e não se pode afastar, sem incorrer
em equívocos, uma verdade maior: as relações entre ética e
direito.

Nessa perspectiva, são regras jurídicas de direito natural, acima
do direito positivo, e nesse âmbito mais elevado é que
encontram a sua substanciação, de modo que falar em
princípios, segundo esta perspectiva, é o mesmo que se referir
às idéias fundantes do direito, situadas no plano metajurídico,
mas parte integrante do direito concebido como uma unidade
que comporta não só leis positivadas pelo homem mas, também,
outras leis que provêm de fontes mais profundas, a própria
natureza das coisas. Nesse caso, os princípios são
supralegislativos, exteriores à regra jurídica, valem como
verdades acima das regras positivadas no ordenamento jurídico
e independentemente destas, porque se manifestam como
valores que estão acima dessas regras das quais não dependem e
diante das quais são desvinculados.”74

Dessa forma, a posição jusnaturalista, segundo AMAURI MASCARO,

leva a uma forma de concepção universal dos princípios que os convalida para a

aplicação em todos os sistemas jurídicos, sejam autônomos ou heterônomos, agindo de

forma uniforme para a correção das incorreções e injustiças da lei .

                                                
74 Amauri Mascaro Nascimento, “Teoria Geral do Direito do Trabalho”, Ed. Ltr, 1998, p.199.
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Ao adentrar a visão positivista AMAURI MASCARO afirma que para os

positivistas os princípios estão contidos dentro do interior da ordem jurídica, na qual

devem ser procurados pelo aplicador do direito.

A lei é a matriz fornecedora dos princípios os quais serão depreendidos

na forma indutiva, cuja função principal não seria a correção das injustiças da lei, mas

sim a integração das lacunas legais.

Para AMAURI, no positivismo temos uma restrição dos princípios a

técnicas de integração das normas o que gera um empobrecimento dos princípios,

porém, em razão da restrição dos limites dentro do ordenamento jurídico lhe confere

um maior grau de objetividade já que permitirá o estudo dos princípios dentro do

âmbito de um ordenamento específico face ao seu caráter intralegislativo.

Para AMAURI MASCARO, no positivismo os princípios têm como

função principal a integração de lacunas e somente seriam modificáveis quando

houvesse a alteração dos dispositivos legais, não havendo, portanto, a possibilidade de

sobreposição do princípio à lei já que não estariam qualificados como normas jurídicas

, mas como uma técnica.jurídica.

Além desta divisão de pensamento entre jusnaturalistas e positivistas,

surgem os pós-positivistas para os quais as normas absorvem em si tanto princípios

como regras, ou seja, as normas passam a ser um superconceito.

No sentido do que estamos apresentando, EROS GRAU, afirma que

princípio é norma jurídica fundamenta seu raciocínio da seguinte forma:

“Os princípios, todos eles - os explícitos e os implícitos -,
constituem norma jurídica.

Também os princípios gerais de direito – e não será demasiada
insistência, aqui, em que se trata de princípios de um
determinado direito- constituem, estruturalmente, normas
jurídicas.
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Norma jurídica é gênero que alberga, como espécies, regras e
princípios – entre estes últimos incluídos os princípios
explícitos quanto aos princípios gerais de direito.”75

Todos os debates doutrinários decorrem da idéia de “princípios gerais de

Direito” já que os jusnaturalistas consideram tais princípios como verdades universais

acima da lei e os positivistas limitam o seu sentido como um instrumento para suprir

lacunas, ou seja, os princípios não estariam acima da lei, mas ao seu lado com

utilização acessória nas hipóteses previstas no próprio ordenamento jurídico.

Justamente para evitar tal debate, os Códigos mais modernos estão

evitando a terminologia “princípios gerais de Direito”, utilizando outras terminologias

até mesmo pela adoção das idéias pós-positivistas sobre o tema que consideram os

princípios como normas.

ANDRÉ RAMOS TAVARES76, em estudo feito sobre o tema, aponta

que a doutrina italiana já entende que os princípios gerais são normas como as demais.

Afirma o autor que:

“A doutrina italiana já consolidou o entendimento acerca da
forma normativa dos denominados “princípios”. Conforme o
magistério de Norberto Bobbio: “Os princípios gerais são
apenas, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do
sistema, as normas mais gerais. A palavra ‘princípios’ leva a
engano, tanto que é velha a questão entre os juristas se os
princípios são normas. Para mim não há dúvida: os princípios
gerais são normas como todas as outras.”

De qualquer forma, a expressão costuma ser evitada pelos Códigos,

como noticia o próprio NORBERTO BOBBIO, ao lembrar que: “A expressão

‘princípios gerais do Direito’ foi usada pelo legislador de 1865; mas pelos equívocos

que podia suscitar, quanto a se se deveria entender por ‘Direito’ o direito natural ou o

direito positivo, o Projeto do novo Código havia adotado a fórmula ‘princípios gerais

do Direito vigente’, modificada na última redação para a atual fórmula: ‘princípios

gerais do ordenamento jurídico do Estado’”. No mesmo sentido - quanto à

                                                
75 Eros Grau , Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito , 4ª Edição, Ed. Malheiros,2006,  p.
49.
76 André Ramos Tavares, “Elementos para uma Teoria Geral dos Princípios” in “Dos Princípios Constitucionais
– Considerações em torno das normas principiológicas da Constituição” Ed. Malheiros, págs.29-30.
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Constituição Espanhola -, anota Paces-Barba que o motivo pelo qual se preferiu o uso

da expressão “valores superiores” a “princípios gerais do Direito” foi precisamente o

de “superar la antítesis Iusnaturalismo/Positivismo, permanentemente latente em la

cultura jurídica contemporânea.”. O Brasil, contudo, parece ter tomado caminho

oposto. Limongi França noticia, tratando das origens da Lei de Introdução ao Código

Civil: “ (...) o Projeto primitivo de Beviláqua, seguindo o Projeto de Coelho

Rodrigues, falava tão-somente em ‘princípios que se deduzem do espírito da lei’. E foi

por indicação de Lacerda de Almeida, membro da Comissão Revisora e sustentáculo

da boa doutrina do direito natural, (...) que o Projeto revisto, no art. 13, adotou a

expressa ‘princípios gerais do Direito’”.

Para ANDRÉ RAMOS TAVARES a fusão dos princípios gerais de

Direito no bojo das Constituições ora vigentes (as quais possuem nítida força

normativa) fez gerar o movimento pós-positivista.

O artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil  (Decreto-lei nº 4.657

de 04.09.1942) ainda em pleno vigor, menciona os princípios gerais de direito como

meio de suprir omissão legal.

O legislador trabalhista, na redação do artigo 8º da CLT, adotou a

aplicação dos princípios como técnica de integração das lacunas da lei, seguindo o

quanto disposto na Lei de Introdução ao Código Civil.

No texto do artigo 8º da CLT restou determinado:

“As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta
de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o
caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito
do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o
direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum dos
interesses de classe ou particular prevaleça sobre o interesse
público.”

Ao adotar na lei os princípios como integradores de lacunas, o legislador

trabalhista quis fixar a sua importância neste aspecto, mas acabou por gerar uma
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diminuição na relevância dos princípios para a ciência do Direito do Trabalho,

mantendo clara influência positivista.

Os princípios constituem a menor partícula do direito, seriam o seu

DNA, origem de todo e qualquer ordenamento, base de sua estrutura e fundamentação.

Nesse sentido, afirma ANTONIO BONIVAL CAMARGO:

“Os princípios, de tão grande importância que, na Constituição
Federal, de todas as palavras a primeira ali impressa, no título
primeiro, como a grand ouverture da Magna Carta, e a mira
certa da intenção do legislador, lê-se: Dos Princípios
Fundamentais. Não sem propósito.

Os princípios representam para a fenomenologia jurídica, em
importância, tanto como a massa sangüínea para o reino animal.
Não são estáticos, mas dinâmicos e influenciam, decididamente,
não só na relação de emprego, como proposta de vida, que
minuto a minuto se vai enredando, como no próprio contrato de
trabalho. Ao se falar de princípios serem o fundamento, as vigas
maiores onde repousam os sistemas jurídicos, têm-se a idéia de
algo sólido, inflexível, pétreo. Isso não ocorre com os princípios
que estão na esfera do valor. São categorias vivas, presentes que
impulsionam e inspiram o comportamento humano por toda a
gama multifacetada em que se envolve, consigo mesmo, com a
comunidade, com o Estado. Não se pode restringir os princípios
a meras regras processuais, quando sua amplitude e atuação
abrange todos os limites do comportamento humano.”77

Ao adotar os princípios como integradores da lei, o legislador acaba

induzindo ao operador do Direito que a sua função primordial seria essa, gerando uma

diminuição de sua importância no seu contexto geral.

Como elemento dinâmico que é, os princípios podem gerar uma

mudança da visão da realidade, trazendo para as leis as condições para a sua

aplicabilidade ao caso concreto.78

                                                
77 Obra citada, p.33-34.
78 Antonio Bonilha Camargo, ao aplicar tal raciocínio ao Direito do Trabalho, conclui: “Princípios, portanto,
regentes não só da relação de emprego, mas de toda a contratação seja ela qual seja, numa descendência lógica
do que acima vimos, são proposições basilares, que animam e dão consistência jurídica ao relacionamento de
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Portanto, correta a visão pós-positivista que busca afastar os princípios

gerais do Direito desta dicotomia criada pelos jusnaturalistas e positivistas, já que os

princípios atualmente estão assimilados nos ordenamentos jurídicos Constitucionais,

os quais possuem indiscutível força normativa.

Apresentadas as fases, passamos a estudar o desenvolvimento dos

princípios e suas principais distinções para posteriormente verificar a possibilidade da

inserção da função social como um novo princípio a ser seguido pelo Direito do

Trabalho.

3.4. Desenvolvimento dos princípios

Para este tema adotaremos a visão de MAURÍCIO GODINHO

DELGADO o qual menciona que os princípios atuam em funções diferenciadas em

duas fases, a primeira fase denominada de pré-jurídica ou política, onde os princípios

atuam na construção das regras de direito, auxiliando o legislador como se fossem

verdadeiras fontes materiais do Direito, alertando, no entanto, o autor, que tal atuação

é limitada já que as reais fontes materiais do Direito advêm de fenômenos do mundo

dos fatos sociais, políticos e econômicos.

A segunda fase foi denominada por MAURÍCIO GODINHO como “fase

jurídica”, os princípios tem funções diferenciadas, existindo aqueles com funções

descritivas que atuam na interpretação do Direito, princípios com função normativa

subsidiária, os quais irão atuar na integração das normas e o os princípios

denominados por ele como “normativos concorrentes”, os quais irão atuar

independentemente da necessidade de integração jurídica posto que agirão com

natureza de norma jurídica.

                                                                                                                                                        
trabalho, impulsionando os agentes:trabalhador e empregador, na mira comum e objetivo precípuo: a busca da
paz social.” – obra citada, g. 35.
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Segundo tal autor, “não há um grupo de princípios exclusivamente

descritivos contraposto a outro grupo – ainda que mais restrito – de princípios

exclusivamente normativos. Qualquer princípio geral do Direito, ou os específicos a

ramo jurídico especial, cumprem os papéis interpretativos, normativos subsidiários e

normativos concorrentes. As funções desempenhadas é que se diferenciam, sem que

impliquem a existência de categorias incomunicáveis de princípios gerais de

Direito.”79

Seguindo o entendimento de MAURÍCIO GODINHO, os princípios,

dessa forma, seriam classificados em três funções de acordo com uma atividade a ser

exercida:

a) Princípios descritivos (ou informativos) – Atuam como um

instrumento para a interpretação da regra de Direito.

b) Princípios normativos subsidiários – Na inexistência de uma regra

para a solução do caso concreto, tais princípios serão utilizados para realizar a função

integradora. O nosso Direito do Trabalho adota tal sistemática no artigo 8º da CLT.

c) Princípios normativos concorrentes – Das classificações feitas por

Maurício Delgado Godinho esta é a que possui maior relevância para o momento pós-

moderno já que a mesma surge na segunda metade do Séc. XX e atribui aos princípios

uma natureza de norma jurídica especifíca.

Esta natureza normativa, que é própria das regras jurídicas, existiria nos

princípios e atuaria de forma concorrente com a sua função interpretativa clássica.

Alerta o autor que tal função não pode preponderar sobre as demais sob

pena de gerar insegurança jurídica80.

                                                
79 Maurício Godinho Delgado in “Curso de Direito do Trabalho”, Ed. Ltr, 4ª Edição, págs 187-188.
80 Obra citada, p. 190 : “ É claro que a prevalência dos princípios sobre as regras legais defendida por diversos
autores, é relativa, sob pena de criar-se total insegurança na ordem jurídica e meio social regulado. Na verdade
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No entanto, tais princípios normativos concorrentes possuem grande

utilidade prática quando o jurista se encontra em uma encruzilhada legal.

Nestes casos, segundo MAURÍCIO GODINHO, haverá uma atuação

conjunta das duas funções (interpretativa com a normativa) justamente para equilibrar

a solução ao caso concreto81.

Como exemplo de tal situação podemos apresentar como problema

prático uma ação trabalhista onde a condenação implique na penhora “on line” de

valor que exceda ao capital de giro da empresa, a lei determina o pagamento da dívida,

mas a aplicação pura da lei implicará na quebra da empresa e conseqüente insolvência

para o pagamento dos salários dos empregados que ali trabalham.

Utilizando a função interpretativa com a função normativa (aplicada ao

caso a proteção dada pelo direito à função social da empresa) poderá o Juiz determinar

a penhora de parte do capital de giro da empresa, garantindo a efetividade da sentença,

sem tornar insolvente a empresa, proporcionando por via indireta a manutenção das

atividades e empregos ali existentes (função social da propriedade da empresa, em

última análise).

No entanto, para a utilização adequada desta “função normativa”

devemos tomar a cautela para não generalizar o conceito de princípios.

ANTONIO BONIVAL CAMARGO, ao estudar a questão, nos ensina:

                                                                                                                                                        
parece-nos mais adequado sustentar que, em vez de função normativa própria, específica, autônoma, verifica-se
que os princípios atuam como comandos jurídicos instigadores, tendo, no fundo, uma função normativa
concorrente, mas não autônomo, apartado do conjunto jurídico geral e a ele contraposto. Esta última função atua,
de maneira geral, em concurso com a interpretativa da regra analisada. Nesta atuação, ora estende o comando
desta, ora o restringe, ora até mesmo esteriliza-o, a partir de uma absorção de seu sentido no âmbito mais
abrangente cimentado pelos princípios correlatos.”
81 Amauri Mascaro Nascimento, menciona a tríplice função dos princípios de maneira mais singela ao afirmar
em sua obra citada, p. 286 : “Observe-se finalmente, que os princípios têm uma tríplice função. Primeira, a
função interpretativa, da qual são um elemento de apoio. Segunda a função de elaboração do direito do trabalho,
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“A doutrina tem normalmente confundido
normas, regras, costumes, leis, regulamentos, tudo enfim que
trace uma linha comportamental ou pragmática ao homem, com
princípios, formando um salseiro, donde nascem e se concebem
conceitos errados, que de todos são repetidos, sem maior
aprofundamento e reflexão sobre o valor e alcance de cada um
dos termos assim empastelados; e daí se passam para as
decisões judiciais, e daí pra os regulamentos e daí para as leis, e
daí se aceitar o erro por verdade arrematada. Tem-se por
definido que só a lei não basta para a sociedade ser feliz. A lei é
o mínimo para que a sociedade não se trucide. A lei coage e
comprime, mas não vai além. Para que haja a paz social,
necessário se faz que a sociedade, os homens, cada um de per si,
se convençam que só os princípios, postos em prática,
dinâmicos, podem conduzir a sociedade à consecução da paz
social. Homens há, e não poucos existiram que sequer, na vida,
abriram ou leram um só texto fosse da lei, ou se utilizaram da
Justiça; no entanto, pelo rumo dos princípios, da honestidade
trilhada, da moral vivida e transmitida aos filhos, viveram
socialmente bem. Por esses Brasis afora registram-se páginas
maravilhosas nesse sentido, onde a singeleza cabocla concretiza
os princípios na imagem da palavra dada, palavra cumprida, ou
da metáfora significativa do fio-de-bigode, por onde a honradez,
para se fazer presente, não precisa nem de leis, nem de códigos,
basta o ânimo atreito aos princípios. Dessa intelecção faz-se
fácil concluir de sua alta importância, e versatilidade.

Os princípios não são agregados pelo homem,
porém existem muito antes e muito acima dele. Não se originam
nem da lei, nem da vontade, mas da ética e da moral que se
disseminam em forma de pílulas, cujas particulas nucleares são
os princípios. Assim concebidos sempre existiram. São
inspiradores da Lei. O que é a Lei ? – É a fonte de Direito
inspirada nos Princípios que se manifesta de forma solene e
cogente.”82

Assim, como explicado pelo autor de forma coloquial, os princípios

devem nortear toda a base para a formação do Direito, notadamente do Direito do

Trabalho.

                                                                                                                                                        
já que auxiliam o legislador. Terceira, a função de aplicação do direito, na medida em que servem de base para o
juiz sentenciar.”
82 Obra citada, ps. 37-38.
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Neste mesmo sentido, EVARISTO DE MORAES FILHO, em sua obra

clássica, Introdução ao Direito do Trabalho83, afirma que os princípios possuem uma

função reguladora do equilíbrio social e econômico, “mas sempre tendo em vista a paz

social, o bem estar e a organização do trabalho.”

Se atualmente a pós-modernidade está gerando a necessidade de um

acerto de rota do Direito do Trabalho no sentido de dar eficácia à tutela do

Trabalhador buscando soluções que não somente aquelas previstas em lei, serão os

princípios que ajustarão a rota, apresentarão novos caminhos, novas soluções e

paradigmas para o surgimento de novas leis, com maior eficácia e abrangência.

Dessa forma, o pós-positivismo ao fazer de certa forma a fusão entre as

correntes jusnaturalista e positivista, contribui para a elevação do estudo dos princípios

a um estágio mais alto, saindo da função clássica de suprir lacunas para a elevada

função de pilares das normas constitucionais e sua fonte inspiradora para gerar a

efetividade do direito.

Portanto, o que buscamos apresentar consiste justamente em dar ênfase

ao estudo dos princípios, desobstruir a idéia de que servem para integrar lacunas para,

em um exercício de observação da realidade apresentada pela pós-modernidade, trazer

novas propostas de soluções ainda não existentes.

Por serem universais e necessários, os princípios devem ser absorvidos

da realidade fática e dos valores atuais da sociedade, ainda que tais valores se

choquem com os valores outrora vigentes, gerando um novo corpo de normas.

Atualmente, em termos do Direito do Trabalho, estamos diante de uma

realidade dura e para a qual o corpo normativo da modernidade não encontra soluções.

                                                
83 Introdução ao Direito do Trabalho, 9ª Edição, Ltr, p.165-166
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O ciclo, maior produtividade com menor custo gerou maior desemprego

e menor consumo.

Ao ciclo de proteção dos direitos trabalhistas do Wellfare State passamos

para o ciclo da flexibilização e precarização do emprego.

Deste aparente caos existe o surgimento de novos princípios?

Se os princípios podem ser comparados com a alma, a essência do

Direito, podemos constatar que deste caos estão surgindo movimentos sociais que

clamam por uma conduta ética acima dos interesses pessoais e, portanto, acima do

lucro a qualquer custo e do consumismo inconsciente (seu subproduto), tão

incentivados no neoliberalismo.

Mais que uma volta ao socialismo ou mesmo ao comunismo hoje vemos

um movimento humanista voltado para a proteção de um princípio que em nossa visão

é o mais importante de todos, qual seja, o princípio da proteção da dignidade humana,

do qual derivou o princípio da proteção do trabalhador e, por conseqüência, todo o

Direito do Trabalho como o conhecemos atualmente.

Feitas tais considerações, devemos apenas fazer uma distinção, ainda que

rápida sobre os princípios e as regras para depois passarmos a estudar os elementos

caracterizadores dos princípios.

3.5. Elementos caracterizadores dos princípios

Segundo ANTONIO BONIVAL CAMARGO, os princípios possuem

diversos elementos característicos, que podemos elencar da seguinte forma84:

a) Anterioridade – eles surgiram antes da norma advindo do mundo da

ética e da moral inerente ao ser humano.

                                                
84 Elenco obtido da obra citada, página 41.
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b)  Dinamicidade – possuem força em si mesmos, servindo de

propulsores para as idéias.

c) Inexcepcionalidade – não admitem exceções na sua aplicação. Como

bem apontado por Antonio Bonival Camargo não podemos

excepcionar, por exemplo, o princípio da honestidade.

d) Incoercibilidade – eles advêm da aceitação voluntária e não por meio

da coação.

e) Certeza – a universalidade de aceitação lhe confere a efetividade.

f) Generalidade – se estendem a todos.

g) Abstratividade – Não são suscetíveis a enquadramentos e limitações.

Além dos elementos acima, segundo ANTONIO BONIVAL

CAMARGO os princípios têm como característica a “perpetuidade de sua reação”, que

consiste em uma obediência à lei física da ação e reação, ou seja, haverá uma reação

do princípio sempre que necessário ou provocado para tanto.

Ao movimento neoliberal e a excessiva flexibilização das normas

trabalhistas, surge como movimento contrário o anseio da proteção do trabalhador e

das condições de trabalho, agasalhados pelo princípio da dignidade humana, gerando o

quanto atualmente defendido pela OIT na proteção ao trabalho decente, seguindo os

seguintes objetivos estratégicos apontados por CASSIO MESQUITA BARROS85, a

saber:

“ 1. os princípios e direitos no trabalho devem formar as regras
básicas;
2. o emprego e a remuneração são a contraprestação da
produção melhorando o nível de vida;
3. a proteção social se traduz na segurança dos indivíduos e sua
inserção na comunidade, facilitando a reforma social;
4. o diálogo social vincula a produção à distribuição, garantindo
a equidade e a participação no desenvolvimento.”

                                                
85 Cássio Mesquita Barros, “Direitos Humanos Fundamentais no Trabalho” in “Princípios Constitucionais
Fundamentais – Estudos em homenagem ao professor Ives Gandra da Silva Martins”, Lex Editora, p.256
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Dos tópicos levantados por CÁSSIO MESQUITA BARROS como

objetivos estratégicos da OIT para atingir o trabalho decente, os princípios como

norteadores das regras básicas de proteção ao trabalho constituem elementos de vital

importância para a criação da nova sistemática jurídica.

Sendo assim, o estudo dos princípios vigentes em nosso ordenamento

atual é de fundamental importância para o posicionamento da função social como

princípio e sua utilização para a melhoria da efetividade dos direitos trabalhistas e da

busca do trabalho decente preconizado pela OIT.

3.5.1. Distinção entre princípios e regras

Não se objetiva estudar os meandros das diferenças entre princípios e

regras, mas diante da aplicabilidade dos princípios e, notadamente da necessidade da

demonstração de que a função social da propriedade e, mais precisamente, a função

social da empresa constitui um princípio plenamente aplicável ao Direito do Trabalho

será necessário fazer algumas considerações.

Retomando o quanto observado por CÁSSIO MESQUITA BARROS,

em seu estudo sobre os princípios constitucionais podemos constata que este autor

utiliza a terminologia “regras específicas de Direito do Trabalho” para posteriormente

apresentar os princípios que estão recepcionados na Constituição Federal.

Para os pós-positivistas as “regras” e os “princípios” são espécies de um

conceito maior que é a “norma”.

A distinção entre “regras” e “princípios”, como bem salientado por

CÁSSIO MESQUITA BARROS, não é fácil, estipulando este autor os seguintes

critérios de distinção:
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“1) grau de abstração – enquanto os princípios são normas
dotadas de elevado grau de abstração, as regras têm pequeno
grau de abstração;
2) grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto – os
princípios têm natureza vaga e indeterminada, necessitando de
um agente intermediador, como, por exemplo, o juiz, o
legislador, para aplica-los ao caso concreto. As regras, ao
contrário, têm aplicação direta e imediata;
3) grau de importância – os princípios desempenham, sempre,
um grande papel, tanto se considerarmos sua atuação
determinante em um sistema jurídico ( por exemplo, o princípio
do Estado de Direito), como se examinarmos sua posição na
hierarquia das fontes de um ordenamento jurídico. É o caso, por
exemplo, dos princípios constitucionais;
4) grau de aproximação da idéia de direito – enquanto as regras
podem ser meramente funcionais, os princípios têm estreita e
profunda vinculação com as exigências de justiça ou com “a
idéia de direito”;
5) natureza normogenética – os princípios servem de
fundamento, de esteio, de base, para a elaboração de regras
jurídicas.”86

Tais critérios são essenciais para a distinção entre princípios e regras,

uma vez que ambos podem colidir na esfera da solução do caso concreto.

Não é objetivo deste trabalho aprofundar o estudo da Teoria dos

Princípios, mas a questão do choque entre os princípios e regras é de fundamental

importância no mundo do Direito do Trabalho, uma vez que o operador do Direito

pode estar em uma situação tal que deverá optar pela utilização de um princípio ou

pela aplicação de uma regra sendo de relevante importância a distinção entre ambas.

As regras em Direito do Trabalho normalmente possuem comandos

negativos ao empregador, porém, existem situações práticas em que o empregador ao

cumprir a regra estará ferindo o princípio da proteção do trabalhador, o qual, em nossa

visão está muito acima de qualquer regra proibitiva de conduta.

                                                
86 obra citada, págs.92-93.
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O estudo deste conflito, portanto, passa a ser de grande relevância ao

aplicador do Direito do Trabalho em face das situações cotidianas a serem

solucionadas.

HUMBERTO ÁVILA, ao estudar o tema, faz a seguinte diferenciação

entre regras e princípios:

“Foi na tradição anglo-saxônica que a definição de princípios
recebeu decisiva contribuição. A finalidade do estudo de
Dworkin foi fazer um ataque geral ao Positivismo (general
attack on Positivism), sobretudo no que se refere ao modo
aberto de argumentação permitido pela aplicação do que ele
viria a definir como princípios (principles). Para ele as regras
são aplicadas ao modo tudo ou nada (all-or-nothing), no sentido
de que, se a hipótese de incidência de uma regra é preenchida,
ou é a regra válida e a conseqüência normativa deve ser aceita,
ou ela não é considerada válida. No caso de colisão entre regras,
uma delas deve ser considerada inválida. Os princípios, ao
contrário, não determinam absolutamente a decisão, mas
somente contêm fundamentos, os quais devem ser conjugados
com outros fundamentos provenientes de outros princípios. Daí
a afirmação de que os princípios, ao contrário das regras,
possuem uma dimensão de peso (dimension of weight),
demonstrável na hipótese de colisão, entre os princípios, caso
em que o princípio com peso relativo maior se sobrepõe ao
outro, sem que este perca sua validade.
Nessa direção, a distinção elaborada por Dworkin não consiste
numa distinção de grau, mas numa diferenciação quanto à
estrutura lógica, baseada em critérios classificatórios, em vez de
comparativos, como afirma Robert Alexy. A distinção por ele
proposta difere das anteriores porque se baseia, mais
intensamente, no modo de aplicação e no relacionamento
normativo, estremando as duas espécies normativas.
Alexy, partindo das considerações de Dworkin, precisou ainda
mais o conceito de princípios. Para ele os princípios jurídicos
consistem apenas em uma espécie de normas jurídicas por meio
da qual são estabelecidos deveres de otimização aplicáveis em
vários graus, segundo as possibilidades normativas e fáticas.
Com base na jurisprudência do Tribunal Constitucional
Alemão, Alexy demonstra a relação de tensão ocorrente no caso
de colisão entre os princípios: nesse caso, a solução não se
resolve com a determinação imediata da prevalência de um
princípio sobre outro, mas é estabelecida em função da
ponderação entre os princípios colidentes, em função da qual
um deles, em determinadas circunstâncias concretas, recebe a
prevalência. Os princípios, portanto, possuem apenas uma
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dimensão de peso e não determinam as conseqüências
normativas de forma direta, ao contrário das regras. É só a
aplicação dos princípios diante dos casos concretos que os
concretiza mediante regras de colisão.Por isso a aplicação de
um princípio deve ser vista sempre com uma cláusula de
reserva, a ser assim definida: “Se no caso concreto um outro
princípio não obtiver maior peso.” É dizer o mesmo: a
ponderação dos princípios conflitantes é resolvida mediante a
criação de regras de prevalência, o que faz com que os
princípios, desse modo, sejam aplicados também ao modo tudo
ou nada (Alles-oder-Nichts). Essa espécie de tensão e o modo
como ela é resolvida é o que distingue os princípios das regras:
enquanto no conflito entre regras é preciso verificar se a regra
está dentro ou fora de determinada ordem jurídica (problema do
dentro ou fora), o conflito entre princípios já se situa no interior
desta mesma ordem (teorema da colisão).”87

A Teoria dos Princípios desenvolvida por HUMBERTO ÁVILA embora

seja muito interessante foge aos limites deste trabalho, cabendo para o momento,

apresentar as definições deste autor para distinguir regras dos princípios.

Para ele as regras serão consideradas:

 “ ...normas imediatamente descritivas, primariamente
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência
para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência,
sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos
princípios que lhe são axiologicamente sobrejacentes, entre a
construção conceitual da descrição normativa e a construção
conceitual dos fatos.
Os princípios são normas imediatamente finalísticas,
primariamente prospectivas e com pretensão de
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a
ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como
necessária à sua promoção.
Como se vê, os princípios são normas imediatamente
finalísticas. Eles estabelecem um fim a ser atingido.”88

                                                
87 Humberto Ávila,  “Teoria dos Princípios  da definição à aplicação dos princípios jurídicos”, Editora
Malheiros, p. 36-38
88 obra citada, p.78-79.
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O fim mencionado por HUMBERTO ÁVILA a ser atingido pelos

princípios pode levar a um conflito entre eles, no caso concreto, o que implicará na

solução pela ponderação visando atender aos interesses sociais relevantes.

Para avaliar qual seja o princípio mais justo para a solução do caso

concreto deverá ser utilizado como critério de ponderação o princípio da

proporcionalidade preconizado por ROBERT ALEXY.

Segundo ALEXY89, quanto ao princípio da proporcionalidade existem

três máximas:

1ª) Adequação – As medidas tomadas pelo aplicador do Direito
estão perfeitas para atingir o objetivo desejado.
2ª) Necessidade – Consiste na verificação pelo aplicador do
Direito se a medida tomada será a menos gravosa para atingir os
objetivos desejados.
3ª) Proporcionalidade (em seu sentido estrito) – Consiste na
verificação pelo aplicador do direito se as vantagens obtidas
superam as desvantagens.

A solução dos conflitos de princípios através da ponderação é de suma

importância para as diversas situações práticas do Direito do Trabalho, notadamente

quando há choques entre princípios, como aquele já apontado entre a proteção do

trabalhador e a proteção da coletividade de trabalhadores que vivem da empresa

devedora dos créditos trabalhistas, por exemplo.

Dessa forma, a diferenciação entre “regras” e “princípios” possui grande

relevância para o presente trabalho uma vez que a função social da empresa está

diretamente ligada a princípios constitucionais conforme restará demonstrado, sendo

de absoluta necessidade prática demonstrar que os princípios podem ser atuantes no

caso concreto justamente em razão de estarem contidos no conteúdo normativo,

notadamente no conteúdo normativo constitucional.

                                                
89 Robert Alexy,  “Teoria de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto G. Valdés , Madrid:Centro de Estudios
Constitucionales, 1993, p. 111-112
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Feitas tais considerações, devemos estudar a aplicabilidade daquele que é

o princípio maior do direito do trabalho, qual seja o princípio protetor.

3.6. Princípios vigentes no ordenamento trabalhista atual

3.6.1. Princípios Constitucionais de Direito do Trabalho

O Direito do Trabalho, como ramo autônomo da ciência do direito,

possui princípios próprios.

Atualmente há um movimento crescente da constitucionalização dos

princípios em todos os segmentos do Direito, conferindo aos mesmos um conteúdo

normativo de clara influência pós-positivista.

Em razão deste movimento se faz necessário distinguir os princípios

gerais do direito dos princípios constitucionais, já que estes últimos são dotados de

força normativa constitucional enquanto os primeiros são nitidamente

infraconstitucionais e, em razão de nossa legislação, de aplicação integrativa de

lacunas legais.

Inicialmente devemos fazer em corte epistemológico para afastar do

presente estudo uma análise profunda de cada princípio infraconstitucional existente

no Direito do Trabalho, primeiro, porque não constitui objeto da presente tese,

segundo porque o elenco de princípios trabalhistas possui enfoques diferenciados nos

diversos doutrinadores e por fim, sob o prisma da função social da empresa, a análise

deve ser feita especificamente entre o conteúdo dos princípios constitucionais com o

princípio da proteção do trabalhador (elemento pilar de toda a ciência do Direito do

Trabalho e de seus regulamentos).
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Portanto, em um ângulo inicial, devemos enunciar os princípios que

possuem relação direta com o Direito do Trabalho e que constam de nossa

Constituição Federal.

Logo no artigo 1º, inciso IV da Constituição Federal podemos constatar o

princípio da valoração social do trabalho e o princípio da livre iniciativa articulados

como fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro e da Republica

Federativa.

O nosso ordenamento, de origem claramente capitalista, vai valorizar o

capital (através da proteção da livre iniciativa) e o trabalho de forma equivalente,

guardando, obviamente as devidas relevâncias e peculiaridades de cada um.

Embora exista de fato o cunho capitalista em nossa lei maior, podemos

constatar que no elenco de fundamentos contidos no artigo 1º da Constituição, a

dignidade da pessoa humana antecede aos valores sociais do trabalho e da livre

iniciativa já que se encontra capitulada no inciso III.

Esta seqüência lógica demonstra claramente que a tutela jurídica, quando

existente conflito entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, deve optar

sempre pela solução que garanta a dignidade da pessoa humana.

E dentro da dignidade da pessoa humana não podemos fazer distinção

entre o trabalhador subordinado e o não subordinado, motivo pelo qual o Direito do

Trabalho, atualmente deve acolher a ambos, aguardando possível reforma futura de

nosso ordenamento para aprimorar os limites de sua competência e ampliá-lo

definitivamente para as diversas formas de prestação de serviço em seu sentido mais

universal.
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Em um contexto pós-moderno tal disposição constitucional dos

fundamentos nos leva a crer que a dignidade da pessoa humana, notadamente quanto à

condição de trabalhador, deve ser preservada.

EDÍLSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, em estudo realizado sobre o

tema conclui que “o Constituinte de 1988 plasmou, à guisa de fundamento da

República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito, a dignidade da

pessoa humana, retratando o reconhecimento de que o indivíduo há de constituir o

objetivo primacial da ordem jurídica. Dito fundamental, o princípio – cuja função de

diretriz hermenêutica lhe é irrecusável – traduz a repulsa constitucional às práticas,

imputáveis aos poderes públicos ou aos particulares, que visem a expor o ser humano,

enquanto tal, em posição de desigualdade perante os demais, a desconsiderá-lo como

pessoa, reduzindo-o à condição de coisa, ou ainda a privá-lo dos meios necessários à

sua manutenção.”90

Em termos do Direito do Trabalho, por óbvio que a preservação de tal

dignidade somente poderá ocorrer através da garantia de empregabilidade, mas não a

qualquer preço como pretensamente ocorrido através dos ícones do neoliberalismo

(flexibilidade, terceirização exagerada, precarização dos contratos).

A preservação da dignidade deverá ser realizada através da concessão de

efetividade a princípios constitucionais e infraconstitucionais que tenham em seu bojo

o sentido de proteção deste valor social relevante, sem o qual, não haverá sociedade

livre, justa e solidária previstas no artigo 3º da Constituição Federal como objetivos da

República Federativa do Brasil.

Como a dignidade humana está prevista em seu sentido mais amplo em

nosso ordenamento constitucional, a defesa de tal valor, consubstanciada no princípio

da dignidade humana, não seria feita de forma supletiva como hoje ocorre com os

princípios infraconstitucionais, mas em condição de igualdade com a norma

positivada, ponderando em peso com a mesma para gerar a maior efetividade ao

                                                
90 www.infojus.com.br/area3/edilsonnobre.htm
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Direito, gerando com isso a Justiça Social, objeto último da ciência do Direito do

Trabalho.

Do princípio da preservação da dignidade humana, advém todos os

demais princípios notadamente aqueles de cunho trabalhista.

A proteção do valor social do trabalho e da livre iniciativa, previstos

constitucionalmente, tem sua importância renovada nos artigos 6º e 7º (quanto a

afirmação de que o trabalho constitui um direito social relevante no primeiro e o

elenco de direitos mínimos assegurados pelo segundo) e no artigo 170 ( que reafirma a

valorização do trabalho humano e a livre iniciativa como princípios gerais da atividade

econômica) da Constituição Federal, ressaltando quanto a este último artigo a

relevância dada à função social da propriedade (inciso III) e da busca do pleno

emprego (inciso VIII) como princípios da ordem econômica.

CÁSSIO MESQUITA DE BARROS, ao estudar os princípios do Direito

do Trabalho da Constituição Federal Brasileira, afirma o quanto segue:

“Os arts. 7º a 11 da Constituição Federal brasileira contêm um
número considerável de regras específicas de Direito do
Trabalho. Várias delas decorrem de princípios a saber:

1) Princípio de proteção – fundamento de todas as garantias
constitucionais do trabalhador e do próprio Direito do Trabalho,
está consagrado no caput do art. 7º, que prescreve:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhora de sua condição social (...)”

2) Princípio da não-discriminação:

“proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado
civil.” (art. 7º, XXX);
“proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.”
(art. 7º, XXXI);
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“proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os profissionais respectivos.”(art. 7º,
XXXII);

3) Princípio da continuidade da relação de emprego – esse
princípio, não inflexível e que, em virtude do desemprego
decorrente das sucessivas crises econômicas mundiais e da
globalização, vem dando paulatinamente lugar à
desregulamentação, está previsto no art. 7º, I:

“relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos.”

4) Princípio da irredutibilidade do saldo:

“irredutibilidade de salário, nunca inferior ao mínimo, salvo  o
disposto em convenção ou acordo coletivo.” (art. 7º, VI).

5) Princípio da condição mais benéfica – esse princípio,
segundo o qual determinada vantagem obtida na relação de
emprego não poderá ser reduzida, nem retirada, é a
manifestação, no Direito do Trabalho, do princípio do direito
adquirido estabelecido pela Constituição no art. 5º, XXXVI:

“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada.”

6) Princípio da irrenunciabilidade de direitos – a inspiração
desse princípio é a de que nada valeria conferir um amplo feixe
de direitos a que o empregado, submerso na subordinação típica
do contrato de trabalho, pudesse renunciar. A renúncia, pois,
somente se dará mediante acordo ou convenção coletiva, sob a
fiscalização do sindicato.
7) Princípio da liberdade sindical – é o mais inportante
princípio fundamental do Direito Coletivo do Trabalho:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical (...).

No Brasil, porém, esse princípio não é aplicado amplamente,
porque a Magna Carta, estabeleceu a representação sindical
única por categoria e a contribuição compulsória dos
trabalhadores e empregadores (art. 8º, II e IV).

8) Princípio da não-interferência do Estado na organização
sindical:

“I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
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competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a
intervenção na organização sindical.” (art. 8º, I).

9) Princípio da razoabilidade:

“aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de trinta dias, nos termos da lei.”(art. 7º, XXI)

10) Princípio da justiça social – para alguns doutrinadores
esse é o princípio basilar do Direito do Trabalho e do qual os
demais se originariam. O princípio da justiça social vem
expresso em vários dispositivos constitucionais, a saber:

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios (...)”.

“Art. 193. A ordem social tem como base o princípio do
trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social””.91

O que podemos afirmar da relação de princípios elencados por CÁSSIO

MESQUITA BARROS é que a Constituição Federal de 1988 veio a recepcionar

diversos princípios advindos da legislação trabalhista que a ela antecedeu, em um

movimento claramente de cunho social, revalidando a importância de tais princípios de

forma a sedimentá-los em nossa lei maior.

3.6.2.Princípios infraconstitucionais de direito do trabalho e sua

aplicabilidade

Os princípios que atualmente estão previstos na Constituição Federal em

matéria de Direito do Trabalho decorreram de longa luta histórica dos trabalhadores,

surgindo primeiro na legislação infraconstitucional para depois serem acolhidos pela

Lei Maior.

                                                
91 Cássio Mesquita Barros in “Os princípios do Direito do Trabalho e o Mercosul” in “Os novos paradigmas de
Direito do Trabalho” (Homenagem a Valentin Carrion), Ed. Saraiva, 2001, p. 97-98



117

Os autores, elencam os princípios infraconstitucionais trabalhistas de

forma variada, porém, em sua grande maioria não deixam de citar a obra clássica feita

pelo jurista uruguaio, AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, “Los princípios del derecho del

trabajo”, cujo princípio pilar é aquele que confere proteção ao trabalhador, do qual se

originam o princípio do in dubio pro operario, o princípio da norma mais favorável e o

princípio da condição mais benéfica.

Tais princípios, nascidos do princípio maior, visam solucionar as

questões relativas à interpretação das normas, conflito de normas quanto a hierarquia e

conflito das normas no tempo, respectivamente.

AMAURI MASCARO NASCIMENTO, em sua obra92 ressalta a

importância do princípio da realidade, da razoabilidade e da irrenunciabilidade dos

direitos trabalhistas, que em conjunto com aqueles mencionados por AMÉRICO PLÁ

RODRIGUEZ93 formam a base da ciência do Direito do Trabalho como a

conhecemos.

Interessante o posicionamento de AMAURI MASCARO ao afirmar que

entre o princípio protetor e o princípio da razoabilidade este último seria o de maior

relevância posto que não seria viável a proteção do trabalhador quando esta não se

mostrar razoável.

Neste mesmo sentido, EVERALDO DE MORAES FILHO94 com base

nos ensinamentos de Barassi menciona que na relação entre empregado e empregador

este último se encontra em melhor posição razão pela qual deve a lei ser interpretada

em favor do primeiro quando existir dúvidas em sua aplicação, o que claramente foi

                                                
92 Curso de Direito do Trabalho, p.283-284
93 Ao mencionar Américo Plá Rodriguez em seu artigo “Os princípios do Direito do Trabalho e o Mercosul” in
“Os novos paradigmas de Direito do Trabalho”, p. 92, Cássio Mesquita Barros, enumera os princípios da
seguinte maneira: “ princípio da irrenunciabilidade dos direitos, princípio da primazia da realidade, princípio da
continuidade da relação de emprego, princípio da razoabilidade, princípio da boa fé e  princípio da proteção (que
compreenderia três subprincípios: in dúbio pro operário, princípio da condição mais benéfica e princípio da
norma mais favorável).”
94 Obra citada, p. 170.
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recepcionado no artigo 8º da CLT, ocorre que, por vezes existem outras situações

jurídicas a serem tuteladas, notadamente interesses do empregador os quais são

legítimos e que devem ser tutelados e a interpretação pura e simples da lei em favor do

empregado não seria razoável nem mesmo desejada.

Os princípios de Direito do trabalho, portanto, devem atuar como um

conjunto harmônico entre si, não havendo uma rigidez ou mesmo hierarquia diante da

evidente influência recíproca que entre eles se estabelece.

Como bem lembrado por MAURÍCIO DELGADO GODINHO, os

sujeitos tutelados pelo Direito do Trabalho são distintos, onde o empregador atua

como ser coletivo e o empregado como ser individual.

Os atos do empregador possuem a potencialidade de impacto na

sociedade ao passo que os atos do empregado como individuo não possuem tal

possibilidade, do que resulta a maior necessidade de proteção deste último em face do

primeiro, justificando-se, dessa forma, todo o aparato de princípios protetivos ora

existentes na doutrina.

Ainda quanto ao princípio da proteção, ANTONIO BONIVAL

CAMARGO, afirma:

“Os princípios são sempre aplicados em sua intensidade
máxima. Não existem um pouco de honestidade, ou meia
honestidade. Ou é ou não é. Não é essencial ao princípio, para
sua verdade intrínseca , os fatos externos, que alguém lhe siga
ou não aos comandos. Se ninguém for honesto, nem com isso
será diminuída a intensidade do princípio, que continuará a
brilhar e rebrilhar por sua própria perspicuidade.

Como bússola e o farol em nada alteram, pelo fato de o
viandante digressionar do caminho apontado.

Já não é o caso da proteção que, por ser finalidade, o objetivo
da lei, não poderá deixar de ser cumprida, bem, ou mais ou
menos bem, sob as penalidades na própria lei previstas.
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Ademais, a proteção é relativa, e obedece aos ciclos sociais. O
passado recente da extrema miséria e até mesmo perversidade
com que eram tratados os trabalhadores, gerou, em
contrapartida, a super-proteção do trabalhador, cujos laços, pelo
cumprimento das leis, e a sensível melhora dos direitos
concedidos aos trabalhadores, tendem a afrouxar, voltando ao
leito comum da normalidade, como nos lembra Vico, no seu
corsi e ricorsi. É dar-se tempo ao tempo que as coisas se
equilibram, posto que a finalidade protetiva é regida pelo
princípio do equilíbrio, visto não poder a proteção ser tanta nem
tamanha, que venha a exterminar a galinha dos ovos de ouro.”95

De fato há a necessidade de dar proteção tanto aos trabalhadores como

também às empresas (por ele coloquialmente designadas como “galinhas dos ovos de

ouro”), o que desafia uma análise mais profunda.

A questão a ser debatida é qual será o ponto de equilíbrio atual a ser

ponderado entre os princípios para não gerar excessiva proteção que impeça o

crescimento econômico nem gerar uma desregulamentação que propicie o desemprego

em massa, ou pior do que o desemprego, a ausência total de empregabilidade, como já

vem ocorrendo em alguns setores da economia e de faixa etária.

Em nossa visão, como os princípios são a expressões de valores sociais

relevantes em dado momento histórico, caberá ao aplicador do Direito verificar a

trilogia de ponderação de princípios apontada por ROBERT ALEXY já mencionada

para dar maior efetividade ao Direito.

Na pós-modernidade, os valores sociais estão em constante alteração, o

que requer do aplicador do Direito certa maleabilidade que antes não lhe era exigida.

A posição passiva do Juiz sedimentada no brocardo “narra-me o fato que

te darei o Direito” deve ser equilibrada com um posicionamento ativo quando

devidamente provocado pela parte lesada.

                                                
95 Obra citada, p. 42.
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Devemos acrescentar, ainda, que o movimento de constitucionalização

dos princípios gerais de Direito, notadamente, no ramo do Direito do Trabalho leva à

necessidade de uma nova abordagem quanto a aplicação da lei ao caso concreto, já que

atualmente os princípios possuem conteúdo de norma e devem ser considerados não

apenas como elemento de integração de lacunas, mas como participante ativo da

solução do caso concreto.

Em termos do assunto a ser debatido no presente trabalho, é de suma

importância estudar o conteúdo constitucional dos princípios, posto que a função

social da empresa está ligada diretamente a princípios constitucionais, conforme

restará demonstrado.

Como já mencionado as relações de trabalho pós-modernas são criadas

em ritmo de progressão geométrica, ou seja, a todo instante, as empresas criam novas

formas de prestação de serviços, cada vez mais desvinculadas da relação subordinada

típica.

O Direito do Trabalho, por sua vez, está evoluindo em progressão

aritmética, ou seja, para cada nova forma criada pelas empresas atuais, a solução dada

depende de um conjunto normativo incompleto e por demais pouco ágil para garantir a

efetividade do Direito.

A solução para este descompasso temporal é justamente garantir ao

aplicador do Direito a possibilidade da utilização dos princípios para a solução do caso

concreto, não apenas para suprir lacunas, mas como se fosse uma norma.
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CAPÍTULO 4. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

Feitas tais considerações, passamos a estudar a função social da empresa

como um princípio do Direito do Trabalho pós-moderno, inicialmente através da

evolução da propriedade.

4.1. Evolução histórica do conceito de propriedade

O termo propriedade advém do latim “proprietate” e tem como

significado: “Domínio exclusivo, mas não ilimitado, sobre uma coisa, com direito de

usá-la ou consumi-la, mas não de abusar dela; O direito pelo qual uma coisa pertence a

alguém; posse legal de alguma coisa.”96

Para chegar ao conceito de função social da empresa, devemos passar

necessariamente pela evolução histórica do conceito de propriedade.

A propriedade, em seu aspecto histórico, segundo TULLO

CAVALLAZZI FILHO97adveio de um longo processo evolutivo, começando por um

vínculo ligado a conteúdo religioso (propriedade da terra como resultado da permissão

divina), passando para um vínculo claramente dominial que entre os romanos se

caracterizava pelo domínio (jus utendi, fruendi e abutendi re sua).

Com a queda do Império Romano, a propriedade passou por uma

modificação, deixando de possuir apenas o vínculo dominial puro e simples, passando

para um vínculo político (critério da vassalagem ao Senhor Feudal), o que gerou,

segundo TULLO CAVALLAZZI FILHO, um rompimento com a individualidade

                                                
96 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.
97 Tullo Cavallazzi Filho, “A função social da empresa e seu fundamento constitucional”, OAB/SC Editora, p.
19-48
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existente até então já que no feudalismo o conceito de Propriedade estava “mais ligado

à organização da economia e à estrutura social”98.

O passo evolutivo seguinte decorreu das idéias liberais do Século XVI,

notadamente aquelas divulgadas por John Locke, o qual agregou o trabalho humano

como fator legitimador da propriedade.99

Ainda sob a influência dos ideais liberais, a Revolução Francesa

acrescentou ao conceito de propriedade um conteúdo econômico de uso exclusivo de

seu possuidor, apresentando, os traços característicos da economia capitalista que à

época começava a demonstrar a sua força.

Este critério individualista da Propriedade encontrou seu porto seguro no

Código Civil Francês de 1803.

Segundo TULLO CAVALLAZZI FILHO, a influência do Código Civil

Francês se mantém até os nossos dias em nosso ordenamento pátrio, como podemos

constatar da redação do artigo 1.228 do Novo Código Civil.

O texto original do artigo 544 do Código Francês era o seguinte:

 “La propriété est lê droi de jouir et disposer de choses de la maniére la

plus absolue, pourvu quón n´em fasse pás um usage prohibé par les lois ou par lês

réglements .”100

Já o texto do artigo 1.228 do Novo Código Civil dispõe:

                                                
98 Obra citada, p.29.
99 Tllu Cavallazi Filho, ao expor o tema na obra citada, p. 31-32 afirma: “Pelo trabalho está ainda caracterizado o
início da Propriedade Privada sobre os bens comuns, não havendo sequer a necessidade do consentimento dos
demais membros da comunidade para que a Propriedade reste legitimada.”
100 Apud obra citada, p.35.
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“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Cumpre observar que da comparação dos artigos legais aquele

atualmente utilizado pelo Direito Civil, relativizou o uso, gozo e disposição da

propriedade aos parâmetros ditados pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 1228 do Novo

Código Civil, os quais determinam:

“§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais de
modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário
qualquer comodidade, ou utilidade e sejam animados pela
intenção de prejudicar outrem.”

Estes dois parágrafos não existiam no Código Civil de 1916, o que

demonstra uma clara evolução do conceito de propriedade, saindo do contexto de

poder absoluto reinante até a metade do século XX (ainda na vigência do nosso antigo

Código Civil) para um critério claramente social.

Ocorre que esta mudança da visão da propriedade, não foi acompanhada

pelos doutrinadores do Direito Civil, com a mesma rapidez da lei mantendo a

defasagem temporal já apontada neste trabalho entre as mudanças sociais e o Direito.

TULLO CAVALLAZZI FILHO, ao estudar o tema afirma:

“Nessa evolução, no entanto, identifica-se uma aparente
contradição no próprio conceito atualmente atribuído pelas
legislações à Propriedade. É que, na maioria das nações,
incluindo o Brasil como restará demonstrado adiante, podemos
constatar que o Direito Civil ainda mantém a marca francesa do
individualismo em vários de seus institutos, dentre eles o direito
do Propriedade. Todavia, se comparados às normas de direito
administrativo e, principalmente, constitucional, os dispositivos
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relativos à Propriedade destoam de uma nova concepção, que
pelos estatutos constitucionais demonstra-se muito mais voltada
à sua função social.”101

Este descompasso entre o conceito de propriedade do Direito civil e do

Direito Público também decorre dos resquícios da herança do Estado Liberal onde a

propriedade era vista como absoluta.

Quando observado o contexto da função social atribuído à propriedade

no Direito Civil atualmente, podemos concluir que o conflito existe no âmbito interno

do ser, onde deve deixar as idéias individualistas de uso e gozo da propriedade para

acolher a idéia de solidariedade no exercício de tais direitos.

O conceito atual de propriedade vive uma transformação contínua,

justamente para legitimar uma forma solidária de gozo dos bens, cabendo um justo

equilíbrio entre o social e o individual, sem a predominância de um sobre o outro.

Como bem apontado por TULLO CAVALLAZZI FILHO o irônico desta

situação é o momento em que floresce tal idéia, ou seja, no ápice do neoliberalismo e

da concentração do poder econômico na mão de grandes empresas (em nosso

ordenamento, em 1988 com o advento da Nova Constituição e sua sedimentação no

Direito Civil com o Novo Código de 2002).

Esta concentração de poder econômico tem origem primária no Estado

Liberal e veio a tomar novo fôlego com o neoliberalismo e conseqüente concentração

de renda na mão de poucos se agravando com o fenômeno negativo da concentração

de capital e dos meios de produção em grandes grupos empresariais, como

mencionado no início deste estudo.

Em razão da evolução advinda do Estado Liberal, o direito de

propriedade possuía três características básicas:

                                                
101 obra citada, p.38
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• Era erga omnes – ou seja, o seu titular possuía poder absoluto para usufruir e

dispor da propriedade.

• Era exclusivo – somente o Estado poderia privar o cidadão de sua propriedade

mediante justa indenização.

• Era perpétuo – A falta de uso da propriedade não impede o direito do

proprietário, somente sua vontade própria ou a existência de uma lei poderiam

extinguir tal direito.

Tal situação se manteve até o surgimento dos primeiros movimentos de

limitação ao poder absoluto sobre a propriedade, o que acabou gerando a formação do

princípio da função social da propriedade como veremos a seguir.

4.1.1. A propriedade moderna e a sua função social

Atualmente, após o advento da Constituição Federal de 1988 e do Novo

Código Civil, passamos a buscar novos sentidos para a propriedade notadamente

quanto à sua função social.

Dentre aqueles que estudam a questão, EROS GRAU, quanto a definição

de propriedade moderna, faz uma importante divisão, entre função individual da

propriedade e função social da mesma.

A propriedade possui função individual quando utilizada como meio de

garantia da subsistência individual e familiar, neste caso as sanções previstas em lei

apenas visam evitar o abuso do direito, ao passo que a função social da propriedade

será aplicada na hipótese em que a propriedade se inserir no processo produtivo.
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Tal distinção feita por EROS GRAU tem por finalidade tornar

equilibrado e harmônico os diversos artigos da Constituição sobre o tema já que

entende que a propriedade “não constitui uma instituição única, mas o conjunto de

várias instituições, relacionadas a diversos tipos de bens.”102.

Portanto, para ele existe uma “multiplicidade da propriedade”, cabendo

ao aplicador do Direito o estudo dos diversos perfis da propriedade para a verificação

da função a ser adotada ao caso concreto.

Em razão justamente da multiplicidade da propriedade e por ter o

legislador moderno inserido esta última no processo produtivo da Nação, será

necessária a distinção entre bens de consumo e bens de produção.

Os bens de consumo, por se esgotarem em sua fruição, segundo EROS

GRAU estão excluídos da função social da propriedade ao passo que os bens de

produção por levarem em si o valor agregado do trabalho geram a sua tutela através da

função social da propriedade.

FABIO KONDER COMPARATO assim define os bens de produção:

“Os bens de produção são móveis ou imóveis, indiferentemente
. Não somente a terra, mas também o dinheiro, sob a forma de
moeda ou de crédito, podem ser empregados como capital
produtivo. De igual modo os bens destinados ao mercado, isto
é, as mercadorias, pois a atividade produtiva é reconhecida, na
análise econômica, não pela criação de coisas materiais, mas
pela criação de valor. Mas as mercadorias somente se
consideram bens de produção enquanto englobadas na
universalidade do fundo de comércio;uma vez destacadas dele,
ao final do ciclo distributivo, ou elas se incorporam a uma
atividade industrial, tornando-se insumos de produção, ou
passam à categoria de bens de consumo.

                                                
102 Eros Roberto Grau, “A ordem Econômica na Constituição de 1988”, p. 215.Ed. Malheiros, 9ª Edição,2004
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Nesse último conceito, incluem-se tanto os bens cuja utilidade é
obtida pela sua concomitante extinção, quanto aqueles que se
destinam ao uso, sem destruição necessária”103

Para EROS GRAU a função individual da propriedade tem por

finalidade básica a garantia de sobrevivência do indivíduo e sua família ao passo que a

propriedade com função social tem como justificativa “seus fins, seus serviços, sua

função”104.

Para delimitar o aspecto a ser estudado, devemos conceituar o que

podemos entender como “função social” para depois retornar ao estudo da propriedade

privada.

AUGUSTO GERALDO TEIZEN JUNIOR, ao estudar a expressão

função social faz as seguintes observações :

“O substantivo functio, do latim, é derivado do verbo fungor
(functus sum, fungi), cujo significado primogênito é de cumprir
algo, ou desempenhar-se de um dever ou uma tarefa. Usa-se do
termo função, na análise institucional do direito, para designar a
finalidade legal de um instituto jurídico, ou seja, o bem ou valor
em razão do qual existe, segundo a lei, esse conjunto
estruturado de normas.
......
A função do direito é a formação e regramento da cultura
humana no intercurso dos membros da sociedade, isto é, nas
relações sociais. Esse modelo jurídico aberto permite reflexão e
construção para o jurista, tendo em conta valores éticos,
econômicos e sociais contemporâneo ao momento social.
Persegue-se, assim, não o absolutismo de fórmulas legislativas
insuperáveis mas, antes, medidas que permitam o equilíbrio
entre justiça e segurança, cabendo à ética dar contornos, sem se
descurar da importância econômica das relações sociais.”105

A função social, em termos da nossa doutrina, possui diversas

interpretações, ora em sistema aberto como acima demonstrado, ora em sistema

                                                
103 Fábio Konder Comparato, “Função social da propriedade dos bens de produção” in Revista de Direito
Mercantil, nº 63, p. 72
104 obra citada, p. 216.
105 Augusto Geraldo Teizen Junior, A função social no Código Civil,  p.131e 133.
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fechado como aquele feito por RAQUEL SZTAIN, que ao discorrer sobre o tema da

função social do contrato e o direito de empresa, demonstra de forma clara que a

definição de função social, em termos da ciência do Direito é de difícil conceituação

ante aos interesses a serem defendidos pelo aplicador do direito (ora ampliando, ora

restringindo o conceito).

Desenvolve a autora, a seguinte linha de raciocínio:

“A idéia de “função” como “utilidade”, “serventia”, “valor”,
“proveito”, implica seja tomado um conjunto de medidas cuja
execução se destina a atingir um fim de interesse de alguém.
“Função” é o papel de um elemento lingüístico na construção da
frase:gramaticalmente, o papel que a palavra desempenha na
frase em relação às demais;conceitualmente, indica a existência
de uma relação biunívoca entre dois elementos – por exemplo,
no caso presente, vinculação e liberdade.

Em matemática se diz que uma variável é função de outra
quando se associa a cada valor da segunda um e um só valor da
primeira; ou seja, há uma associação entre duas variáveis, uma
delas independente, enquanto a outra fica a esta vinculada.

“Social” é o concernente à sociedade, ao conjunto de cidadãos
de um país, assim como é, também, o conveniente para a
sociedade ou o que dela é próprio, que é público; ou ainda, o
que se refere ao bem estar das pessoas menos favorecidas em
uma dada sociedade.

A associação dos termos “função” e “social”, a função social,
ao menos no campo das Ciências Sociais, em especial em
Sociologia, é concepção que se da à idéia de funcionalismo, de
análise funcional;função social serve para dizer que se
pretendem explicar instituições sociais como formas coletivas
de atender a necessidades biológicas individuais; ou, mais
recentemente, alterando-se o foco, indica o pensar a maneira
pela qual as instituições sociais garantiriam a estabilidade
social. Essa teoria é associada a Émile Durkheim, que analisou
a forma pela qual a organização social se manifestava nos
vários tipos de sociedade, sobretudo aquilo que distinguia as
organizações tradicionais das modernas. Nas primeiras, dizia, a
consciência coletiva subsume a individual, as normas sociais
são fortes e o comportamento social é bem regrado. Já nas
sociedades modernas a complexidade geraria solidariedade,
uma vez que os diversos e distintos autores sociais dependeriam
uns dos outros para satisfazerem suas necessidades.Durkheim
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associava essa solidariedade a um dado sistema jurídico
explicando que nas sociedades primitivas o sistema jurídico
tendia a ser repressivo, enquanto nas sociedades em que a
solidariedade é orgânica o sistema seria restitutivo, não visaria a
punir, mas sim a disciplinar a atividade normal de uma
sociedade complexa.

Para Niklas Luhman os sistemas sociais são meios de
comunicação, de relação entre o individual e o social – relação
essa, que se dá por intermédio do sentido do Sinn. Supondo o
sistema como uma relação entre diferentes ambientes separados
de um exterior caótico, entende que reduzem a complexidade,
em especial na sociedade atual, que é mundial.”106

Não concordamos inteiramente com a referida autora, já que os estudos

das Ciências Sociais contribuíram e muito para a formação do conceito jurídico de

função social, notadamente através das idéias de solidariedade social e adotamos o

entendimento de que a expressão função social utilizada na lei como parâmetro para o

uso e gozo da propriedade deve ser interpretada em seu sentido aberto, deixando ao

operador do direito estabelecer os critérios de sua utilização no caso concreto voltado

para a solidariedade social.

As idéias de solidariedade social surgiram a partir do final do Século

XIX como bem aponta ANA FRAZÃO DE AZEVEDO LOPES107 e tiveram grande

relevância na formação da teoria sobre função social da propriedade.

O que devemos lembrar para pontuar efetivamente a entrada da função

social no direito de propriedade é a luta para desvincular o Direito das idéias e ideais

do Estado Liberal, movimento que ainda hoje repercute no nosso ordenamento jurídico

em razão das idéias neoliberais ainda vigentes.

Segundo ANA FRAZÃO, foi Comte um dos primeiros a estudar a

matéria muito embora o pensamento da Igreja Católica também tenha colaborado,

notadamente através das Encíclicas Divini Redemptoris que introduz a idéia de que a

                                                
106 Raquel Stajn, “Função Social do Contrato e Direito de Empresa” in Revista de Direito Mercantil, nº 139,  p.
31.
107 Ana Frazão de Azevedo Lopes, “Função Social e Abuso do Poder Econômico”, p.109.
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função da Justiça Social “consiste em impor aos membros de uma comunidade o

necessário para o bem comum”108 e a encíclica Mater e Magistra feita por João XXIII

“a qual falava sobre a hipoteca social que pesava sobre cada propriedade.”109

ANA FRAZÃO aponta que no século XIX houve todo um movimento

para limitar o direito absoluto à propriedade, sendo estudado pelas teorias jurídicas

meios de compatibilização entre a individualidade e a solidadariedade.

Em sua visão JHERING colaborou extensamente para a produção do

conceito de função social da propriedade como a conhecemos atualmente.

Para JHERING, segundo ANA FRAZÃO: “Faltava ao direito uma maior

abertura às considerações morais, até porque o critério de validade de uma regra

jurídica não seria o da verdade e sim o de cumprir o propósito ou a finalidade a que

visaria atender.”110

Ainda sobre o tema, afirma a autora:

“A idéia central do pensamento de JHERING (2002,v.I,p.66) é
que cada um vive através dos outros e, ao mesmo tempo, por
outros, não importando a existência ou não da interação. Daí a
necessidade de que o exercício dos direitos subjetivos,
especialmente a propriedade, levassem em consideração os
interesses sociais, até porque a sociedade não poderia tolerar um
conceito que fosse incompatível com ela própria
(ob.cit.,pp.392-400). Ademais, proclamar o princípio da
inviolabilidade da propriedade é entregar a sociedade à
estupidez, à casmurrice, ao egoísmo criminoso do particular
(JHERING, 1956, p.393).
Diante dessa perspectiva, compreende-se como Jhering
deslocou o centro de gravidade do direito subjetivo da vontade
do titular para o interesse juridicamente protegido a ser
analisado igualmente no contexto social.”111

                                                
108 apud,obra citada,p.109
109 apud, obra citada, p.109.
110 obra citada, p.110.
111 idem,p. 111
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Salienta ANA FRAZÃO que Jhering ainda não utilizava a terminologia

“função social”, a qual somente foi incorporada ao Direito pelos estudos de Karl

Renner, já no início do século XX.

A solidariedade que gerou a função social da propriedade também foi

estudada por Duguit, Hauriou e Gurvicht, como bem apontado pela autora.

Para ela, a colaboração das idéias de Duguit quanto a formação do

conceito de função social da propriedade foi o resgate da intersubjetividade da

propriedade, o que gerou uma mudança dos paradigmas de direitos subjetivos.

Neste caso, se os seres humanos são seres sociais por natureza, a

propriedade não poderia tomar como parâmetro a relação individual proprietário-

objeto e sim uma relação de intersubjetividade entre indivíduos de uma mesma

sociedade e a utilização de um determinado bem segundo certos valores sociais a

serem protegidos.

Evoluindo o conceito de função social da propriedade com base nos

estudos de Jhering e Duguit, segundo a autora, foi necessário avaliar o critério da

autonomia do uso de tais bens levando em consideração elementos de ética.

Aqui fazemos a observação que a evolução dos estudos da ciência do

direito, no sentido de ingressar na autonomia da vontade privada seria algo lógico uma

vez que ela consiste em uma das “trincheiras” mais bem defendida do individualismo

do Estado Liberal.

A expansão do Direito leva a regular os espaços da inidividualidade, não

para aniquilá-la como ocorrido nos Estados totalitários do passado, mas como uma

forma de estimular o crescimento da consciência ética no ser humano.
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Neste sentido ANA FRAZÃO, citando os estudos de Habermas, afirma

que

“os pontos de vista de ética social começaram a penetrar em
âmbitos jurídicos até então restringidos à autonomia privada,
vinculando a liberdade cada vez mais ao seu papel de
instrumento da autonomia, da auto-responsabilidade e do livre
desenvolvimento da personalidade. Isso possibilitou que as
transformações que o novo paradigma do Estado social
propunha ao conceito de direito subjetivo não fossem vistas
como uma redução da autonomia individual e sim como a
eliminação de privilégios que seriam incompatíveis com o igual
direito de todos os membros da sociedade de exercerem
efetivamente os seus direitos e liberdades.

A mudança de uma ética individual para uma ética social trazia
em si a necessidade de que não apenas o poder público, mas a
sociedade e cada um de seus membros fossem responsáveis
pelos demais membros (HESSE, 1995, p.73). A função social,
portanto, ressaltava o papel da propriedade como instrumento
de assegurar a liberdade não apenas do titular, mas de todos os
membros da sociedade.”112

Esta liberdade regulamentada através da função social da propriedade,

segundo ANA FRAZÃO veio a repercutir nos contratos, onde atualmente se discute a

questão da boa fé objetiva entre as partes com equivalência nas obrigações contratuais

voltadas para atender a relevância dos fins sociais a que se destinam.

Seguindo o seu raciocínio, da função social da propriedade e do contrato

previstos no ordenamento jurídico atual adveio a proteção da função social da empresa

como a resultante das inter-relações entre propriedade (meios físicos que irão

possibilitar a criação da empresa) e contratos (reunião de pessoas físicas voltadas para

a constituição de uma sociedade empresária).

                                                
112 idem, p.113
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Nesse sentido, afirma a autora:

“Decorrência necessária do reconhecimento da função social da
propriedade e da função social do contrato foi a posterior
discussão sobre a função social da empresa como instituição
cuja importância no século XXI, não só no âmbito econômico,
mas também no político e no social. Com efeito, a empresa
assumira o papel de célula social catalisadora de aspirações, de
anseios de prosperidade; de credora e, ao mesmo tempo,
devedora da comunidade (VAZ, 1993a, p.16), o que evidencia a
sua natureza como comunidade de trabalho e de capital
(CARVALHOSA, 1978,p.34).
Se toda a atividade da empresa partia da utilização da
propriedade e do contrato, é inequívoco que as transformações
sobre estes institutos teria reflexos diretos na própria empresa.
Por outro lado, a sua crescente importância fez com que uma
atenção especial fosse conferida aos bens de produção.”113

Se a evolução do Direito no tempo inicialmente tinha por meta a garantia

da liberdade (luta contra o absolutismo), passando para a garantia da igualdade (luta

por direitos da mulher, por exemplo), atualmente a meta é a luta pela fraternidade

(garantia da solidariedade entre todos).

O processo histórico do conceito de função social da propriedade passou

pelos estudos de solidariedade feitos ao longo dos séculos XIX e XX e avançam por

este início do Século XXI como um desafio do Estado moderno.

O desafio atual consiste justamente em garantir a existência do direito de

propriedade vinculado a um uso claramente social da mesma sem perder a harmonia

entre o interesse individual e o interesse coletivo a serem ambos protegidos pelo

ordenamento jurídico.

Como foi apontado anteriormente na apresentação do conceito de

propriedade, o moderno legislador optou pela tutela da multiplicidade da propriedade

em suas diversas funções.
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É de suma importância para o desenvolvimento do conceito de função

social da propriedade a verificação dos elementos que irão dar a sustentação teórica

para o uso da propriedade face aos interesses sociais desvinculados dos interesses do

proprietário, notadamente, no nosso caso, dos interesses privados do empregador (em

razão da função social da empresa).

EROS GRAU, em sua obra “A ordem Econômica na Constituição de

1988” faz um brilhante estudo sobre o assunto delimitando justamente os parâmetros

entre o direito subjetivo de propriedade e a função social da mesma.

Se a propriedade é revestida de um direito subjetivo claramente de

origem jusnaturalista, discute-se como inserir em tal situação uma função a qual gera

obrigações e ônus tipicamente de linhagem positivista.

A solução desta aparente conflitividade está no fato de que o direito

subjetivo como bem apontado por EROS GRAU, decorre de uma permissão do

ordenamento jurídico para o que se denomina “facultas agendi”.

A atuação ou não do direito subjetivo pelo seu titular decorre da lei e não

da vontade própria do mesmo, muito embora este último pense o contrário.114

EROS GRAU ao estudar a função social delimita o termo “função” como

um “poder-dever” delegado pelo legislador ao proprietário.

Citando Santi Romano, o autor define função da seguinte forma:

“As funções (officia, munera) são os poderes que se exercem
não por interesse próprio, ou exclusivamente próprio, mas por
interesse de outrem ou por um interesse objetivo. Deles se

                                                                                                                                                        
113 idem, págs.113-114.
114 Eros Roberto Grau afirma na obra citada, p. 218 : “Ser titular de um direito subjetivo é estar autorizado pelo
ordenamento jurídico a praticar ou a não praticar um ato – isto é , a transformar em ato a potência, ou seja, a
aptidão pela prática de tal ato. A transformação da faculdade em ato, quando juridicamente autorizada – e aí  o
direito subjetivo - , deve ser exercida  dentro dos limites da autorização.”
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encontram exemplos mesmo no direito privado (o pátrio poder,
o ofício do executor testamentário, do tutor, etc.), mas no direito
público sua figura é predominante. Com efeito, os interesses
objetivos tutelados pelo Estado e os que nele se personificam
são também interesses da coletividade considerada no seu
conjunto e prescindindo de cada um dos que a compõem: os
poderes do Estado são, em regra, funções. E os demais poderes
do direito público, mesmo quando não são funções, no fundo
têm caráter público, porque direta ou indiretamente não se
encontram e dele são acessórios e subordinados.”115

Como poder, a função extrapola os limites dos interesses do titular

imediato e atinge interesses de terceiros, no entanto ela não se liga à propriedade em

si, mas a seu titular.

Podemos constatar de tal situação uma mudança de parâmetro entre o

que é de direito público e o que é de direito privado, atuando a função social da

propriedade como um terceiro gênero (a propriedade é um direito subjetivo de seu

titular com conteúdo interno de caráter social).

EROS GRAU ainda demonstra a compatibilidade do direito subjetivo de

propriedade com a função social ao afirmar que existem dois momentos relevantes na

propriedade, um primeiro momento estático quando então a propriedade está próxima

do direito subjetivo e um momento dinâmico, quando então verificamos a função

social em plena atividade.

Esta distinção feita por este autor é de suma importância para a questão

da função social das empresas, uma vez que nela existe o lado que poderíamos

qualificar como “passivo” (estático na visão daquele autor) e um lado “ativo”

(dinâmico, na qualificação do autor).

Como bem passivo a empresa pertence ao seu proprietário ou ao quadro

de seus sócios, conforme o modelo adotado e permitido por lei.

                                                
115 Obra citada, p.218-219.
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Como bem ativo a empresa gera produtos através do trabalho de seus

empregados do que resulta uma mudança de condição que a leva à verificação da sua

função social.

Ainda tomando a empresa como exemplo, em seu aspecto passivo, o

empresário titular da mesma possui garantias legais da sua defesa contra terceiros.

 Por exemplo, com base em norma advinda das relações de trabalho, o

empresário poderá requerer indenização civil para reparação de danos ocorridos na

empresa por atos ilícitos em razão de greve (artigo 15 da Lei 7.783/89), exemplo este

que demonstra a defesa da propriedade no seu âmbito passivo.

No entanto, o empresário cuja atividade demande formação profissional,

tem a obrigação de contratar aprendizes, por força do artigo 429 da CLT.116

Ou seja, o simples fato da atividade empresarial demandar formação

profissional implica na obrigação ao empregador, cuja função social é promover

atividade educativa e emprego a um certo grupo de trabalhadores.

O artigo 429 da CLT é um dos exemplos que podem ser elencados para

demonstrar que a empresa possui uma função social relevante e que as normas de

tutela atribuem ao proprietário obrigações positivas, sendo esta uma de suas

características principais.

EROS GRAU, sobre o tema acima ressalta que o mais relevante é

enfatizar

“o fato de que o princípio da função social da propriedade
impõe ao proprietário – ou a quem detém o poder de controle,

                                                
116 Devemos observar que a recente Lei Complementar 123 de 14/12/2006 em seu artigo 51, inciso III isentou as
micro e pequenas empresas de tal obrigação. Tal regra de isenção não implica em exceção à regra de função
social da propriedade uma vez que a legislação visa conceder incentivos aos pequenos e médios empresários
para fomentar a empregabilidade com menor burocratização.
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na empresa – o dever de exercê-lo em benefício de outrem e
não, apenas, de não o exercem em prejuízo de outrem. Isso
significa que a função social da propriedade atua como fonte da
imposição de comportamentos positivos – prestação de fazer,
portanto, e não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder
que deflui da propriedade. Vinculação inteiramente distinta,
pois, daquela que lhe é imposta mercê de concreção do poder de
polícia.”117

A imposição de obrigação de não fazer ao proprietário decorre do poder

de polícia que adveio do Estado Liberal, constituindo uma restrição ao exercício do

direito de propriedade.

Uma ordem negativa, dentro do poder de polícia do Estado pode possuir

um conteúdo de função social.

Baseando no mesmo ordenamento sobre a regulamentação do Direito de

Greve, consta do artigo 17 da Lei 7.783/89 que veda o lockout, determinando de forma

expressa: “art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do

empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de

reivindicações dos respectivos empregados (lockout).”

Tal mandamento legal ingressa diretamente na autonomia de vontade do

proprietário da empresa, determinando regra claramente negativa, sendo um bom

exemplo de conteúdo social em razão da coletividade de empregados que poderiam ser

atingidos pelo ato isolado do proprietário da empresa sem contar os danos potenciais

para a sociedade, como por exemplo, se houvesse a possibilidade de lockout nas

empresas de transporte urbano.

Exposto o tema podemos ousar a elaboração de um conceito de função

social da propriedade, o qual, sabemos não ser o definitivo, nem mesmo o que melhor

poderia atender ao tema, porém, dele necessitamos para dar continuidade ao estudo da

matéria.

                                                
117 Idem, p. 222
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Portanto, a função social da propriedade pode ser definida como:

O poder-dever atribuído ao proprietário pelo ordenamento jurídico

vigente com o intuito de garantir o uso, gozo e disposição da propriedade

vinculados aos valores sociais definidos como legítimos e éticos  em uma dada

comunidade e em um dado momento histórico.

Optamos por uma definição mais ampla, justamente por levar em conta

que os fins sociais a serem protegidos pelo ordenamento jurídico são modificados

pelos valores sociais e pelo conteúdo ético relevantes em um dado momento histórico.

Os valores sociais e éticos consistem justamente nos elementos

dinâmicos da definição gerando a energia necessária para fazer com que o Direito

acompanhe a evolução da tecnologia e de sua repercussão na sociedade diminuindo o

descompasso entre os fatos e as normas de tutela, já mencionados neste trabalho.

O conceito elaborado acima possui clara influência dos princípios que

nortearam a matéria no atual Código Civil, a saber, o princípio da socialidade, da

eticidade e da operabilidade.

O que podemos constatar é que os fins sociais da propriedade sempre

levarão em conta o momento histórico-social e os valores éticos de um País e seu

respectivo ordenamento, portanto, tais fins estarão devidamente delineados ou no

conjunto de leis ou nos princípios gerais e constitucionais da Nação de forma que não

será difícil ao aplicador do Direito ou mesmo ao intérprete definir quais sejam os

objetivos sociais a serem defendidos no uso da propriedade.

Em termos sociais sob a égide do Direito do Trabalho, atualmente, o

ponto nodal da pós-modernidade é justamente equilibrar o conceito de propriedade e

de seus fins sociais com a questão da empregabilidade, mobilidade de capital e das
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empresas de um País para outro, com o conseqüente conteúdo econômico decorrente

de tais situações.

Dessa forma, passamos a elaborar novo corte epistemológico para

estudar objetivamente o conceito de função social da propriedade, nitidamente voltado

para a propriedade empresarial, uma vez que de alta relevância no Direito do Trabalho

pós-moderno, sem deixar de levar em conta que a propriedade individual também tem

sua função social no âmbito trabalhista quando se constituir em local de prestação de

serviços de um trabalhador, o que será estudado posteriormente.

4.2. Definição de empresa e sua distinção com os conceitos de estabelecimento e

empresário

Justamente pelo presente trabalho estar voltado para a tutela dos fins

sociais da empresa no Direito do Trabalho, será necessário elaborar as distinções entre

empresa, estabelecimento e empresário.

ALEXANDRE AGRA BELMONTE, em seu livro “Instituições Civil no

Direito do Trabalho”, presta relevante serviço à doutrina trabalhista ao especificar de

forma clara as três figura acima mencionadas.

ALEXANDRE AGRA faz as seguintes distinções entre empresa e

estabelecimento:

“Empresa é a atividade economicamente organizada para a
produção ou circulação de bens e serviços, enquanto
estabelecimento é o conjunto de meios materiais e imateriais
utilizados no exercício da atividade empresarial. O conjunto de
bens corpóreos e incorpóreos componentes do estabelecimento
e que lhe dá a base física ou patrimonial, tranformam-no numa
unidade, numa universalidade de fato. Empresa é a atividade ou
unidade econômica, enquanto estabelecimento é a unidade
técnica a serviço do exercício da atividade econômica e o
empresário é o centro diretivo do negócio ou empresa
desenvolvido através do estabelecimento. Observa WALDIRIO
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BULGARELLI, a empresa é “Concretizada no estabelecimento,
subjetivada no empresário, realizada na atividade.” Cabe ao
Direito disciplinar o exercício da atividade econômica pelo
empresário, os efeitos e relações advindas do desenvolvimento
do negócio e a aquisição, transferência e extinção do
estabelecimento por meio do qual é exercido.”118

Este mesmo autor, levando em consideração o quanto exposto acima

afirma que são três os elementos componentes da empresa:

a) Fim econômico;

b) Atuação profissional;

c) Estrutura organizacional.

O artigo 966 do Novo Código Civil determina de forma expressa que o

empresário é o titular de direitos e não a empresa.

Como bem alertado por ALEXANDRE AGRA, a nossa legislação

trabalhista confundiu sujeito de direito (empresário) com atividade realizada

(empresa).

Determina o artigo 2º da CLT: “Considera-se empregador a empresa,

individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite

assalaria e dirige a prestação de serviço.”

Tal confusão, embora de conteúdo histórico, gera conseqüências para a

aplicação da função social da empresa se levarmos em consideração que pelo artigo

966 do Novo Código Civil é o empresário o núcleo central da figura e não a empresa.

Dispõe o artigo 966 do Novo Código Civil:

                                                
118 Alexandre Agra Belmonte, “Instituições Civis no Direito do Trabalho” p.509, Ed. Renovar, 2004
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“Art.966 – Considera-se empresário quem exerce profissionalmente

atividade econômica organizada para a produção ou à circulação de bens ou de

serviços.”

Constatamos da definição que a noção de atividade econômica tutelada

pela legislação civil é aquela ligada à produção ou circulação de bens ou de serviços

excluindo da definição de empresário, no parágrafo único do artigo 966: “quem exerce

profissão intelectual, de natureza científica, literária, ou artística, ainda com o

concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constitui

elemento de empresa.”

Neste caso aqueles que foram em um primeiro momento excluídos da

definição de empresários, poderão ser considerados como tais se exercerem uma

atividade relativa a produção de bens ou mesmo serviços.

Como exemplo podemos citar um ator que inaugura um teatro, a sua

atividade primária não lhe daria o status de empresário, no entanto ao administrar um

teatro, oferta serviços e, portanto, estará qualificado como empresário e poderá estar

sujeito à legislação civil quanto a falência.

Com as modificações feitas na legislação civil em 2002 e diante da

necessidade imperativa da utilização da função social da empresa no campo do Direito

do Trabalho, precisamos futuramente alterar a redação do artigo 2º da CLT para

corrigir suas incoerências históricas.

No sentido do que expomos, VALENTIN CARRION, ao comentar o

artigo 2º da CLT já afirmava:

“1. Empregador é a empresa. A expressão é muito criticada.
Empresa é o conjunto de bens materiais, imateriais e pessoas
para a obtenção de certo fim. Juridicamente, a empresa é uma
universalidade, compreendendo duas universalidades parciais, a
de pessoas (personarum) e a de bens (bonorum), funcionando
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em direção a um fim (Catharino, Temas). Importante é que a lei
quis salientar a integração do trabalhador nesse conjunto,
independentemente da pessoa que seja seu proprietário, ou
venha responder pelas obrigações em determinado momento
(arts. 10 e 448). O vocábulo “empresa” é usado como pessoa
física ou jurídica que contrata, dirige e assalaria o trabalho
subordinado. Estabelecimento é o conjunto de bens materiais,
imateriais e pessoais organizados para fins técnicos de produção
em torno de certo lugar por um pessoa física ou jurídica. A
empresa (no sentido impróprio, mas usual) pode ter vários
estabelecimentos em diversos bairros ou cidades (comerciais,
burocráticos, industriais etc.) ou materializar-se em um só (A
empresa no direito do trabalho, Evaristo Moraes Filho).
Empregador “é toda entidade que se utiliza de trabalhadores
subordinados”(Magano, Manual, v.2).”119

Como já apontamos anteriormente, o presente estudo não pretende

adentrar o universo da propriedade privada dentro daquilo que foi definido por EROS

GRAU como função individual, justamente porque estaria tal propriedade

desvinculada, em um primeiro momento, da produção de bens, ressalvando apenas que

na propriedade individual poderá ocorrer relevância social trabalhista desde que nela

venha a existir a prestação de serviços de um trabalhador como será desenvolvido em

momento oportuno.

EROS GRAU ao estudar a distinção entre propriedade dotada de função

individual e propriedade dotada de função social, nos ensina que:

“A distinção explicitada, entre propriedade dotada de função
individual e propriedade dotada de função social, permite-nos
operar uma primeira precisão, necessária à compreensão do
sentido assumido pelo princípio da função social da
propriedade, que, como vimos, tem como pressuposto
necessário a propriedade privada – dos bens de produção e de
bens que excedam o quanto caracterizável como propriedade
afetada por função individual.
À propriedade dotada de função social individual, respeita o
art.5º, XXII do texto constitucional; de outra parte, a
“propriedade que atenderá a sua função social”, a que faz alusão
o inciso seguinte – XXIII - só pode ser aquela que exceda o
padrão qualificador da propriedade como dotada de função
individual.

                                                
119 Valentin Carrion, “Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho”, 31ª Ed. ,2006,Ed. Saraiva, p.28.
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À propriedade-função social que diretamente importa à ordem
econômica – propriedade dos bens de produção – respeita o
princípio inscrito no art. 170, III.
No mais, quanto à inclusão do princípio da garantia da
propriedade privada dos bens de produção entre os princípios da
ordem econômica, tem o condão de não apenas afeta-los pela
função social – conúbio entre os incisos II e III do art.170 –
mas, além disso, de subordinar o exercício dessa propriedade
aos ditames da justiça social e de transformar esse mesmo
exercício em instrumento para a realização do fim de assegurar
a todos existência digna.”120

Para EROS GRAU a propriedade individual, utilizada em seus fins

próprios não teria relevância econômica já que não geraria bens de produção.

Ocorre que o legislador constituinte ao elevar a categoria da propriedade

indistintamente à ordem econômica como consta do artigo 170 da Constituição Federal

não fez distinção entre aquela de uso individual e a de uso empresarial.

A posição de EROS GRAU, no Direito do Trabalho deve ser adaptada

uma vez que existem outros parâmetros a serem seguidos já que até mesmo a Ordem

Social prevista constitucionalmente no artigo 193 tem como o primado o trabalho e

como objetivos o bem estar e a Justiça Social.

Somando ao disposto no artigo 193 sobre a Ordem Social e o primado do

Trabalho, temos a valoração social do trabalho prevista no artigo 1º, inciso IV e a

valorização do trabalho humano como fundamentação da ordem econômica no caput

do artigo 170, todos da Constituição Federal.

Portanto, mesmo a propriedade individual tem função social relevante

para o Direito do Trabalho, quando nela existir a prestação de trabalho humano em

favor de alguém existindo clara função social da propriedade individual, que neste

caso está fundamentada na valorização do trabalho e conseqüente distribuição da

riqueza como previstos em lei.

                                                
120 obra citada p. 223
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Nesse ponto, o Direito do Trabalho entra mais profundamente na função

social da propriedade que o Direito Civil.

4.3. A empresa e sua função social no ordenamento infraconstitucional

Quanto à questão da empresa, para estudar a sua função social devemos

analisar o ordenamento infraconstitucional, tanto em seu aspecto trabalhista quanto em

seu aspecto civil/comercial.

O artigo 966 do Novo Código Civil ao vincular a atividade empresarial

ao conceito de empresário torna necessária a revisão do artigo 2º da CLT, mas, em

última análise, não afeta o conteúdo da função social da empresa em termos

trabalhistas.

Tal raciocínio advém dos longos anos de experiência do Direito do

Trabalho no sentido de se adaptar ao impreciso conceito do artigo 2º da CLT, de forma

que o contexto principal em termos da figura de empregador está vinculado à

verificação, no mundo dos fatos (advinda do princípio da primazia da realidade), dos

requisitos previstos na lei para a definição da relação de trabalho como protegida pela

legislação consolidada.

Devemos acrescentar que a vedação do artigo 966, parágrafo único do

Código Civil não se aplica ao Direito do Trabalho uma vez que o nosso ordenamento

prevê regra específica no artigo 2º, § 1º da CLT onde foi feita a equiparação a

empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, “os profissionais

liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras

instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.”

Dessa forma, mesmos nos casos em que o empregador for pessoa física

ou empregadores por equiparação legal, a função da propriedade deverá ser observada

não apenas quando gerar bens de produção, mas também quando gerar uma forma de
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prestação de serviços, uma vez que a valorização do trabalho humano é um dos

fundamentos da ordem econômica conforme se depreende do caput do artigo 170 da

Constituição Federal.

Além dos fundamentos propriamente de ordem econômica previstos no

artigo 170 da Constituição Federal, devemos acrescentar que a função social da

empresa tomou maior relevância com o advento da nova redação da Emenda nº 45 de

8 de Dezembro de 2004,a qual  ampliou ainda mais a competência da Justiça do

Trabalho e por conseqüência lógica, aumentou o área de abrangência do Direito do

Trabalho, notadamente quando incluiu os incisos I, III,VI,VII,VIII e IX.

A alteração constitucional para atribuir à Justiça do Trabalho o

julgamento das controvérsias decorrentes da relação de trabalho em seu sentido mais

amplo gerou um aumento do campo de atuação deste Direito especializado, de sorte

que a função social da empresa possui no Direito do Trabalho uma relevância

primordial para a consecução da Justiça Social, objeto último do Direito seja quanto ao

aspecto econômico , seja quanto ao aspecto de proteção da dignidade humana.

Interessante é o posicionamento de José Afonso da Silva, citado por

EROS GRAU121, ao afirmar que a ala conservadora da constituinte ao insistir que a

propriedade privada estivesse inserida no capítulo dos princípios da ordem econômica

fez com que o conceito de propriedade se sujeitasse à Justiça Social, em seu fim

precípuo de redistribuição da riqueza nacional122.

Este movimento realizado pelo constituinte, com forte influência do

constitucionalismo econômico gerou conseqüências para a regulamentação do direito

de propriedade, como veremos a seguir.

                                                
121 idem, p.224
122 Neste sentido, desenvolve Eros Grau, ob. Citada, p.208 “ Justiça Social, inicialmente, quer significar
superação nas injustiças na repartição, a nível pessoal, do produto econômico.Com o passar do tempo, contudo,
passa a conotar cuidados, referidos à repartição do produto econômico, não apenas inspirados em razões micro,
porém macroeconômicas: as correções na injustiça da repartição deixam de ser apenas uma imposição ética,
passando a consubstanciar exigência de qualquer política econômica capitalista.”



146

Do até agora apresentado, podemos observar a grande influência do

conteúdo constitucional sobre a matéria da função social da propriedade e suas

repercussões na função social da empresa.

Para deixar bem clara tal influência, necessário se faz elucidar alguns

pontos sobre o constitucionalismo econômico em si, sua origem, conceitos e efeitos no

ordenamento atual.
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CAPÍTULO 5. O CONSTITUCIONALISMO ECONÔMICO: ORIGEM,

CONCEITO E EFEITOS NO ORDENAMENTO ATUAL

5.1. Origem do constitucionalismo econômico

AMÉRICO LUIZ MARTINS DA SILVA, em estudo feito sobre a

matéria, afirma que o constitucionalismo, como movimento, surgiu em meados do

Século XVIII, primeiro em defesa da idéia da existência de uma lei maior a qual

estaria acima das demais, resumindo o ideal da época da luta contra o absolutismo.

Segundo tal autor, a idéia de uma lei maior para conduzir as relações

entre os homens era anterior ao próprio Século XVIII, porém somente após a

Revolução Francesa é que o movimento de fato ganhou força.

O movimento do constitucionalismo, portanto, em uma primeira fase

visava retirar forças do absolutismo e mais tarde foi obtendo um caráter político e

posteriormente um caráter econômico-social como hoje o conhecemos.

Após a Primeira Guerra Mundial, com a necessidade de dar novos

parâmetros para a sociedade, seja politicamente e economicamente, o

constitucionalismo se revestiu da roupagem social e dela não mais se desfez.

Porém, o que demonstra AMÉRICO LUIZ é que o conteúdo econômico

do sistema constitucional já existia desde a antiguidade clássica.

Expõe o autor que:

“A bem da verdade, ao regular as relações da sociedade política,
a Constituição desempenha altamente as funções de assegurador
da vida econômica da comunidade estatal. L. Gumplawicz dizia,
nos fins do século passado, que no estabelecimento dos sistemas
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políticos mais antigos havia um móvel econômico. O sistema
constitucional ateniense, estabelecido pelo legislador Sólon, era
articulado sob um aspecto estritamente econômico, com a
divisão dos atenienses em classes: a dos pentacosiomedimni,
cuja renda anual era de quinhentas medidas; os hippes, com a
renda variando de trezentas a quinhentas medidas; os zeugitais,
cujo rendimento era de duzentas a trezentas medidas; e, por
último, os thetes que possuíam rendimentos menores, não
podendo fazer parte senão da assembléia e dos tribunais. A
administração da polis era entregue às classes mais abastadas.
Mas essa preocupação da ordem econômica se desenvolve
extraordinariamente nos tempos contemporâneos, quando as
cartas constitucionais dos diversos Estados passa a tratar, com
detalhes de extrema particularidade, de assuntos incidentes na
economia das respectivas comunidades.”123

O constitucionalismo econômico, como hoje o conhecemos, nasceu da

queda das idéias do liberalismo, ou seja, ele se apresentou como um movimento

contrário, gerando limites ao capitalismo clássico justamente para atender à demanda

de Justiça social.

Segundo AMÉRICO LUÍS, a sedimentação histórica do

constitucionalismo econômico adveio das duas grandes guerras e da depressão

econômica americana de 1929, constituindo um ajuste de rota da “liberal-democracia”

para a “social-democracia” e, em nosso País, o constitucionalismo econômico somente

tomou fôlego com a Constituição de 1934, a qual foi claramente inspirada na

Constituição de Weimar, procurando desvincular-se do modelo norte-americano

(liberal-democrático) para se aproximar do sistema alemão (social-democrático).

Um ponto importante foi o começo da vinculação da propriedade ao

interesse coletivo como consta do item 17 do artigo 113 daquela Constituição, o qual

determinava:

“É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser
exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei
determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade
pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa

                                                
123 Américo Luís Martins da Silva, “ A Ordem Constitucional Econômica”, Ed. Lumen  Júris, págs. 3-4, 1996.
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indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou
comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da
propriedade particular até onde o bem público o exija,
ressalvado o direito à indenização ulterior.” 124

Podemos notar no texto constitucional acima que a função social da

propriedade se apresentava através de uma norma negativa, ou seja, a proibição do uso

do direito de propriedade contra o interesse social ou coletivo.

O sistema de controle, portanto, do uso da propriedade seria através do

poder de polícia.

Em nosso País, cita o autor que o poder de polícia na Constituição de

1934 era exercido em prol da defesa do interesse social e da própria sobrevivência do

Estado.125

Devemos lembrar que em termos de função social da propriedade o

poder de polícia pode ser considerado uma limitação negativa ao direito de livre uso e

gozo da propriedade e de certa forma já existia até mesmo no final do Estado Liberal.

Como bem salientado por AMÉRICO LUIZ, a Constituição de 1934

apresentou de forma taxativa um conjunto de normas protetoras do trabalhador

claramente influenciadas nas Constituições do México de 1917 e de Weimar.

Os direitos trabalhistas garantidos naquela Constituição estão contidos no

seu artigo 121, o qual dispunha:

                                                
124 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao34.htm consultado em 06.03.2007.
125 Sobre o poder de polícia, Américo Luís e, sua obra citada, p.17, faz interessante retrospectiva histórica digna
de nota: “Inclusive Charles Abrams lembra que, historicamente, o poder de polícia, origem da regulamentação
de propriedades, era uma expressão desconhecida, até que recebeu o seu batismo em 1827, pelo Juiz Marshall,
da Corte Suprema dos EUA. Todavia a imposição de regulamentos de construção e normas sobre a instalação e o
funcionamento de atividades econômicas, como a função da administração pública, em estabelecer posturas, por
ocasião  da Constituição de 1934, não era absolutamente novidade. Esclarece Orlando Soares que esta imposição
de regulamentos já era conhecida desde a Antiguidade. Eles existiram na Babilônia, antes de 2.000  a. C.; na
China, antes de 1.000  a C.; em Roma . Porém, vale ressaltar que tratava-se, evidentemente, de regulamentos
elementares, sem o alcance e o sentido que hoje se compreende como poder de polícia.”
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“Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e
estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos campos,
tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses
econômicos do País.

 § 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos,
além de outros que colimem melhorar as condições do
trabalhador:

 a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho,
por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil;

 b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições
de cada região, às necessidades normais do trabalhador;

 c) trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas
só prorrogáveis nos casos previstos em lei;

 d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho
noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores
de 18 anos e a mulheres;

 e) repouso hebdomadário, de preferência aos domingos;

 f) férias anuais remuneradas;

 h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante,
assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem
prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência,
mediante contribuição igual da União, do empregador e do
empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e
nos casos de acidentes de trabalho ou de morte;

 i) regulamentação do exercício de todas as profissões;

 j) reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho.

 § 2º - Para o efeito deste artigo, não há distinção entre o
trabalho manual e o trabalho intelectual ou técnico, nem entre
os profissionais respectivos.

 § 3º - Os serviços de amparo à maternidade e à infância, os
referentes ao lar e ao trabalho feminino, assim como a
fiscalização e a orientação respectivas, serão incumbidos de
preferência a mulheres habilitadas.

 § 4º - O trabalho agrícola será objeto de regulamentação
especial, em que se atenderá, quanto possível, ao disposto neste
artigo. Procurar-se-á fixar o homem no campo, cuidar da sua
educação rural, e assegurar ao trabalhador nacional a
preferência na colonização e aproveitamento das terras públicas.

§ 5º - A União promoverá, em cooperação com os Estados, a
organização de colônias agrícolas, para onde serão
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encaminhados os habitantes de zonas empobrecidas, que o
desejarem, e os sem trabalho.

§ 6º - A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as
restrições necessárias à garantia da integração étnica e
capacidade física e civil do imigrante, não podendo, porém, a
corrente imigratória de cada país exceder, anualmente, o limite
de dois por cento sobre o número total dos respectivos nacionais
fixados no Brasil durante os últimos cinqüenta anos.

§ 7º - É vedada a concentração de imigrantes em qualquer ponto
do território da União, devendo a lei regular a seleção,
localização e assimilação do alienígena.

§ 8º - Nos acidentes do trabalho em obras públicas da União,
dos Estados e dos Municípios, a indenização será feita pela
folha de pagamento, dentro de quinze dias depois da sentença,
da qual não se admitirá recurso ex - offício .”126

Necessário lembrar que à época da promulgação da Constituição de 1934

ainda não existia a Consolidação das Leis do Trabalho, de forma que a garantia de

direitos trabalhistas dentro do corpo constitucional de normas denota clara ideologia

de constitucionalismo social como demonstrado acima.

Do caput do artigo 121 podemos constatar que os interesses relevantes à

época eram a proteção da produção, dos trabalhadores e dos interesses do País,

relegando a segundo plano os empresários já que suas atividades estavam atreladas aos

interesses do Estado, em clara influência corporativista.

Quanto à intervenção do Estado nas empresas, podemos citar os

seguintes dispositivos daquela Constituição:

        Art 116 - Por motivo de interesse público e autorizada em lei especial, a União

poderá monopolizar determinada indústria ou atividade econômica, asseguradas as

indenizações, devidas, conforme o art. 112, nº 17, e ressalvados os serviços

municipalizados ou de competência dos Poderes locais.

                                                
126http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao34.htm pesquisado em
06.03.2007.
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        Art 131 - É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, políticas ou

noticiosas a sociedades anônimas por ações ao portador e a estrangeiros. Estes e as

pessoas jurídicas não podem ser acionistas das sociedades anônimas proprietárias de

tais empresas. A responsabilidade principal e de orientação intelectual ou

administrativa da imprensa política ou noticiosa só por brasileiros natos pode ser

exercida. A lei orgânica de imprensa estabelecerá regras relativas ao trabalho dos

redatores, operários e demais empregados, assegurando-lhes estabilidade, férias e

aposentadoria.

        Art 132 - Os proprietários, armadores e comandantes de navios nacionais, bem

como os tripulantes na proporção de dois terços pelo menos, devem ser brasileiros

natos, reservando-se também a estes a praticagem das barras, portos, rios e lagos.

        Art 139 - Toda empresa industrial ou agrícola, fora dos centros escolares, e onde

trabalharem mais de cinqüenta pessoas, perfazendo estas e os seus filhos, pelo menos,

dez analfabetos, será obrigada a lhes proporcionar ensino primário gratuito.

As empresas, portanto, à época, estavam submetidas aos interesses

públicos, o que enseja em afirmar que esta Constituição influenciou e trouxe

elementos básicos para a formação do conceito de função social da propriedade, muito

embora, devemos alertar que o exagero da submissão das empresas aos interesses

públicos gerou o ocorrido na Itália fascista e na Alemanha nazista, que constituem

exemplos de desvios a serem evitados a todo custo, mesmo no momento atual onde se

pretende um freio à economia de mercado neoliberal.

Cabe ressaltar que o texto atual da Constituição Federal não submete

mais o particular aos interesses do Estado, mas do seu artigo 3º, podemos constatar

que é o Estado quem deve promover o bem de todos (vide inciso IV do artigo 3º), em

claro movimento contrário ao intervencionismo estatal da década de 30.

No entanto, alertamos que o bem de todos protegidos pelo atual sistema

constitucional não implica em uma estatização dos meios de produção aos moldes do
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que vem ocorrendo nos Países vizinhos, já que tal sistema gera um isolacionismo

totalmente prejudicial ao próprio bem estar da população já que inegavelmente a pós

modernidade gerou a inter-relação entre os países.

Feitas tais considerações, devemos nos ater ao conceito de constituição

econômica, face à influência que o mesmo possui para a verificação da função social

da empresa.

5.2. Conceito de constituição econômica

A Constituição de um País, além de seu lado político onde são definidos

a forma de governo e os fundamentos pilares da Nação, possui um lado econômico, o

qual irá formular os parâmetros a serem seguidos pelos agentes econômicos internos.

Ela seria a ponte entre o direito e a economia, resultando na ligação

necessária e eficaz para que o ordenamento social de uma Nação possua regras de

direito econômico, as quais serão as bases da segurança jurídica das relações

comerciais internas e externas.

As relações comerciais tratadas no campo do direito econômico

constitucional devem ser consideradas como todos os atos humanos que possibilitem o

giro de bens de produção e de consumo e as respectivas prestações de serviço deles

decorrentes.

Ou seja, as relações comerciais constituem uma universalidade de atos de

comércio e prestação de serviços feitas por seres humanos dentro de um determinado

espaço geográfico (o qual pode ser uma nação, uma comunidade de nações ou até

mesmo entre várias nações distintas) a ser definido por lei.

Para AMÉRICO LUIZ, antes de apresentar um conceito de constituição

econômica, há a necessidade de realizar a distinção de três conceitos, sendo o primeiro
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o que podemos entender como sistema econômico, o segundo conceito consiste na

indagação do que entendemos por regime econômico e por fim o que propriamente

podemos entender como conceito de constituição econômica.

Quanto ao sistema econômico, o autor o define como o “conjunto

coerente de estruturas econômicas, institucionais, jurídicas, sociais e mentais

organizadas em vista de assegurar a realização de um certo número de objetivos

econômicos (equilíbrio, crescimento, repartição, etc.). O sistema econômico

caracteriza, no plano teórico ou ideal, o espírito, a forma e a técnica econômica de uma

nação. Há, pois, um grande número de classificação dos sistemas. E, por sua vez,

como diz AVELÃS NUNES, esses sistemas distinguem-se uns dos outros pela

afirmação de determinadas forças produtivas e determinadas formas de organização

material da produção, a base econômica (estrutura econômica ou infra-estrutura) no

seio do qual se desenvolvem determinadas relações sociais de produção e a partir da

qual se erguem e instalam determinadas estruturas políticas, jurídicas, culturais,

ideológicas (superestruturas)”127

O autor cita como exemplo de sistemas, o feudalismo, o capitalismo, o

socialismo dentre outros.

Quanto ao conceito de regime econômico, entende o autor que ele

 “decorre da organização econômica de um país, que pode se
caracterizar como um conjunto mais ou menos coerente de
estruturas. O regime econômico constitui uma aplicação
concreta do sistema econômico que é uma organização-tipo ou
um ideal-tipo. Cada sistema econômico pode dar lugar a um
grande número de regimes. O sistema capitalista conheceu
diversos regimes no espaço e no tempo: o capitalismo
comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, o
capitalismo de pequenas unidades, o capitalismo liberal, o
capitalismo dirigista, o neocapitalismo, o capitalismo dualista
nos países subdesenvolvidos, etc. O sistema socialista abrange
também diversas formas de regime: o socialismo
autogestionário, o socialismo de mercado, o socialismo de

                                                
127 obra citada, p.s 20-21
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Estado, o capitalismo de Estado, o socialismo chinês, o
socialismo dualista dos países subdesenvolvidos, etc.”128

Por fim, AMÉRICO LUIZ, cita o conceito de constituição econômica

dado por VITAL MOREIRA, o qual a define como

“conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo
os elementos definidores de um determinado sistema
econômico, instituem uma determinada forma de organização e
funcionamento da economia e constituem, por isso mesmo, uma
determinada ordem econômica; ou de outro modo, aquelas
normas ou instituições jurídicas que, dentro de um determinado
sistema e forma econômicos, que garantem e/ou instauram,
realizam uma determinada ordem econômica concreta. A
constituição econômica é, pois, uma parte da constituição
política e o seu objeto não se confunde com a ordenação total,
global, e acabada da sociedade. Segundo ele, a constituição
econômica não se pode separar da democracia nem das
exigências de um Estado de Direito. A constituição econômica
é, no entanto, um conceito central em qualquer estudo de direito
econômico, que não, propriamente, da Constituição. Conclui
VITAL MOREIRA esclarecendo a expressão “constituição
econômica” fornece-nos um quadro terminológico simples para
significar os princípios jurídicos fundamentais da organização
econômica de determinada comunidade política.”129

Apresentada a conceituação acima, devemos estudar a influência do

constitucionalismo econômico no ordenamento atual.

5.3. Influência do Direito Econômico no ordenamento trabalhista e a questão da

função social da propriedade

Por adotarmos o sistema econômico capitalista, a regulamentação da

função social da propriedade no artigo 170 da atual Constituição Federal, que dispõe

                                                
128 idem, p.21
129 Idem, p.21.
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sobre a ordem econômica vigente no País, é conduta totalmente coerente já que a

propriedade, e notadamente a propriedade empresarial possui inegável conteúdo

econômico a ser regulado e com inegável repercussão nas relações humanas internas e

externas do País.

O que devemos observar é que a Constituição Brasileira está localizada

em um caminho intermediário entre o sistema liberal e o sistema sócio liberal, onde os

interesses da propriedade privada são limitados pelo interesse relevante social a ser

defendido.

A crítica que se faz a tal sistemática é que o regime capitalista nunca

atinge o interesse social sem uma necessária intervenção Estatal na economia devemos

nos lembrar da advertência de que os Princípios do Estado, Mercado e Comunidade

devem andar em harmonia, o que não é possível em um regime capitalista puro.

A grande relevância dos estudos de AMÉRICO LUIZ sobre esta matéria

está na distinção por ele realizada entre Direito da Economia e Direito Econômico.

Para este autor o Direito da Economia e o Direito Econômico se diferem

em grau de amplitude, onde o primeiro atinge todas as matérias com que se relacionam

com a noção de economia (campo da ciência estrito) ao passo que o último irá reger

“as relações humanas propriamente econômicas.”130, portanto este último seria mais

amplo não ficando apenas na ciência econômica propriamente dita.

A propriedade empresarial a ser regulada pelas regras contidas no artigo

170 da Constituição Federal atual está submetida, em uma primeira análise, ao corpo

de regras do Direito Econômico e não ao Direito da Economia em seu sentido estrito.

Para AMÉRICO LUIZ o Direito Econômico constitui uma disciplina

autônoma que estuda a intervenção do Estado na economia onde as normas de Direito

                                                
130 ibidem, p.23



157

Econômico teriam por base as relações humanas econômicas e suas relações com

regras de organização e desenvolvimento advindas do Estado, entes privados ou até

mesmo de natureza mista

Este autor, seguindo influências de Claude Champaud, afirma que o

Direito Econômico se encontra em vias de formação buscando atender às necessidades

de uma nova ordem jurídica ainda em surgimento, portanto, seria um Direito novo e

não um ramo do Direito ora existente.

Ousamos discordar de AMÉRICO LUIS neste ponto, pois a ciência do

Direito não é nova ou velha, o Direito se expande, se adapta, evolui passo a passo com

a humanidade.

Não se criam ramos novos, o que ocorre é a descoberta de atividades

novas a serem reguladas pelo Direito, cujo movimento central será sempre a solução

dos conflitos que vierem a surgir dentro da sociedade.

O estudo do Direito em ramos visa apenas facilitar a sua compreensão e

atingir pela doutrina, conferir a seus institutos a maior pureza possível com o maior

grau possível de eficiência na sua aplicação ao caso concreto.

Devemos tomar cuidado com as divisões do Direito para não fragmentá-

lo em partes sob pena de gerar uma falta de comunicação entre as diversas áreas, como

se todas fossem autônomas, quando na realidade não o são já que o objetivo é a

regulamentação da sociedade de forma integral.

AMÉRICO LUÍS, ainda seguindo as lições de Claude Campaud afirma

que as empresas são a base do sistema econômico e como tais, irão gerar o que se

denomina “Economia de Empresa” onde existem três interesses concorrentes para a

realização de seus fins.

Tais interesses são os seguintes:
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a) o interesse geral – ligado aos valores sociais relevantes a serem

perseguidos pela empresa;

b) o interesse peculiar a cada empresa – coincidem com os objetivos

para a qual foi criada;

c) os interesses particulares dos indivíduos – são os interesses íntimos

de cada proprietário os quais podem ou não coincidirem com os

outros dois interesses apresentados.

Ao Direito Econômico caberá ajustar o equilíbrio entre estes três

interesses, o que na visão de Américo Luís é um tanto complicado uma vez que as

empresas dependem de uma atuação dinâmica movida por forças de mercado nem

sempre regulares e previsíveis.

A busca do equilíbrio destas forças e interesses é que consistirá o escopo

do Direito Econômico.

Deste universo de idéias expostas até o presente momento, podemos

concluir que a presente Constituição em seu artigo 170 dita normas claramente de

ordem econômica e, notadamente de Direito Econômico dentro de uma visão do

constitucionalismo econômico, as quais influenciam a noção de propriedade e,

diretamente a noção de propriedade da empresa, onde ambas devem estar em sintonia

com a sua função social (ligando os três interesses apresentados acima relativos ao que

hoje se denomina Economia de Empresa).

Com o advento da pós-modernidade, e diante dos desafios cada vez

maiores para o direito regular as condutas sociais (principalmente quando voltadas

para as regras dinâmicas do mercado), não pode o Direito do Trabalho abstrair-se do

conteúdo de Direito Econômico, primeiro porque a relação essencial a ser protegida é

aquela do empregado subordinado definido como tal pelo artigo 3º da CLT, que

depende de requisitos previstos no conceito de empregador contido no artigo 2º da
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CLT, ou seja, há uma íntima ligação entre empregado-empresa, onde o destino desta

última influencia o destino do primeiro, daí a razão maior da tutela dos atos

empresariais notadamente quanto a disposição da propriedade da empresa ante ao

impacto na vida dos trabalhadores e da sociedade onde se encontrar inserida.

Considerando tal relação de dependência entre o conceito de empregado

e de empregador e levando em consideração que o artigo 2º da CLT em redação

inadequada aponta como empregador típico a empresa, podemos constatar que o futuro

das relações de trabalho dependerá exatamente do grau de regulamentação das

relações a serem desenvolvidas com esta última, notadamente após as modificações

constitucionais de 1988 de clara influência do constitucionalismo econômico e

daquelas ocorridas mais recentemente no Código Civil de 2002 regulamentando ainda

mais a propriedade privada, local este onde haverá a prestação de serviços pelo

trabalhador.

Por óbvio, o Direito do Trabalho não irá se submeter ao Direito

Econômico até mesmo em razão da sua tendência natural a ser catalogado como um

ramo do Direito ligado à dignidade da pessoa Humana, a qual está acima das questões

econômicas como podemos facilmente constatar da redação do artigo 1º, inciso III da

atual Constituição Federal.

No entanto, cabe ao Direito do Trabalho, até mesmo em razão da

dependência que possui da noção de “empresa” para a definição das relações por ele

tuteladas, interagir com regras de Direito Econômico e dos dispositivos constitucionais

a ele inerentes, no intuito de sempre defender justamente os valores essenciais à

dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho por ela prestado ao

empregador no local da empresa, resguardando, ainda, o uso adequado desta última

para que atinja sua finalidade social.

Poderíamos até mesmo concluir que haveria lugar no Direito Econômico

para a criação de um ramo próprio dedicado exclusivamente ao Direito Econômico do
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Trabalho, o que não consistiria em nenhuma teratologia já que o próprio artigo 170 da

Constituição pressupõe como um dos fundamentos da ordem econômica a

“valorização do trabalho humano” em conjunto com a “livre iniciativa” observando o

princípio da proteção da “função social da propriedade”.

O movimento internacional pela “humanização do capitalismo” poderia

levar em consideração tal sugestão já que vai de encontro com a busca do trabalho

decente, em última análise.

No entanto, a tendência pós-moderna, ainda sobre a influência do

neoliberalismo, é valorizar o Direito Econômico em detrimento do Direito do

Trabalho, justamente sob a argumentação de que se deve defender a liberdade de fluxo

de capitais e a livre circulação de mercadorias entre as Nações, o que somente ocorre

por meio do constante crescimento econômico, porém, no mês de março deste ano de

2007, a China, considerada economia emergente de maior pujança, sofreu um impacto

em sua Bolsa de valores que gerou insegurança em todos os mercados mundiais.

O seu crescimento econômico, tido com um exemplo a ser seguido pelos

demais países, obtido através de uma multiplicidade de fatores, dentre eles, mão-de-

obra barata e livre concorrência, não foi o suficiente para evitar a crise.131

                                                
131 No sentido do que estamos apontando, Marcos Cintra, em artigo publicado na Folha de São Paulo de
05.03.2007, afirma o quanto segue: “Na terça-feira, uma crise financeira originada na China atingiu as Bolsas de
Valores em todo o planeta, causando quedas comparáveis às verificadas após os ataques terroristas de 11 de
setembro de 2001, nos Estados Unidos.Até o momento, a repercussão do estouro da Bolsa de Xangai continua
reverberando em cadeia por todos os continentes. O que muitos afirmaram que poderia ser um fato passageiro e
de impacto declinante ao longo dos dias seguintes acabou revelando possuir uma capacidade de contágio e de
difusão que justifica a questão colocada agora perante todos nós: o mundo está passando por um ajuste,
possivelmente saudável e necessário, ou corre-se o risco de surgimento de uma crise financeira global, com
repercussões no Brasil? Poucos arriscariam uma resposta taxativa a essa questão. É importante saber que o
mundo globalizado pode fazer com que uma economia estruturalmente saudável e com bons fundamentos
macroeconômicos seja arrastada por uma crise totalmente alheia a qualquer causa interna.A evolução das Bolsas
no Brasil, por exemplo, já não reflete apenas as avaliações fundamentalistas feitas por auditores e analistas de
mercado com relação à eficiência, produtividade e lucratividade das empresas nacionais. Em longo prazo, a
correlação entre preços de ativos e seus fundamentos mostram evidentemente uma maior correlação. Mas cada
vez mais são as avaliações e as estratégias de investidores estrangeiros que determinam a evolução dos preços
desses ativos, seguindo uma nova lógica globalizada.Ajuste ou crise? É sabido que a economia chinesa adquiriu
grande importância como condutora da economia mundial. Seu gigantesco mercado interno, seus "greenfields"
totalmente abertos a receber novos investimentos, seus custos de mão-de-obra competitivos e a pressão que
exerce nos mercados internacionais de insumos e commodities fazem com que o mundo caminhe cada vez mais
no ritmo ditado pela China. A importância dos EUA é preponderante, mas se trata de uma economia madura e
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A crise chinesa, diante da globalização veio a repercutir mundialmente ,

demonstrando que há uma fragilidade no sistema ainda não definida de forma objetiva

e que pode, a qualquer momento se apresentar como uma grande recessão (como

aquela ocorrida no fim da década de 20 e início da década de 30).

O que fica claro para o momento é que não basta uma economia aberta,

com mão-de-obra barata para gerar uma sociedade estável.

Ante ao forte conteúdo de constitucionalismo econômico presente em

nosso ordenamento, o Direito Econômico deve interagir com o Direito do Trabalho

para permitir a efetividade da função social da propriedade e em específico a função

social da empresa, gerando regras de controle voltados para a garantia não somente da

economia, mas como fomentadoras da proteção da dignidade humana do trabalhador

no ambiente empresarial e fora dele, bem como a proteção da empresa como base da

economia da Nação.

                                                                                                                                                        
que foi capaz de ajustar sua política econômica de forma a evitar que a bonança dos últimos anos termine em
crise recessiva profunda. Nesse sentido, mudanças súbitas de rumo na economia mundial devem vir mais
provavelmente da China e de alguns outros países emergentes importantes.E quando se fala em China, quem a
controla? As decisões econômicas são políticas, os mercados ainda são incipientes, e a insegurança é enorme.Os
analistas estão prevendo, há meses, o estouro da bolha nos preços dos ativos chineses. Apesar do crescimento
espetacular da China nos últimos 20 anos, seus fundamentos começam a preocupar.Os salários estão aumentando
cerca de 10% ao ano; a inflação está em elevação, embora ainda em patamares baixos, de 2% a 3% ao ano; a
moeda continua desvalorizada; as reservas atingem US$ 1 trilhão e, mesmo que represadas no financia mento do
déficit americano, são constante fonte de dúvidas e incertezas para a estabilidade mun dial. A qualidade dos
créditos e a exposição ao risco preocupam. Os marcos regulatórios financeiros são precários, e surgem demandas
por ações corretivas por parte do governo.Contudo o fator causal mais evidente para a atual instabilidade na
China é o excesso de liquidez causado pelos juros reais negativos. A inflação nos preços dos ativos, inclusive
imobiliários, é uma realidade que as recentes elevações das reservas bancárias não controlaram.Se os incidentes
de Xangai na terça-feira se transformarão ou não em uma crise mundial dependerá de como as autoridades
reagirão ao excesso de liquidez. A tradição indica que a resposta para evitar a bolha especulativa que acometeu
aos chineses poderá ser prioritariamente regulatória, com maiores controles e aperfeiçoamentos
institucionais.Porém se a dose das medidas restritivas, como a imposição de maior tributação e a elevação dos
juros, for excessiva, sempre haverá o risco de uma desaceleração mais forte da economia chinesa, o que poderá,
com o enfraquecimento da economia norte-americana, dar início a uma gripe recessiva que certamente se
transformará em uma pneumonia dupla para países emergentes como o Brasil.Marcos Cintra Cavalcanti de
Albuquerque , 60, doutor pela Universidade Harvard (EUA), professor titular e vice-presidente da Fundação
Getulio Vargas, foi deputado federal (1999-2003). É autor de "A Verdade Sobre o Imposto Único" (LCTE,
2003).” In http://www.aeb.org.br/noticiasonline.htm#63, pesquisado em 06.03.2007.
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No sentido do quanto estamos expondo, podemos citar a brilhante

distinção feita por JOSÉ AFONSO DA SILVA entre Direito Econômico e Direitos

Sociais.

Afirma este autor:

“Não é fácil estremar com nitidez, os direitos sociais dos
direitos econômicos. Basta ver que alguns colocam os direitos
dos trabalhadores entre os direitos econômicos, e não há nisso
motivo de censura, porque, em verdade, o trabalho é um
componente das relações de produção e, nesse sentido, tem
dimensão econômica indiscutível. A Constituição tomou partido
a esse propósito, ao incluir o direito dos trabalhadores como
espécie dos direitos sociais, e o trabalho como primado básico
da ordem social (arts. 7º e 193). É posição correta.

O direito econômico tem uma dimensão institucional, enquanto os

direitos sociais constituem formas de tutela pessoal. O direito econômico é o direito da

realização de determinada política econômica, ou, segundo GERALDO VIDIGAL, “é

a disciplina jurídica de atividades desenvolvidas nos mercados, visando a organizá-los

sob a inspiração dominante do interesse social.” Os direitos sociais disciplinam

situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto. Em certo sentido, pode-se

admitir que os direitos econômicos constituirão pressupostos da existência dos direitos

sociais, pois, sem uma política econômica orientada para a intervenção e participação

estatal na economia, não se comporão as premissas necessárias ao surgimento de um

regime democrático de conteúdo tutelar dos fracos e mais numerosos.”132

Com base nos entendimentos acima descritos, a conclusão que pode ser

depreendida é que existe uma íntima relação entre os Direitos Sociais e os Direitos

Econômicos ambos protegidos constitucionalmente, havendo não uma relação de

subordinação do primeiro a este último ou vice-versa, mas verdadeira relação de

simbiose para atingir uma finalidade maior, qual, seja, dar efetividade ao Direito como

um todo indivisível.

                                                
132 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª Edição, pág258, Ed. Malheiros.
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Feitas tais considerações, retomamos a questão da função social da

empresa para chegarmos à conclusão final do trabalho.
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CAPÍTULO 6. A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA, SUA EVOLUÇÃO

LEGISLATIVA NO BRASIL E REFLEXOS NO DIREITO DO

TRABALHO PÓS-MODERNO

Como apontado anteriormente, o posicionamento da função social da

propriedade e por conseqüência lógica, a função social da empresa como princípios a

serem protegidos constitucionalmente vem se desenvolvendo com o passar das

gerações, possuindo no texto da Constituição de Weimar, de forma expressa, que a

propriedade obriga o proprietário, situação esta que foi mantida na Constituição da

Alemanha de 1949133.

Este movimento de constitucionalismo social, enriquecido pelo

constitucionalismo econômico e surgimento do Estado Social de bem estar,

possibilitaram a evolução do estudo da função social da empresa chegar ao estágio

atual em que se encontra.

No Brasil, a Constituição de 1934 guarda grande relevância para o

constitucionalismo social brasileiro em razão de sua característica de concretude, onde

os direitos foram garantidos para serem condutores de uma Justiça Social, conforme já

foi apresentado.

O artigo 122 de tal Constituição, como bem lembrado por AMÉRICO

LUÍS, criou a Justiça do Trabalho com a representação classista, que hoje

acertadamente foi abolida, já que desvirtuada de sua finalidade inicial, no entanto, a

                                                
133 Neste sentido, Fábio Konder Comparato ,em obra já citada, p.75 expõe : “A idéia de função social da
propriedade entrou a fazer parte do Direito Positivo com a promulgação da primeira Constituição Republicana
Alemã, em Weimar, em 1919. A disposição do art. 153 desse texto constitucional foi retomada ipsis verbis pela
Constituição da República Federal da Alemanha, de 1949 (art. 14, 2ª alínea): “ A propriedade obriga. Seu uso
deve, ao mesmo tempo, servir o interesse da coletividade.” (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll augleich
dem Wohle der Allegemeinheit dienen.)  A norma tem, indubitavelmente, o sentido de uma imposição de
deveres positivos ao proprietário. O verbo verpflichten (obrigar), conjugado a dienen (servir) na 2ª parte do
dispositivo, indica com clareza que não se trata ái de simples restrições à ação do proprietário.”



165

necessidade do aparato para a proteção dos direitos dos trabalhadores evoluiu até

chegar ao texto do artigo 114 da atual Constituição.

ANA FRAZÃO, afirma que com o aparecimento do Estado social,

“surgem os chamados direitos fundamentais de segunda geração, intrinsecamente

relacionados ao princípio de igualdade e normalmente desdobrados em direitos sociais,

culturais, econômicos e também os direitos das coletividades (BONAVIDES, 1993,

P.476). A partir daí, esfacelou-se a divisão entre o direito público e o direito privado

(FARJAT, 1976, p.371).

A Constituição de Weimar simbolizou, portanto, o fim da clausura

sistêmica e fechada do direito privado, o qual sofreu um verdadeiro avassalamento por

princípios de direito público (HABERMAS, 2001, pp.478-481). A partir do Estado

social, o direito público e o privado são colocados em uma relação de recíproca

complementaridade e dependência, tornando-se o último igualmente um instrumento

de Justiça Social.”134

No Brasil a evolução da função social, como bem afirma ANA

FRAZÃO135, foi paulatinamente desenvolvida nos sucessivos textos constitucionais da

seguinte forma:

- Constituição imperial – art. 179 – garantia o direito de

propriedade em sua plenitude.

- Constituição de 1891 – art. 72 § 17 - fazia limitação da

propriedade apenas na hipótese de desapropriação por

necessidade ou utilidade pública.

                                                
134 Obra citada, págs.115-116
135 idem, p.118
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- Constituição de 1934 – art. 113, § 17 – atribui regra negativa a

ser cumprida pelo proprietário ao proibir o exercício de uso da

propriedade contra o interesse social ou coletivo. Ressalva a

autora que houve tentativa em tal período da utilização do termo

“função social” no texto constitucional, mas o mesmo não foi

recepcionado.

- Constituição de 1937 – art. 122, § 4º - segundo a autora,

retornou ao sistema de 1891.

-  Constituição de 1946 – art. 147 – condiciona o uso da

propriedade ao bem-estar social.

- Constituição de 1967 e respectiva Emenda de 1969 –

mencionam a função social da propriedade mas a vinculam ao

capítulo da ordem econômica não a considerando em termos de

garantias fundamentais.

No ordenamento infraconstitucional a Lei das Sociedades Anônimas

(6.404/76) reconheceu a função social em seu artigo 154136 e no artigo 116137,

parágrafo único.

No atual Código Civil, a função social da propriedade vem capitulada no

artigo 1228, § 1º e reflete na liberdade de contratar prevista no artigo 421 do mesmo

diploma legal.

                                                
136 Art. 154 – “O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.”
137 Art. 116, parágrafo único – “O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia
realizar o seu objeto e cumprir sua função social e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.”
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A função social da empresa, além da nítida influência na legislação das

Sociedades Anônimas de 1976, também influenciou o texto da Lei 9841/99 que criou o

Estatuto da Micro e Pequena Empresa, cujo artigo 19 determina:

“ CAPÍTULO VII
Do Desenvolvimento Empresarial
Art. 19 - O Poder Executivo estabelecerá mecanismos de
incentivos fiscais e financeiros, de forma simplificada e
descentralizada, às microempresas e às empresas de pequeno
porte, levando em consideração a sua capacidade de geração e
manutenção de ocupação e emprego, potencial de
competitividade e de capacitação tecnológica, que lhes
garantirão o crescimento e o desenvolvimento”.

Embora não mencione o termo função social, os critérios de aferição da

capacidade da empresa e seu respectivo desenvolvimento são nitidamente critérios

sociais, notadamente quando leva em consideração a defesa da empregabilidade e

incentivo ao seu desenvolvimento.

Além do desenvolvimento da legislação regulamentando as Micro

empresas, como bem lembrado por RENATO RUA DE ALMEIDA138, a criação do

SEBRAE pelas Leis 8029/90,8514/90 devidamente regulamentadas pelo Decreto

99.570/90 contribuíram em muito para o desenvolvimento deste setor da economia e

do estímulo da função social das pequenas empresas.

Sobre o SEBRAE são relevantes as observações de RENATO RUA DE

ALMEIDA:

“É de se ressaltar que, inicialmente, o SEBRAE pertencia à
administração pública, como Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa (CEBRAE), dentro da visão do
Estado Nação, desvinculando-se, a seguir, da administração
pública, já na perspectiva constitucional do Estado Democrático
de Direito, quando passou a ser um serviço social autônomo
(SEBRAE), pessoa jurídica de direito privado (sociedade civil),
sem fins lucrativos, e administrado predominantemente pela

                                                
138 Artigo citado, ..Ltr 64-10/1251
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iniciativa privada, mas atuando em sintonia com o setor
público, de quem obtém recursos (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES e Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT).
Esses recursos públicos visam, sobretudo, a apoiar projetos de
aperfeiçoamento técnico, racionalização, modernização e
capacidade gerencial de pequeno e microempresários, como o
atual Programa Brasil Empreendedor, com treinamento de 500
mil empreendedores, bem como o Programa de Geração de
Emprego e Renda (Poder-Especial), existente desde 1992, tendo
colaborado para a abertura de 23 mil pequenas empresas,
gerando 56 mil empregos diretos.”

O SEBRAE é atualmente um dos maiores exemplos do que pode ser feito

em favor das pequenas empresas, com garantia de resultados objetivos na melhoria da

condição dos pequenos empregadores e dos trabalhadores, atendendo à função social

de nosso ordenamento quanto aos fins da empresa.

Além do quanto já apontado, devemos ressaltar que o atual governo, ao

criar a Lei Geral das Micro Empresas através da Lei Complementar 123 de

12/12/2006, manteve basicamente a mesma linha do Estatuto anterior,  sedimentando

um pouco mais a questão da função social, mas ainda o faz de forma tímida.

Na Lei Complementar 123, o artigo 47 dá preferência nas contratações

públicas para as Micro empresas, observando os seguintes critérios:

“Art. 47.  Nas contratações públicas da União, dos Estados e

dos Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno

porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e

social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência

das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica,

desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo

ente.”

Podemos criticar a Lei Complementar 123 pela total modéstia com que

tratou o tema da função social.
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Muito embora regulamente o artigo 179 da Constituição Federal, bem

como os anseios do empresariado quanto a desburocratização e limitação de

recolhimentos fiscais (ainda em patamares altos para os padrões mundiais), foi perdida

a chance histórica de efetivamente regulamentar de forma mais ampla a questão da

função social.

Introduzir incentivos ao consórcio de micro empresários e à criação de

órgãos para o apoio à inovação tecnológica foi pouco em termos do que efetivamente

poderia ter sido feito.

No aspecto trabalhista, por exemplo, poderia ter sido concedido aos

micro-empresários e respectivos trabalhadores maiores possibilidades de autonomia

para o diálogo direto, sem a intervenção sindical.

Não podemos nos esquecer que em tais empresas a participação dos

sindicatos é quase nula e a relação pessoal entre empregador e empregado é muito

próxima, portanto, boa parte da solução dos eventuais conflitos é feita no âmbito

interno da empresa e as soluções dadas entre as partes poderiam ser facilmente

documentadas com registro em Cartório e passível de fiscalização pela Delegacia

Regional do Trabalho.

Atualmente, a questão da negociação direta de assuntos de menor

relevância ficou engessada em razão do que dispõe o artigo 8º incisos III e VI da

Constituição Federal, combinado com o disposto no artigo 617 da CLT, que tornam

inviável o diálogo sem intermediação do sindicato entre as partes, o que é uma

incongruência tanto na hipótese de observarmos a questão com base na Convenção 87

da OIT, quanto na hipótese de considerarmos que o diálogo social deveria ser a

temática das relações trabalhistas.

O problema é que nem sempre os interesses corporativos dos sindicatos

vão de encontro aos interesses dos empregados e dos empregadores, o que gera um

conflito de difícil solução em nosso regime sindical atual.
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Para os críticos do diálogo direto entre empregado e empregador no

ambiente interno da empresa, nunca devemos nos esquecer que a legislação trabalhista

possui no artigo 9º da CLT o maior óbice a qualquer fraude perpetrada pelo

empregador e atualmente o Ministério Público do Trabalho tem atuado de forma

ostensiva por meio das ações civis públicas, de sorte que não se justifica formalismos

desnecessários ou vinculações abusivas ao poder sindical de veto nas relações entre

empregados e empregadores, notadamente os pequenos e médios.

Fazemos o alerta de que este posicionamento não se confunde com a

idéia neoliberal de flexibilização ampla dos direitos trabalhistas, mas sim, a

regulamentação de situações corriqueiras ocorridas dentro do ambiente da empresa, de

fácil solução direta entre as partes e não incentivadas pela lei.

Também entendemos que negociações coletivas devam ser mantidas com

os sindicatos, o que defendemos é o dialogo direto naquilo que visa a melhoria das

condições gerais de trabalho interno no ambiente da empresa ou mesmo para a solução

de problemas pessoais do trabalhador e que não impliquem em lesão de direitos

indisponíveis.

Podemos citar como exemplo, o dispositivo contido no artigo 134, § 2º

da CLT determina:

“§ 2º Aos menores de 18 (dezoito) e aos maiores de 50 (cinqüenta) anos

de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez”.

Em uma pequena empresa, onde o trabalhador seja maior de 50 anos e,

por questões pessoais pretenda fracionar suas férias, só restam duas saídas ao

empregador, negar o direito (e criar situação de conflito com o trabalhador cujo

resultado será a demissão futura do mesmo) ou agir ao arrepio da lei e conceder o

fracionamento (assumindo o risco do pleito futuro das férias pelo empregado).
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Tal situação obviamente hipotética nos dias de hoje pela idade do

empregado, consiste no típico caso de repercussão nula em termos sindicais (baixa

lesividade do direito individual, ausência de lesividade coletiva), mas que se encontra

engessada pelo ordenamento atual.

Ainda quanto ao aspecto evolutivo temos o reconhecimento explícito da

função social como um dos critérios a serem protegidos na recuperação de empresas

em situação econômica fragilizada.

A lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 prevê explicitamente em seu

artigo 47: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação

de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,

assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade

econômica.”

A lei de recuperação fiscal já está demonstrando o seu valor na vida

prática como podemos constatar na questão envolvendo a VARIG, uma empresa ícone

do ramo aeroviário, com graves problemas financeiros.

Por óbvio que o desdobramento fático da relação entre os empregados

demitidos e a empresa não pode ser objeto deste trabalho, no entanto, o embate

jurídico ocorrido entre as partes e a luta dos trabalhadores para equacionarem da

melhor maneira o problema social das demissões ali ocorridas e a maneira como o

Poder Judiciário vem lidando com a situação, não pode ser deixada de lado.

Pela evolução do nosso direito, podemos constatar que a função social da

propriedade e por conseqüência direta a função social da empresa é uma realidade

dentro do ordenamento jurídico brasileiro e será cada vez mais objeto de tutela das

novas leis a serem criadas.
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A lei de recuperação fiscal veio justamente no sentido da potencializar o

princípio da função social da propriedade, sendo claro avanço de nosso corpo de

normas para tornar efetivo a defesa dos trabalhadores e das empresas como local de

criação de oportunidades para a sociedade.

Feitas tais considerações, passamos a estudar a função social da

propriedade e seu enquadramento da ordem econômica constitucional.

6.1. A função social da propriedade, seu enquadramento na ordem econômica

constitucional e respectivos reflexos no Direito do Trabalho.

Quando estudamos a função social da propriedade em termos

constitucionais (e por conseqüência a função social da empresa), iremos nos deparar

com a idéia de que ela estaria ligada aos bens de produção, situação decorrente da fase

dinâmica da propriedade o que implicaria, em um primeiro raciocínio, a desvinculação

dos bens de uso próprio (estes últimos, ligados a um conteúdo estático) da

possibilidade de seu enquadramento no âmbito da proteção da função social dos

mesmos.

Neste sentido é o pensamento de EROS GRAU já apontado neste

trabalho anteriormente, no entanto, ANA FRAZÃO entende a matéria de maneira

diversa.

Na verdade, como bem apontado em sua obra, a grande questão envolve

a mudança do paradigma da propriedade como era entendido no Estado Liberal para o

sentido que lhe é atribuído no Estado Social.

No Estado Social, a propriedade atual deixa de ter o sentido de

exclusividade de um indivíduo submetida aos desígnios de sua autonomia individual

de vontade e passa a um contexto maior, justamente para atender aos interesses da

sociedade em seu desenvolvimento orgânico e sistemático.
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A necessidade de equacionar o direito clássico de propriedade com este

conceito de função social é que leva ao embate doutrinário, muitas vezes ainda ligado

à influência do Estado Liberal e a defesa do individualismo.

Segundo ANA FRAZÃO não haveria obstrução à possibilidade da

função social se projetar aos bens de uso próprio, nesse sentido, afirma:

“É precisa a lição de Isabel Vaz (1993 a, pp. 152-153) de que a
função social não se aplica exclusivamente às propriedades
dinâmicas (bens de produção) mas também às estáticas: Quando
nos referimos à função social da propriedade não nos limitamos,
porém, a atribuí-la apenas às propriedades dinâmicas, embora
reconheçamos ser no âmbito das atividades econômicas mais
viável a concretização desse princípio (...) A interpretação mais
adequada, a nosso ver, seria considerar tanto a propriedade
estática quanto a dinâmica submetidas ao preceito da função
social, que não acarreta, em nenhuma das hipóteses, a supressão
do princípio constitucional garantidor do direito à propriedade
privada.”139

Comungamos com o pensamento acima, notadamente em razão das

características próprias do Direito do Trabalho, já devidamente analisadas em tópicos

anteriores.

O que podemos constatar deste embate doutrinário é que ao estabelecer o

constituinte a propriedade privada e a função social da propriedade no artigo 170 em

seus incisos II e III  gerou, de fato, a sua retirada do âmbito puro e simples dos direitos

individuais, mas não o extinguiu, já que existe disposição prevista no próprio

ordenamento constitucional em seu artigo 5º, inciso XXII que prevê a garantia do

direito de propriedade, o qual está individualmente protegida por normas infra-

constitucionais, notadamente aquelas que constam do Novo Código Civil em seus

artigos 1228 a 1368.

                                                
139 Apud, p. 118-119
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As mudanças normativas que geraram a introdução da função social

vieram a alterar a estrutura da propriedade, a qual passa a agregar o valor da utilidade

como um de seus elementos integrantes e um poder-dever atribuído ao proprietário.

FÁBIO KONDER COMPARATO, ao estudar o tema delimita que “a

função social da propriedade não se confunde com as restrições legais ao uso e gozo

dos bens próprios; em se tratando de bens de produção, o poder-dever do proprietário

de dar à coisa uma destinação compatível com o interesse da coletividade transmuda-

se, quando tais bens são incorporados a uma exploração empresarial, em poder-dever

do titular do controle de dirigir a empresa para a realização dos interesses

coletivos.”140  .

A discussão pós-moderna se as propriedades que possuem função social

são apenas aquelas com conteúdo dinâmico ou estático são minimizadas quando o

enfoque do tema se volta para a função social da propriedade e o de direito do

trabalho.

Podemos afirmar que em termos de direito do trabalho pós-moderno, em

razão dos sujeitos e do objeto tutelado, a propriedade tanto individual como coletiva

terá que atender a sua função social, voltada para o critério da utilidade dada à mesma,

que em nosso direito teria que estar vinculada à garantia da valorização social do

trabalho prevista no caput do artigo 170 da Constituição Federal.

A valorização social do trabalho é o embasamento constitucional para a

função social da propriedade a ser protegida no âmbito do Direito do Trabalho.

Tanto o valor social do trabalho quanto a valorização social do trabalho

foram mencionados na Constituição Federal como fundamento da República

Federativa do Brasil, no primeiro caso, e fundamento da ordem econômica a ser

                                                
140 Fábio Konder Comparato, obra citada, p. 76
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protegida, se segundo, previstos no artigo 1º, IV e artigo 170, caput da Carta Magna,

respectivamente.

EROS GRAU, sobre o assunto afirma que:

“No quadro da Constituição de 1988, de toda sorte, da interação
entre esses dois princípios e os demais por ela contemplados –
particularmente o que define como fim da ordem econômica
(mundo do ser) assegurar a todos existência digna – resulta que
valorizar o trabalho humano e tomar como fundamental o valor
social do trabalho importa em conferir ao trabalho e seus
agentes (os trabalhadores) tratamento peculiar.

Esse tratamento, em uma sociedade capitalista moderna,
peculiariza-se na medida em que o trabalho passa a receber
proteção não meramente filantrópica, porém politicamente
racional.  Titulares de capital e de trabalho são movidos por
interesses distintos, ainda que se o negue ou se pretenda
enunciá-los como convergentes. Daí porque o capitalismo
moderno , renovado, pretende a conciliação e composição entre
ambos.”141

Em Direito do Trabalho, tanto o aspecto estático da propriedade quanto o

dinâmico podem ser objeto de tutela jurídica trabalhista relevante socialmente

independentemente da vontade subjetiva do empregador.

Ao discorrer sobre o tema JOSÉ AFONSO DA SILVA afirma que a

função social dos bens de consumo e de uso pessoal consiste

“precisamente na sua aplicação imediata e direta na satisfação
das necessidades humanas primárias, o que vale dizer que se
destinam à manutenção da vida humana.Disso decorre que
sejam predispostos à aquisição de todos com a maior
possibilidade possível, o que justifica até a intervenção do
Estado no domínio da sua distribuição, de modo a propiciar a
realização ampla de sua função social. Assim, a intervenção
direta na distribuição de bens de consumo (conceito que inclui
também os de uso pessoal duráveis:roupa moradia, etc.) para
fomentar ou mesmo forçar o barateamento do custo de vida,

                                                
141 obra citada, págs.182-183.
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constitui um modo legítimo de fazer cumprir a função social da
propriedade.”142

EROS GRAU fala que estas cláusulas principiológicas possuem uma

potencialização transformadora, no caso, através da valorização do trabalho humano e

do valor social do trabalho podemos gerar melhor distribuição da riqueza, reduzir

desigualdades, promovendo o bem estaR e a Justiça Social, os quais constituem o

objetivo da Ordem Social.

Ao discorrer sobre a valorização do trabalho humano, MANOEL

GONÇALVES FERREIRA FILHO conclui: “Na verdade, o trabalho é ao mesmo

tempo um direito e uma obrigação de cada indivíduo. Como direito, deflui diretamente

do direito à vida. Para viver, tem o homem de trabalhar. A ordem econômica que lhe

rejeitar o trabalho, lhe recusa o direito a sobreviver. Como obrigação, deriva do fato de

viver o homem em sociedade, de tal sorte que o todo depende da colaboração de cada

um.”143

Portanto, toda vez que a propriedade for utilizada para satisfação das

necessidades humanas resultando em prestação de serviços de uma pessoa a outra

haverá uma tutela trabalhista e um interesse de função social da propriedade a ser

protegido, seja na sua modalidade autônoma, seja na modalidade típica trabalhista,

porém, ambos protegidos pelo direito para atingir uma finalidade maior que é a

distribuição da Justiça Social.

A propriedade privada, em termos do Direito do Trabalho, irá possuir sua

função social quando nela existirem formas de prestação de serviços

independentemente se a propriedade é para o gozo individual ou se a mesma foi

constituída como empresa.

                                                
142 Idem , p.691,
143 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de Direito Constitucional, p.361.Ed. Saraiva, 33ª Edição.2007
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Portanto, tanto faz se a propriedade foi individualmente considerada

gerando uma relação de serviços domésticos ou se for uma multinacional gerando

inúmeras formas de prestação de serviço, há que se atender a finalidade social da

mesma, a qual, em primeira análise será a proteção pelo Direito do Trabalho desta

relação de prestação de serviços e a verificação se o empregador está atendendo aos

ditames da lei quanto a valorização social do trabalho e ao que a lei definir como

obrigações mínimas a serem seguidas.

Mesmo no caso de relações de trabalho autônomas, o Direito do

Trabalho poderá adentrar as regras contidas no contrato em razão da função social nele

existente, notadamente para verificar se a empresa não está fraudando a legislação

trabalhista através da constituição de micro empresas, apenas para redução de salários

e encargos sociais, por exemplo.

Devemos nos lembrar que no artigo 593 do Código Civil, as prestações

de serviços por ele regidas serão somente aquelas que não forem de competência da

legislação trabalhista ou da legislação especial, ou seja, atualmente a competência civil

é residual, o que somente reforça o nosso posicionamento.

No sentido do que estamos afirmando, o Tribunal Superior do Trabalho

em 28.02.2007, veiculou em seu sítio de informações que foi mantido o vínculo de

emprego entre um trabalhador com pessoa jurídica constituída regularmente e empresa

de telecomunicações, justamente para coibir os abusos sociais.

Os motivos da manutenção da condenação foram explicados da seguinte

forma no sítio de informações do Tribunal:

A contratação de serviços, especialmente de caráter intelectual ou artístico, em que

o trabalhador se constitui como pessoa jurídica (“PJ”) é admissível, desde que sua
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empresa seja regularmente formada. Isso porque, muitas vezes, o expediente é a

fórmula usada pelo empregador para fraudar a legislação trabalhista, constituindo-

se numa “roupagem de que se reveste o trabalhador, por induzimento da empresa,

para poder ser contratado com a redução de encargos trabalhistas, previdenciários e

fiscais”. Com essas considerações, o ministro Ives Gandra Martins Filho, da Quarta

Turma do Tribunal Superior do Trabalho, negou provimento a recurso de revista da

TVSBT Canal 5, de Porto Alegre (RS), contra decisão que reconheceu a existência

de vínculo de emprego entre a emissora e seu ex-gerente de programação.

O funcionário foi admitido em setembro de 1981 e desligou-se do SBT em outubro

de 2003. Ao longo de mais de 20 anos, exerceu funções de técnico de manutenção

de TV, supervisor técnico, coordenador técnico e gerente de programação.

Segundo informou na reclamação trabalhista que moveu contra a empresa após o

desligamento, em agosto de 2003 exigiram-lhe que constituísse uma empresa para

continuar trabalhando no SBT, na qualidade de prestador de serviços. Constituiu,

então, a Nedel Engenharia de Radiodifusão e Multimídia Ltda. Com a mudança,

seu salário aumentou de R$ 7.246,00 para R$ 11.500,00. Na reclamação, listou 19

pedidos, entre eles o reconhecimento da continuação da relação de emprego no

período entre agosto e outubro de 2003, férias, periculosidade, insalubridade, horas

extras e qüinqüênios.

A TVSBT, em sua defesa, afirmou que foi o próprio ex-gerente, “se louvando no

sistema adotado pela grande maioria dos expoentes integrantes do meio artístico”,

quem propôs a celebração do contrato entre duas empresas. “Não é um pobre

trabalhador braçal, hipossuficiente, que teria sido enganado por sua empregadora,

nem alguém que tivesse que se submeter à vontade de seu patrão, ante a

impossibilidade de encontrar colocação similar à que ocupava”, disse a defesa da

emissora na contestação.

A sentença da Vara do Trabalho de Porto Alegre reconheceu a manutenção do

vínculo com base do princípio da primazia da realidade. “A existência ou não da
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relação de emprego depende da forma como o trabalho é prestado, pois o contrato

de trabalho é um contrato-realidade”. No caso, entendeu-se que a relação preenchia

os requisitos do artigo 3º da CLT, que considera empregado toda pessoa física que

presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e

mediante salário.

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) manteve a

decisão. O acórdão do TRT/RS chamou a atenção para o fato de que o contrato

social de constituição da Nedel Engenharia de Radiodifusão e Multimídia Ltda. foi

celebrado no dia 13 de agosto de 2003, e o próprio SBT afirma que a prestação de

serviços teve início a partir de 1º de agosto.

Além disso, o SBT sequer levou aos autos o suposto contrato de prestação de

serviços firmado com a Nedel. “Não é crível que uma empresa do porte do SBT

firme um contrato tácito/verbal com uma pessoa jurídica, nos moldes apregoados”,

ressaltou o TRT/RS.

Ao recorrer ao TST, o SBT insistiu na alegação de que a relação, após agosto de

2003, não pode ser considerada como de trabalho assalariado. Para o ministro Ives

Gandra Filho, porém, os autos demonstram “a existência de fraude na contratação

de pessoa jurídica, já que constituída após o início da prestação de serviços e sem

que se juntasse aos autos o contrato firmado para essa finalidade, o que deixa às

claras a irregularidade da contratação.” (RR 554/2004-023-04-00.0)
144

O interessante deste julgamento foi justamente a situação do trabalhador,

o qual não se encontrava em situação de desvantagem financeira na alteração da

modalidade de prestação de serviços, mas, pelo contrário, havia obtido ganho

financeiro, deixando de lado a questão da hipossuficiência clássica dos trabalhadores.

                                                
144 Vide http://www.tst.gov.br/ - em seu setor de notícias com data de 27.02.2007.- acessado em 28.02.2007.
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Por óbvio as condições da ação levariam à conclusão de fraude, mas o

que pretendemos demonstrar com este exemplo é a possibilidade de verificação pelo

Direito do Trabalho de condições de prestação de serviço onde há uma formalidade de

relação entre pessoas jurídicas e onde a hipossuficiência não seja tão relevante como

foi no passado.

O “neo-hipossuficiente” cuja proteção deve ser dada pelo Direito do

Trabalho com a ajuda do princípio da função social da empresa é aquele trabalhador

alijado da possibilidade de prestar serviços fora das condições ditadas pela empresa

que o contrata, em razão das restrições ditadas pelo mercado ou por pressões sociais as

mais diversas (idade, por exemplo).

No exemplo acima, um ex-empregado que retorna ao serviço em regime

de pessoa jurídica, por óbvio, não tem condições de trabalhar no meio dominado pelas

empresas de telecomunicação (as quais são poucas no mercado brasileiro) a não ser

que seja nas condições ditadas pelo empregador e pelo próprio mercado.

Dessa forma, mesmo nas condições em que a fraude não seja evidente (o

que não é o caso de exemplo), cabe a verificação dos fatos pelo Direito do Trabalho

para localizar se não há infração pelo empregador das condições mínimas de dignidade

de trabalho impostas pela função social da empresa como local de fomentação de

emprego e trabalho decente.

Desnecessário dizer que dentre os princípios da ordem econômica onde

se encontra a função social da propriedade temos a busca do pleno emprego (artigo

170, VIII da Constituição Federal), portanto, ao Direito do Trabalho cabe investigar

atos atentatórios da empresa contra tal princípio, notadamente nas megafusões ou nos

seguimentos de mercado onde a oferta de trabalho fica quase que exclusivamente na

mão dos poucos empregadores existentes.
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Além da questão acima apontada quanto a busca do pleno emprego e sua

relação com a função social da empresa, não devemos nos esquecer que mesmo um

contrato entre duas pessoas jurídicas, como aquele ocorrido no exemplo, deve seguir

sua função social, de sorte que, verificada falta de boa fé objetiva por parte de uma

delas, caberá a apuração da realidade e a extensão da lesão ocorrida, para em momento

posterior verificar a possibilidade de proteção do trabalhador à luz do Direito do

Trabalho.

Feitas tais, considerações, passamos a estudar a propriedade da empresa

e sua relação com a função social prevista em lei.

6.2. A propriedade da empresa em face da sua função social

Com a formulação dos estudos sobre o constitucionalismo econômico e a

posição da propriedade dentro da proteção da ordem econômica, podemos constatar

que a noção de bem tutelado pelo Direito pós-moderno evoluiu, saindo de sua

distinção clássica entre bens móveis e imóveis para tornar relevante juridicamente o

uso que se faz de tais bens pelo seu proprietário, notadamente a questão da

produtividade e a sua relação com a função social a ela atribuída por lei.

Ao trazer a regulamentação da propriedade para dentro do capítulo da

ordem econômica, o legislador constitucional acabou por valorizar a sua utilização em

detrimento da autonomia da vontade do proprietário, como já apontado anteriormente.

Dessa forma, quanto maior a utilidade do bem para a sociedade, maior

será a sua tutela e mais próximo se encontrará da função social a ele destinado.

Os fins sociais da propriedade, atualmente estão ligados à geração de

bens de produção e bens de consumo nela existentes e vinculados a uma ordem

positiva atribuída ao proprietário para levar em conta interesses sociais relevantes.
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Seguindo tal raciocínio, JOSÉ AFONSO DA SILVA, afirma que os bens

de consumo têm como função social o seu uso imediato e direto para satisfazer as

necessidades básicas do ser humano cabendo ao Estado interferir nos meios de

produção para dar acesso de tais bens ao maior contingente possível de pessoas.

Os bens de consumo extinguem-se em si mesmos, de forma que a sua

função social estaria limitada à possibilidade de aquisição pelo maior número de

pessoas possíveis, como bem afirmado por JOSÉ AFONSO DA SILVA.

Já os bens de produção, segundo este mesmo autor, “chamados também

capital instrumental, são os que se aplicam na produção de outros bens ou rendas,

como as ferramentas, máquinas, fábricas, estradas de ferro, docas, navios, matérias-

primas, a terra, móveis não destinados à moradia do proprietário mas à produção de

rendas. Estes bens não são consumidos, são utilizados para a geração de outros ou de

rendas. O regime de sua apropriação define a natureza do sistema econômico adotado.

Se for o de apropriação social ou pública será socialista.Quando se fala em

propriedade socializada ou socialismo, refere-se a um sistema econômico em que os

meios de produção não sejam suscetíveis, em princípio, de apropriação privada, com a

observação, outra vez, de que não basta suprimir a propriedade privada dos meios de

produção para se ter socialismo.

O sistema de apropriação privada, como no sistema de apropriação

pública ou social, tende a organizar-se em empresas, sujeitas ao princípio da função

social, como teremos que examinar em seguida. Vimos já que o nosso sistema é

fundamentalmente o da propriedade privada dos meios de produção, o que revela ser

basicamente capitalista, que a vigente Constituição tenta civilizar, buscando criar, no

mínimo, um capitalismo social intensamente preocupada com a justiça social e

dignidade da pessoa humana.”145

                                                
145 obra citada, p. 691.
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Complementando o quanto exposto por JOSÉ AFONSO DA SILVA,

FÁBIO KONDER COMPARATO, ao distinguir bens de produção dos bens de

consumo, faz as seguintes observações:

“Os bens de produção são móveis ou imóveis, indiferentemente.
Não somente a terra, mas também o dinheiro, sob a forma de
moeda ou de crédito, podem ser empregados como capital
produtivo. De igual modo os bens destinados ao mercado, isto
é, as mercadorias, pois a atividade produtiva é reconhecida na
análise econômica, não pela criação de coisas materiais, mas
pela criação de valor. Mas as mercadorias somente se
consideram bens de produção enquanto englobadas na
universalidade do fundo de comércio; uma vez destacadas dele,
ao final do ciclo distributivo, ou elas se incorporam a uma
atividade industrial, tornando-se insumos de produção ou
passam à categoria de bens de consumo.

Nesse último conceito incluem-se os bens cuja utilidade é
obtida pela sua concomitante extinção, quanto aqueles que se
destinam ao uso, sem destruição necessária.

Observa-se que nessa ampla categoria dos bens de consumo, a
apropriação é, algumas vezes, impossível e, outras vezes,
obedece a um regime jurídico diverso do comum. As coisas de
uso comum, cuja noção se amplia ultimamente com as ameaças
concretas de destruição do equilíbrio ecológico, são, pela sua
própria natureza, insuscetíveis de apropriação, pois esta
significa, justamente excluir o bem de uso comum. Por outro
lado, as coisas cujo consumo consiste na destruição ao primeiro
uso amoldam-se dificilmente ao regime ordinário de
propriedade, levando-se em conta que a pretensão negativa
universal, que constitui o núcleo dos direitos reais, supõe a
permanência e a identificação da coisa em mãos de qualquer
pessoa. A imediata destruição da coisa consumível afasta-a
dessa proteção absoluta, característica do domínio.”146

As distinções feitas por COMPARATO são úteis, porém em termos de

direito do trabalho, devemos levar em consideração que os bens de produção têm, em

si, um valor agregado pela prestação de serviços do trabalhador, de sorte que esta

prestação de serviços é essencialmente relevante para a composição do fim social da

propriedade.

                                                
146 Obra citada, págs. 72-73.
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Em termos do presente estudo, por óbvio a propriedade particular

individual terá função social relevante ao Direito do Trabalho não em razão da

possibilidade de geração de bens de produção, mas pela geração de relações de

prestação de serviços, as quais em última análise, dinamizam a economia ao fazer a

distribuição de riqueza através do trabalho, o que constitui a valorização do trabalho

humano protegida no caput do artigo 170 da Constituição como apontado reiteradas

vezes.

Embora o trabalho doméstico, por exemplo, não possa ser considerado

um bem de produção em favor do empregador, há que se observar a sua relevância

social, principalmente por fazer girar a possibilidade de emprego às classes mais

humildes da população com a conseqüente distribuição de renda, o que acaba por

movimentar a economia como um todo (segundo os dados do IBGE para 2004, já

apresentados neste trabalho, estaríamos falando em um total de 6.472.484 pessoas).

Podemos notar que mesmo a propriedade privada individual, ao fomentar

o emprego, possui caráter dinâmico socialmente relevante, ainda que não produza bens

como aqueles tipicamente decorrentes da atividade empresarial.

É neste sentido, que a função social da propriedade, no direito do

trabalho terá maior amplitude, pois atinge a uma universalidade de relações humanas

interdependentes e relevantes para a riqueza da nação.

 No entanto, como os meios de produção acabam por se organizarem em

empresas, devemos dar ênfase para esta última, até mesmo em razão do conceito de

empregador utilizado em nosso ordenamento no artigo 2º da CLT assim o fazer.

Dessa forma, passaremos a aprofundar o estudo sobre a questão das

empresas e sua função social.

6.3. A questão da empresa sob a ótica do direito comercial brasileiro
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Se a atual Constituição trouxe mudanças para o regime de propriedade

que influenciaram o novo Código Civil, este último trouxe para o Direito Comercial

um grande desafio, qual seja, haverá ainda espaço para uma independência daquele

ramo especializado ou o mesmo foi incorporado pelo Direito Civil, deixando de

existir?

WILGES BRUSCATO entende que não, já que o atual Código Civil

regulamentou apenas parte das regras contidas anteriormente no Código Comercial,

notadamente no campo das obrigações.

Este autor deixa claro que o direito empresarial e as regras comerciais

nele contidas são por demais dinâmicas para serem regulamentadas inteiramente pelo

Código Civil.

Segundo este autor, as teorias de atos de comércio advindas do Código

Napoleônico não conseguiram acompanhar a dinâmica do direito moderno, razão pela

qual foram deixadas de lado, surgindo a teoria da empresa.

 Afirma WILGES BRUSCATO:

“A classificação de um ato como de comércio decorre da lei, ou
seja, tem um caráter positivista; e a lei, como visto, não
conseguiu acompanhar as inovações surgidas ao longo do
tempo.
Assim, sendo, a teoria dos atos de comércio foi se tornando
obsoleta para determinar a qualidade de comerciante, já que não
houve a conceituação genérica de ato de comércio.
O comércio tem sido uma das atividades humanas mais
dinâmicas de que se tem notícia. Seus modos, costumes e
legislação vão se modificando, para acompanhar as inovações
tecnológicas e as necessidades da sociedade.
O comércio no sentido jurídico, então, deixou de ser
considerado de modo estrito, ou seja, apenas como o ato de
intermediar a compra e venda, entre produtor e consumidor –
atacado e varejo.
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A teoria dos atos de comércio não se mostrando capaz de
atender ao dinamismo social, outro critério de qualificação do
comerciante teve de ser introduzido.
Este novo critério foi denominado “teoria da empresa” e surgiu
na Itália, em 1942, com seu novo Código Civil, que unificou a
regulamentação da atividade privada.
Modernamente, então, a tendência é que as regras do direito
comercial tenham por base o exercício profissional e organizado
de uma atividade econômica – exceto a intelectual e as rurais -,
o que ocorre sempre através de uma empresa; por isso esse
período se denomina “período subjetivo da empresa”.
“Subjetivo” porque é impossível separar a atividade de seu
agente. Tanto assim que o Código Civil Italiano, como
salientado, bem como o atual Código Civil pátrio não
conceituam a empresa, mas o empresário. As regras são
aplicadas ao sujeito de direito; esse sujeito é o empresário ou a
sociedade empresária.”147

Justamente em razão das regras de tutela estarem ligadas aos

empresários, a empresa constituirá a atividade em si a ser exercida, imbuída do seu

dinamismo próprio desvinculada da pessoa do empresário, levando em conta três

fatores148:

• Habitualidade no exercício de negócio dedicado à produção ou

circulação de bens ou serviços;

• O objetivo do lucro;

• Organização ou estrutura organizacional da atividade.

O lucro propriamente dito é uma das finalidades da atividade

empresarial, mas mesmo que inexistente não desvirtua o caráter de empresa já que este

está vinculado à produção ou circulação de bens ou serviços.

No Direito do Trabalho, o lucro da empresa é irrelevante já que pela

definição legal contida no artigo 2º da CLT o fator preponderante a ser considerado

para o empregador é que o mesmo assume o risco da atividade econômica.

                                                
147 Wilges Bruscato, “Os princípios do Código Civil e o Direito de Empresa” in Revista de Direito Mercantil, nº
139 , p. 59-60.
148 Idem, p.57



187

Compartilhamos do entendimento de DÉLIO MARANHÃO que sobre o

tema, esclarece:

“O legislador pensou que a atividade econômica supusesse,
necessariamente a idéia de lucro. Mas não é assim. A atividade
econômica traduz-se na produção de bens ou de serviços para
satisfazer as necessidades humanas. Em um regime capitalista,
as noções de atividade econômica e de lucro vêm, geralmente,
associadas, porque este é o incentivo para o exercício daquela.
Isto não importa, no entanto, que se confunda uma coisa com
outra. Desde que haja uma atividade econômica(produção de
bens ou de serviços), na qual se utiliza a força do trabalhador
alheia como fator de produção, existe a figura do empregador.

Assim, empregador, juridicamente, como um dos sujeitos do
contrato de trabalho, é a pessoa física ou jurídica, que
assumindo os riscos da atividade econômica, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviços.”149

Embora o empresário tenha a função de organizar os meios de produção

para a consecução dos fins da empresa, caberá ao mesmo o poder-dever de considerar

em seus atos de administração os interesses gerais e não apenas os interesses pessoais.

Dessa forma, compartilhamos do pensamento de TULLO

CAVALLAZZI FILHO, o qual afirma que “não é exclusivamente o lucro a ser obtido

em razão da atividade que garante “vida” à empresa Privada. Como já apresentado

anteriormente, após a sua formação por meio do capital privado, a Empresa

transforma-se numa atividade autonomamente desenvolvida para a criação de riquezas,

aprofundamento tecnológico, geração de postos diretos e indiretos de trabalho,

satisfazendo, assim não só os interesses de seus administradores, como também o de

seus empregados, de seus proprietários e até mesmo da comunidade na qual está

inserida.”150

                                                
149 Délio Maranhão, Instituições de Direito do Trabalho, Vol I, 20ª Ed. ,2001, p.291.
150 obra citada, pag72-73.
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Citando Fabio Ulhoa Coelho, RENATO RUA DE ALMEIDA151, ao

estudar a Teoria da Empresa, menciona que no atual Código Civil são destacados três

pontos relevantes:

• A noção de profissionalismo;

• A atividade econômica desenvolvida;

• A produção ou circulação de bens ou serviços.

Conjuntamente com tais pontos citados acima, RENATO RUA DE

ALMEIDA ainda menciona que a atividade da empresa se encontra organizada com

base em quatro fatores de produção, que são respectivamente o capital, a mão-de-obra,

os insumos e a tecnologia e deduz que todos estes fatores deixam claro que a

“articulação da mão-de-obra, como fator de produção, deve ser encarada na

perspectiva de que a empresa, como propriedade, tem também função social, na

medida em que incentivar a participação dos trabalhadores na gestão, ao lado da

função social de produzir ou circular bens ou serviços para o consumo da

sociedade.”152

Posteriormente retomaremos o tema da representação dos trabalhadores

no local da empresa à luz da função social, sendo relevante os apontamentos acima

para demonstrar que os diversos ângulos de visão sobre o assunto nos levam a concluir

que o Direito Comercial não foi extinto pela absorção de parte de seus dispositivos

pelo Direito Civil, ele continua atuante em razão do dinamismo das atividades

empresariais, contribuindo muito com o Direito do Trabalho, como bem lembrado por

RENATO RUA DE ALMEIDA em seu estudo sobre a Teoria da Empresa.

Ainda quanto a empresa, devemos acrescentar ao quanto já exposto que a

partir do momento em que é constituída haverá a cisão de seu patrimônio daquele

pertencente a seus sócios.

                                                
151 Renato Rua de Almeida, A Teoria da Empresa e a Regulação da Relação de Emprego no Contexto da
Empresa, Revista LTr 69-05/573, Ano 69, maio/2005.
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Há uma mudança da qualidade de proprietário dos bens para a qualidade

de sócio participante dos resultados da empresa, o que se constata da leitura do artigo

981 combinado com o artigo 985 do novo Código Civil.

Aqui não se fala mais em direitos do proprietário sobre o bem, mas em

seu poder de controle da empresa.

Nesse sentido, ensina COMPARATO:

“Quando os bens de produção acham-se incorporados a uma
exploração empresarial, como vimos, a discutida função social
já não é um poder-dever do proprietário, mas do controlador.
Malgrado o caráter elementar da distinção, importa reafirmar
aqui, que poder de controle não se confunde com propriedade.
Não é um direito real, portanto, de caráter absoluto, incidindo
sobre uma coisa, mas um poder de organização e de direção,
envolvendo pessoas e coisas. A causa dessa persistente
confusão conceitual está, sem dúvida, no fato de que, em
regime capitalista, o poder de controle empresarial funda-se na
propriedade do capital ou dos títulos-valores representativos do
capital da empresa.”153

Segundo COMPARATO o problema principal é a vinculação do poder

de controle da empresa ao direito de propriedade, conjuntamente com a ausência de

uma tutela jurídica repressiva ao abuso do poder de forma adequada.

Nesse ponto, retomamos o trabalho de RENATO RUA DE ALMEIDA154

quando afirma que houve una mudança de posição do Estado-Nação para o Estado

Democrático de Direito onde este último tem função de agente regulador da atividade

econômica como devidamente previsto no artigo 174 da Constituição Federal .

No sentido da repressão do abuso econômico RENATO RUA DE

ALMEIDA155 cita o artigo 173, § 4º da Constituição citando atualmente a existência

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), como exemplo de onde se

                                                                                                                                                        
152 Idem, 69-05/576.
153 Obra citada, p.77.
154 idem, 69-05/175.
155 Ibidem.
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conclui que não é a ausência de mecanismos de controle que impedem o pleno uso da

função social da propriedade da empresa, e sim a falta de efetividade destes controles

o abuso do direito de propriedade.

Quanto a questão do poder de controle do proprietário-empregador e a

sua relação da função social da empresa, devemos fazer algumas considerações

necessárias sobre o tema.

6.4. A função social da empresa e sua influência sobre o Poder Hierárquico do

empregador

No Direito do Trabalho, o poder de comando do empregador vem

sofrendo limitações ao longo da história.

Inicialmente, quando o trabalho era realizado em regime escravo, o poder

de comando do proprietário sobre aquele que lhe prestava serviços em regime de

escravidão era absoluto, já que era considerado coisa e não ser titular de direitos.

Tal fase, como afirmado anteriormente está sendo mencionada apenas

como exemplificação da linha de comando já que concordamos com MARIA DO

ROSÁRIO PALMA RAMALHHO ao descartar tal período da evolução propriamente

dita do Direito do Trabalho posto que a submissão daquele que presta serviços é

corporal, cabendo a apresentação desta fase apenas como para pontuar a evolução

histórica da humanidade.

Com a evolução histórica, surge a Revolução Industrial onde

efetivamente aparecem as origens do Direito do Trabalho e onde o poder do

empregador se encontrava mais concentrado em sua pessoa, fundamentado

principalmente na ligação íntima com o direito de propriedade, codificado

posteriormente como apontado linhas atrás.
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Os movimentos sociais foram evoluindo até chegar ao Estado de bem

estar social onde houve maior interferência da legislação no poder de comando do

empregador com a gradativa diminuição do mesmo até chegar em nossos dias, onde a

tendência atual vai no sentido de atenuar tal poder aos limites da organização

operacional da empresa conjunta com os trabalhadores e demais membros da

sociedade.

Interessante é a análise feita por ALICE MONTEIRO DE BARROS, que

ao estudar o tema, elabora um paralelo entre o poder e a liberdade como forças opostas

que se debatem para chegar ao meio termo que seria a disciplina.

Afirma a autora o quanto segue:

 “O fenômeno social, já se disse, apresenta desde os seus
primórdios duas manifestações: a da autoridade, do poder, ou da
força, e a da liberdade, da resistência.
Sustenta-se que poder é a capacidade de um indivíduo pôr em
prática a sua vontade, apesar da resistência encontrada; surge do
instinto de luta, podendo resultar de uma demonstração de
superioridade ou de influência psicológica sobre outros homens.
Esse poder coercitivo é mesclado pelo poder convencional,
exteriorizado por meio da negociação e não do comando.
Liberdade é a outra forma de manifestação do fenômeno social.
Todavia, para se manter o grupo social, é mister que haja um
termo na luta entre poder e liberdade, o que leva o chefe a
impor limites à ação dos indivíduos, que os acatam, ou porque
sejam incapazes de se lhes opor, ou porque reconheçam a
necessidade de se manterem unidos.
E assim se estabelece a disciplina, conjunto de normas de
conduta que rege a vida dos homens.”156

Esta equação entre exercício do poder e o exercício da liberdade é das

mais complexas quando levamos em consideração que em nosso País a escravidão

como fenômeno sócio-econômico aceito pelo Estado existia até 13.05.1888 data da

assinatura da Lei Áurea, ou seja, apenas 119 anos nos separam de uma cultura em que

pessoas eram bens sujeitos a toda espécie de abuso.

                                                
156 Alice Monteiro de Barros, Curso de Direito do Trabalho – Estudos em memória de Célio Goyatá, vol. I, 3ª
Ed. Ed. Ltr, p.559.
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Ainda há em nosso País uma noção de propriedade do trabalhador pelo

empregador que necessita ser debelada, o que somente poderá ocorrer com a maior

democratização do poder de comando e com políticas repressivas sérias e eficazes.

Esta noção escravagista é tão inserida na memória coletiva brasileira que

em certas regiões do País, como por exemplo, no sul do Pará ainda é combatida pelo

Estado, o que gerou inclusive a criação da Resolução 05 de 28.01.2002 para o combate

do trabalho escravo feita pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos

da Pessoa Humana.

Em termos do direito do trabalho, o poder de controle de empresa é

delegado ao empregador para que possa administrar, coordenando as atividades e os

meios de produção para a consecução dos fins da empresa.

 O poder de controle, na ótica trabalhista, decorre do que antigamente se

denominava poder hierárquico do empregador, denominação esta com fortes traços

corporativistas, como bem lembrado por MAURÍCIO GODINHO DELGADO, o qual

prefere utilizar a expressão “poder empregatício” ou mesmo “poder intra-empresarial”.

AMAURI MASCARO NASCIMENTO, utiliza a expressão “Poder de

direção” para definir “a faculdade atribuída ao empregador de determinar o modo

como a atividade do empregado, em decorrência do contrato de trabalho, deve ser

exercida.”157

Na sua clássica obra, AMAURI MASCARO aponta que o poder de

direção será manifestado através do poder de organização, poder de controle e poder

disciplinar.

                                                
157 Amauri Mascaro Nascimento, Curso de Direito do Trabalho, p.692, Ed. Saraiva, 2007.
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Define AMAURI a empresa como sendo “a organização complexa que

combina os fatores da produção, de modo que ao empregador cabe dar a unidade no

empreendimento, moldando-o para que cumpra suas diretrizes a que se propõe.”158

A organização, em termos trabalhistas, estaria ligada aos meios de

produção, cabendo apontar que o próprio AMAURI MASCARO já afirma que a

organização da empresa não poderia ser apenas no âmbito econômico, mas também,

no âmbito social, vindo de encontro com as idéias de incentivo à função social da

empresa.

No presente estudo, não vamos nos ater ao poder disciplinar e nem o

poder de controle na forma como são definidos na doutrina trabalhista, posto que

ambos estão voltados a aspectos intrínsecos da relação entre empregado e empregador.

Devemos nos voltar para o estudo do poder hierárquico em si mesmo,

adotando parte das considerações feitas por MAURÍCIO GODINHO DELGADO.

O descompasso entre o Direito Constitucional, o Direito Civil, o Direito

Comercial e o Direito do Trabalho é evidente.

Se houve grande evolução constitucional ao trazer para a propriedade a

sua função social, gerando influência no Direito Civil e na própria concepção de

empresa no Direito Comercial, no entanto, podemos constatar que no âmbito do direito

do trabalho tal situação não ocorreu.

Ao focar a legislação trabalhista infraconstitucional, apenas a relação

subordinada, manteve o legislador brasileiro todo o sistema corporativista inspirado na

Carta Del Lavoro, criando verdadeira “camisa de força” para a apreciação das novas

relações de trabalho que hoje surgem.

                                                
158 Idem, p.692.
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Ao fixar a subordinação como um dos elementos chave da definição de

empregado, a legislação consolidada gerou o poder de comando do empregador de

forma se não absoluta, praticamente contrária aos ditames do corpo de normas atuais.

No sentido do quanto expomos, MAURÍCIO GODINHO DELGADO,

estuda o poder diretivo do empregador, o definindo como

“conjunto de prerrogativas tendencialmente concentradas no
empregador dirigidas à organização da estrutura e espaço
empresariais internos, inclusive o processo de trabalho adotado
no estabelecimento e na empresa, com a especificação e
orientação no que tange à prestação de serviços.
......
A concentração do poder de organização faz-se na figura do
empregador, isso se explica em face do controle jurídico, sob
diversos ângulos, que o empregador tem sobre o conjunto da
estrutura empresarial e em face também do princípio de
assunção dos riscos do empreendimento que sobre ele recai.
Entretanto, há ressalvas no tocante a essa concentração. É que a
democratização da sociedade política ocidental e a própria
democratização do sistema de poder prevalecente dentro da
empresa podem levar a um contingenciamento desse poder
organizativo e de comando no que diz respeito à relação de
emprego. Embora essas conquistas democratizantes apenas
timidamente tenham alcançado a experiência juspolítica
brasileira, não se pode negar a possibilidade de seu
desenvolvimento histórico no país.”159

Ao estudar os fundamentos do poder hierárquico, o autor discorre sobre

as clássicas teorias (da propriedade privada, Institucionalista, Delegação do Poder

Público, Contratualista e por fim a teoria da autonomia das instâncias de organização

grupal).

Tais teorias podem ser resumidas da seguinte forma:

• Teoria da propriedade privada – É a mais antiga e vinculava o

poder de comando do empregador como conseqüência do seu direito de propriedade

dos meios de produção. Tal teoria perdeu sua força à medida que as empresas foram se
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tornando entes complexos com vários níveis de comando e com a pulverização de sua

propriedade.

• Teoria Institucionalista - Criada sob a influência dos regimes

totalitários europeus do Século XX (fascismo e nazismo) pregava que o poder do

empregador advinha de uma autorização do Estado para que o mesmo executasse os

interesses sociais relevantes, os quais, para a filosofia da época coincidiam com os

interesses do Estado. Tal teoria foi abandonada justamente por seu caráter arbitrário e

contrário ao Estado Democrático de Direito, já que os interesses sociais relevantes da

época eram aqueles que fossem defendidos por quem estivesse no Poder e não os

interesses da efetiva melhora social ora defendidos.

• Teoria da Delegação do Poder Público – Teoria de natureza

publicista com nítida influência da anterior, onde o poder do empregador era delegado

pelo Estado, o qual era considerado como a fonte dos poderes, o que em termos atuais

constitui em visão totalmente deturpada da realidade. Atualmente ao Estado cabe

defender a economia para que as empresas possam atingir seus objetivos sociais e não

o contrário.

• Teoria Contratualista – Nela o poder hierárquico do empregador

decorre do contrato celebrado com o empregado. Tal teoria é a mais aceita na doutrina,

sendo interessante o posicionamento de MAURÍCIO GODINHO ao ressaltar a

influência do que denomina “sujeito coletivo obreiro”, que consiste nas interações

feitas no contrato de trabalho pelas relações sindicais, dentre outras, as quais vão

influenciar direta ou indiretamente a relação bilateral entre as partes.

• Teoria da autonomia como fundamento jurídico – Como bem

ressaltado por MAURÍCIO DELGADO, não se trata de uma teoria que nega o

contratualismo, mas o amplia para levar em conta as instâncias de organização grupal

que existem na sociedade diante do atual pluralismo democrático.

                                                                                                                                                        
159 obra citada, p. 631-632.



196

A vertente coletiva dos empregados e dos empregadores leva a uma

relevância social dos mesmos como centros de poder e influência no âmbito dos

contratos de trabalho.

Ao explicar a questão dos centros de poder, MAURÍCIO DELGADO

afirma:

“A autonomia desses centros societários de poder confere,
basicamente, fundamento político e conteúdo normativo às
relações de poder nele verificadas, mas não necessariamente
confere-lhes título jurídico, isto é, fundamento jurídico. O
fundamento político deriva da legitimação política (isto é,
convalidação política) conferida ao poder em função de seu
exercício cotidiano pelos grupos sociais que consubstanciam
tais centros de poder. O conteúdo normativo deriva da
circunstância de que os mesmos grupos sociais é que plasmam
parte relevante do objeto deferido às relações de poder
vivenciadas em seu interior (se não o fizessem não seriam
efetivos grupos de poder). Mas o fundamento jurídico (isto é, o
título jurídico) pode situar-se em elemento específico e
distanciado.” 160

De forma resumida, o que pretende afirmar o autor consiste no fato de

que o fundamento político dos centros de poder advém da evolução histórica sofrendo

influências de conteúdo social, econômico, ideológico ao passo que o fundamento

jurídico deve residir na lei.

No âmbito do poder de comando, segundo este autor, o poder de

comando do empregador possui um centro político (advém da longa caminhada

histórica da noção de propriedade), mas tem como fundamento jurídico o contrato de

trabalho, o qual, em última análise é a estrutura pilar da relação entre ambos.

                                                
160 Obra citada, págs. 646-647
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Como fator agregado do centro político clássico do poder de comando do

empregador, cita o autor a questão a empresa como “centro coletivo de poder”

resultante das múltiplas relações interpessoais entre os empregados e o empregador.

Neste centro coletivo de poder é que serão exercidas as atividades de

negociação coletiva e organização dos trabalhadores afirmando o autor que a

autonomia privada coletiva nas sociedades democráticas modernas irão acrescentar

fundamento político ao poder de comando (por ele designado “intra-empresarial”)

influenciando inclusive no conteúdo jurídico desse poder.

Portanto, até mesmo no movimento coletivo o contratualismo será o

fundamento jurídico do poder de comando do empregador, sendo acertada a expressão

“intra-empresarial” adotada por MAURÍCIO GODINHO DELGADO já que em razão

da função social das empresas e a função social dos contratos, o ideal seria o desvio da

noção do poder de comando da figura do empregador para o ambiente interno das

empresas controlado de forma conjunta pelos seus componentes ativos (empregador-

empregados).

O contratualismo acima apontado tem como um de seus fundamentos a

proteção dada à função social dos contratos prevista no artigo 421 do Código Civil,

plenamente aplicável do Direito do Trabalho como fonte subsidiária de normas.

Portanto, o poder hierárquico do empregador, outrora tido como absoluto

passa a sofrer o crivo da função social não somente da propriedade como também a

função do contrato, os quais devem ser utilizados como princípios ativos com

conteúdo de norma para evitar os abusos até hoje dele decorrentes diante da falta de

leis explícitas sobre o tema já que o nosso ordenamento, de forte caráter corporativo,

não vislumbra tal possibilidade de maneira clara, obstruindo apenas o abuso quando

tiver por finalidade a fraude à lei (artigo 9º da CLT) ou manifestos prejuízos diretos ou

indiretos ao trabalhador (artigo 468 da CLT).
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A relevância do tema para o estudo da função social da empresa decorre

justamente do choque entre o direito de propriedade desta última e os necessários

limites para atender à utilidade social dos bens, notadamente dos bens de produção em

cotejo com a valoração social do trabalho que deve ser protegida pelo Estado.

Embora a Teoria da Propriedade privada como justificadora não mais

tenha respaldo na doutrina, no aspecto fático, notadamente na esfera de entendimento

dos empregadores, ainda persiste a idéia de que o poder de comando lhes é inerente em

face da propriedade.

Mesmo nas empresas onde a propriedade é pulverizada, como por

exemplo, nas Sociedades Anônimas, aquele que detém o poder, tem em mente que

pode exercê-lo ao seu talante, quando a realidade, não é esta, já que neste exemplo, a

legislação das Sociedades Anônimas prevê a reparação dos danos decorrentes do

abuso praticado pelo detentor do poder, muito embora, o faça de forma mais genérica.

Observamos que o poder de controle no direito do trabalho está voltado

para a fiscalização da forma da prestação de serviços do trabalhador e não para os

aspectos relevantes à atividade empresarial como consta dos textos até então

apresentados sobre a matéria.

Como a organização da estrutura da empresa é uma das atribuições dos

empresários conferida por lei, é de suma importância, observar o contexto do poder de

hierárquico e a sua natureza jurídica trabalhista.

6.4.1. Natureza jurídica do poder hierárquico e sua relação com a

função social da empresa.
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O tema do poder hierárquico, na doutrina geral do direito empresarial

possui relação com o poder de controle do empresário, razão pela qual é importante

discorrer sobre este tema ante a manifesta influência atual da função social da empresa

e da própria função social do contrato como elementos de limitação ao mesmo.

COMPARATO, ao estudar o poder de controle, afirma que o que

“está em causa nas organizações empresariais, tanto privadas
como públicas, é a legitimidade do poder de controle fundado
na propriedade. A complexidade crescente da macroempresa
contemporânea, realçando as funções internas de organização e
planejamento; a importância crescente da tecnologia como fator
de produção; o caráter marcadamente social e não econômico
das organizações empresariais nos setores de educação, saúde e
comunicação de massa (imprensa, rádio e televisão), todos esses
fatores tornam insustentável a atribuição do poder de controle
empresarial aos proprietários, por uma espécie de direito
natural.
A exploração empresarial dos bens de produção tende,
incoercivelmente, a se destacar do regime de propriedade. Mas
a harmonização entre os interesses empresariais e o largo
interesse da coletividade local, regional ou nacional só poderá
ser alcançado quando a ordem econômica e social estiver
fundada no princípio do planejamento democrático. Tal
significa uma planificação em que os objetivos são
conscientemente definidos pelos representantes legítimos dos
diferentes grupos sociais, e em que a elaboração dos meios
técnicos a serem empregados compita a autoridades
independentes do Poder Executivo; uma planificação vinculante
para o Estado e diretiva da atividade econômica privada.”161

Apresentamos a íntegra do pensamento de COMPARATO uma vez que

ela vai de encontro com as tendências de democratização do ambiente da empresa,

notadamente quanto a tomada de decisões de forma democrática participativa.

A necessidade de estabelecer limites ao poder de controle do empresário

também encontra respaldo na doutrina de EROS GRAU, que em seu estudo sobre a

ordem econômica constitucional, afirma de forma categórica:

                                                
161 obra citada, p.78.
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“Um ponto que, se adotamos perspectiva de análise crítica
diante da ordem econômica na Constituição de 1988, cumpre
mencionar é o referente à circunstância de nada ter ela definido
a propósito da ordenação da empresa.
Determina, o § 3º do art. 173, que “a lei regulamentará as
relações da empresa pública com o Estado e a sociedade”.
Perguntar-se-á, de pronto: por que só as relações da empresa
pública e não, também, as das sociedades de economia mista
com o Estado e a sociedade?
Para além, no entanto, cumpre observar que a grande empresa,
como organização econômica, transcende a pessoa do
empresário, de modo a impor-se, também, a ordenação de suas
relações que no seu interior, entre invstidores, empresários e
trabalhadores, são travadas. Neste capítulo cumpriria ordenar,
sobretudo, o controle do poder de controle dos bens de
produção, poder de controle que já não pertence ao capitalista,
mas sim ao empresário.
É certo que o conjunto dos princípios da ordem econômica, seus
fundamentos e fins prosperam no sentido de permitir a
construção, no nível infraconstitucional, dessa ordenação. Mas
o texto constitucional, apesar disso, ainda é antigo, na medida
em que não reconhece no fenômeno empresarial o seu
verdadeiro caráter, estruturado sobre a projeção dos bens de
produção em dinamismo. A empresa, assim, é por ela
vizualizada, ainda, como mero desdobramento da propriedade,
o que, definidamente, além de não a explicar, é inteiramente
falso.”162

No Direito do Trabalho, como já foi visto, o poder de controle do

empregador está sendo cada vez mais restringido, no entanto, a natureza jurídica deste

poder ainda necessita evolução doutrinária.

Segundo MAURÍCIO GODINHO163, a natureza jurídica do poder

hierárquico do empregador pode ser resumida da seguinte forma:

• Direito Potestativo – O qual configura direito absoluto do

empregador em comandar a empresa de forma unilateral.

Constituía no que se denomina “despotismo de fábrica” onde o

trabalhador estaria na condição de total submissão. Este

posicionamento perdurou na doutrina no início da formação do

                                                
162 obra citada, p. 306
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Direito do Trabalho até meados do Século XX quando novas

formas de produção e interação dos trabalhadores tornaram

inviável a qualificação da natureza jurídica do poder de comando

como estrutura rígida ligada à propriedade da empresa.

• Direito Subjetivo – Seria uma evolução do anterior, onde o poder

de comando decorre de uma autorização legal ao titular para que

possa agir nos limites permitidos em lei. A crítica feita por

MAURÍCIO GODINHO é que esta teoria civilizava a anterior,

mas estava vinculada ainda ao empregador o que dificultaria a

administração democrática dos meios de produção.

• Status Jurídico – Nesta teoria, o poder é estudado como

“fenômeno de natureza hierárquica”. Ela deu origem ao

institucionalismo, onde o empregado se submetia a um sistema

hierárquico rígido, verticalizado e voltados para os interesses a

serem cumpridos na Empresa (interesses estes que em última

análise estariam se submetiam ao Estado).

• Direito-função – Para esta teoria, a lei atribui ao empregador um

poder para que possa agir não apenas em seu interesse próprio

mas no interesse de uma dada coletividade. Portanto, lhe é

atribuído um poder-dever, poder de administrar a empresa para

atender às finalidades de seu objeto social, mas um dever de na

consecução de seus objetivos atender o interesse dos trabalhadores

que ali prestarem serviços. Haverá ainda uma unilateralidade do

poder hierárquico, porém, atenuada diante das obrigações

positivas a serem cumpridas pelo empregador.

                                                                                                                                                        
163 obra citada, págs.649/659.
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Ao lado destes posicionamentos, MAURÍCIO GODINHOH faz clara

crítica de que mesmo a teoria do direito-função não chega a atingir o ápice do

problema do poder hierárquico no Direito do Trabalho atual.

Se o movimento atual é no sentido da democratização dos sistemas de

decisão no âmbito interno das empresas, o que acompanha a tendência pós-moderna de

autonomia privada coletiva, a teoria do poder hierárquico como um direito-função não

dá a resposta adequada a tal demanda.

Como já foi apontado anteriormente, há uma tendência de criar

conceitos novos com base no modelo antigo, ou seja, se pretende atribuir ao

empregador o dever de zelar pelo interesse social relevante, porém, tal atribuição ainda

está centrada em sua figura de forma unilateral, o que permite a manutenção do status

quo ante do poder do empregador em face do empregado, ainda que de forma mais

controlada.

Conforme expõe MAURÍCIO GODINHO: “Ora, sabe-se que a

questão democrática é fundamentalmente uma questão concernente à idéia de processo

e não uma questão concernente à idéia de fins ou resultados. A Democracia apresenta-

se (ou não) em uma realidade concreta segundo a natureza do processo de solução dos

problemas ali adotado e não segundo a natureza dos problemas envolvidos ou as

soluções encontradas em seu enfrentamento.”164

Para ele a cidadania somente pode ser exercida em uma

bilateralidade, o que não ocorre na teoria do direito-função.

De seu raciocínio, conclui o doutrinador que o poder hierárquico, por

ele denominado “poder empregatício”, é resultado de uma relação jurídica contratual

complexa “qualificada pela plasticidade de sua configuração e pela intensidade

variável do peso de seus componentes.

                                                
164 Obra citada, p.655.
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Noutras palavras, seria uma relação jurídica contratual complexa

plástica e de assimetria variável entre os seus pólos componentes. Relação jurídica

contratual complexa, plástica e de assimetria variável entre empregador e empregado,

considerados em sua projeção individual e coletiva, mediante a qual se prevêem,

alcançam ou sancionam condutas no plano do estabelecimento e da empresa. A idéia

de previsão prevalece quanto se reporta ao poder diretivo/regulamentar; as idéias de

alcance, concretização e sanção prevalecem quando se reporta ao poder

diretivo/fiscalizador/disciplinar”165

O posicionamento de MAURÍCIO GODINHO vai de encontro com a

função social da empresa que ora se pretende ver acolhida como um princípio do novo

direito do trabalho pós-moderno.

Não podemos deixar de levar em conta que a pós-modernidade exige a

democracia participativa, o que vem ocorrendo de forma cada vez e mais evidente ante

ao acesso de informações pelo cidadão nos mais diversos níveis da Administração

Pública ou mesmo da administração das empresas.

A internet e os novos meios de tecnologia estão gerando a possibilidade

de interatividade cada vez maior, não havendo justificativa para que o empregador

detenha de forma unilateral o poder hierárquico da empresa, justamente porque o

ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional prevêem que a propriedade

deve atender à sua função social o que choca com as idéias ainda defendidas na

legislação consolidada sobre o poder de comando já que a relação entre empregador-

empregado tem por base o contrato como previsto no artigo 444 da CLT, contrato este

que independente da modalidade adotada deve atender os seus fins sociais.

Portanto, a relação entre empregado e empregador é contratual, fato hoje

que se encontra pacífico na melhor doutrina sobre o tema de sorte que não podemos

                                                
165 idem, p.657.



204

negar a sua função social já que até mesmo nos contratos de natureza claramente de

direito civil esta deve ser atendida pelas partes.

Mesmo aqueles que ainda defendem o poder hierárquico sob o prisma do

direito de propriedade detido pelo empregador devem considerar que todo o corpo de

normas que hoje regulamentam a matéria se desenvolve para a proteção da função

social da propriedade, o que irá, em última análise limitar tal poder à utilidade dada

pelo proprietário ao seu bem voltada para a valoração do trabalho como meio de

progresso social almejado na Nação.

A empresa, como meio de produção de bens, possui função social a ser

cumprida pelo empregador, seja se levarmos em conta a coincidência entre o poder de

comando e o direito de propriedade, seja se levarmos em conta apenas o poder de

controle desvinculado do poder de propriedade (como nos casos das grandes

empresas), sendo certo que em qualquer das hipóteses a própria empresa é em si uma

função social.

No sentido do que estamos expondo, TULLO CAVALLAZZI FILHO

afirma:

“Vê-se, assim, que tanto os Bens inseridos no contexto da
atividade empresarial, como uma máquina, um caminhão, uma
caldeira, por exemplo, são considerados Bens de Produção,
como também a reunião destes mesmos Bens dinamizados em
forma da atividade da Empresa, ou seja, a Empresa também é
um Bem de Produção.

Diante disse, a conclusão a que se chega é que a leitura da
Propriedade deve ser feita pelas duas vertentes aqui já
abordadas, quais sejam, a do direito subjetivo, que, do ponto de
vista estático, impõe respeito às faculdades de seu proprietário,
e a do ponto de vista dinâmico, que a insere no contexto da
iniciativa econômica, impondo-lhe igualmente obrigações em
prol da Sociedade, fazendo surgir e justificar a Função
Social.”166
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Em termos de Direito do Trabalho, quando falamos em função social da

empresa, devemos considerar que seu proprietário é o empregador, já que existem

limites do conceito de empregador ditados pelo artigo 2º da CLT.

Devemos considerar também as figuras equiparadas ao empregador, os

quais são titulares dos mesmos direitos e obrigações do proprietário típico de uma

empresa.

Quanto ao poder de comando, podemos concluir que a legislação

trabalhista e a doutrina atuais sobre a matéria necessitam urgente revisão para se

adequar ao texto constitucional, notadamente ao exposto nos artigos 5º, inciso XXIII

combinado com o artigo 170, incisos II e III  e 193 da Constituição Federal, já que

atualmente o empregador deve exercer o seu poder de comando não somente para

atingir os objetivos da empresa, mas atender aos interesses sociais da valorização do

trabalho humano e da ordem social, desvinculando-se, portanto, da idéia de que o

trabalhador é uma mera peça dentre as várias que constituem o seu produto final, para

estimular a idéia de que o trabalhador constitui parceiro necessário ao bom andamento

de seus negócios.

Feitas tais considerações sobre a limitação imposta pela função social ao

poder de comando do empregador e ao seu direito de uso e gozo da empresa, devemos

estudar se existem limitações ao direito de intervir na empresa.

Justificamos tal indagação tendo em vista que a empresa é a fomentadora

de riqueza de uma nação que adote o regime capitalista e a idéia de intervenção na

empresa gera resistência típica neste regime por parte dos empresários.

Como nossa Constituição adotou tal regime, devemos verificar no

contexto geral de proteção dada pela lei se há limites à função social da empresa,

notadamente se há limites à intervenção em sua administração e gestão pelo

empregador.

                                                                                                                                                        
166 Obra citada, p. 79.



206

6.5. Dos limites da função social na propriedade da empresa

O escopo do Direito do Trabalho está na proteção do trabalhador e na

garantia de efetividade de seus direitos quando lesionados pelo empregador.

Como nossa organização jurídica advém do Estado Liberal que primava

pela defesa dos direitos individuais, as ações trabalhistas de certa forma guardam no

seu bojo tal herança, até mesmo pela falta de uma cultura de combate coletivo das

lesões aos direitos dos trabalhadores que havia gerado inclusive a Súmula 310 do

Tribunal Superior do Trabalho que restringia a substituição processual pelos

Sindicatos.

Tal confluência de fatores cria a necessidade do ingresso pelo

trabalhador de processos individuais contra a empresa, e ao assim proceder, faz com

que esta última venha a adquirir um passivo trabalhista que pode resultar no seu

fechamento.

Portanto, algumas vezes, a busca da proteção dos direitos individuais do

trabalhador e a necessidade de dar efetividade a uma execução trabalhista poderá fazer

com que o tênue equilíbrio econômico da empresa deixe de existir gerando a

possibilidade de lesão coletiva daqueles que ali ainda prestam serviços com

repercussões no meio social.

Sob a ótica da função social, o que deve ser protegido de forma

prioritária, o direito do empregado individualmente ou os interesses dos empregados e

demais dependentes da empresa (por exemplo, fornecedores de materiais e o próprio

governo)?

Para responder tal questão temos dois enfoques distintos e conflituosos

entre si já que a legislação trabalhista foi criada totalmente aos moldes do Estado
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Liberal com a defesa dos interesses da propriedade privada e dos direitos individuais

de cada trabalhador.

O direito coletivo previsto, na legislação consolidada, tem por finalidade

específica gerar a defesa dos interesses dos trabalhadores como grupo organizado, no

caso brasileiro, grupo organizado por categorias profissionais, no entanto, não

conseguiu penetrar no âmbito da empresa gerando apenas direitos genéricos a serem

cumpridos sem a devida distinção entre empresas de grande, médio e pequeno porte, o

que acarreta, na maioria das vezes a falta de cumprimento das normas coletivas pelas

pequenas empresas por não condizerem com sua realidade econômica e a falta de

incentivo ao diálogo direto entre trabalhadores e empregadores.

Essa tendência da legislação em defender o direito individualmente

lesado, como já apontado, veio a gerar um prejuízo social já que ao postular tais

direitos no Judiciário Trabalhista, os empregados são obrigados a fazê-lo de forma

individual e quando da somatória de processos em andamento, as execuções

trabalhistas que coincidirem tornam inviável a manutenção da atividade empresarial,

notadamente nas empresas de médio e pequeno porte.

Se, ao contrário, tomarmos a solução do processo pelo ótica  da função

social da empresa, caberia ao Juiz, nas execuções múltiplas trabalhista contra a mesma

empresas, verificar as possibilidades de pagamento das execuções dentro das

possibilidades econômicas da empresa, e determinar a forma de pagamento para

garantir a efetividade do direito individualmente lesado com o equilíbrio de forças com

a garantia de da proteção do direito da coletividade de trabalhadores que ali prestam

serviços e do próprio empregador.

Pelo que apresentamos poderíamos fazer a seguinte indagação:

A propriedade privada dos meios de produção deixou de existir com o

advento da proteção da função social da empresa?
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Como já mencionamos neste trabalho, tal situação não ocorreu, já que a

própria Constituição prevê o direito de propriedade privada no artigo 5º, inciso XXII e

a questão da função social relevante para a ordem econômica está prevista no artigo

170, inciso III.

O direito subjetivo à propriedade foi devidamente resguardado uma vez

que não estamos diante de Estado Totalitário e sim em um regime capitalista.

ANA FRAZÃO deixa bem claro este tema ao afirmar:

“Há que se resguardar o âmbito de liberdade do proprietário,
sob pena de, aí sim, a propriedade deixar de ser um direito
subjetivo e transformar-se unicamente em uma função social.
Sobre o assunto, é indispensável a referência à obra de Konrad
HESSE(1995,pp.73-74), especialmente na parte em que mostra
que a relação entre direito público e direito privado não pode ir
ao ponto de invadir a área que é própria e irrenunciável para a
preservação e garantia da personalidade e da autodeterminação
dos indivíduos. Afinal, a personalidade pressupõe um âmbito de
vida “privado”, que se refere exclusivamente ao indivíduo e não
ao Estado nem à comunidade. A funcionalização dos
direitosnão pode violar, pois, o âmbito em que a pessoa deve
atuar como ser autônomo, campo em relação ao qual não é lícito
converter o indivíduo em meio para os fins sociais
(op.cit.,p.75).
Essa relação entre a propriedade e a personalidade é
freqüentemente reforçada pela doutrina. Podem ser lembrados
MONCADA (2000,p.124), ao mostrar a propriedade privada
como pressuposto da livre realização da personalidade
individual e Isabel VAZ (1993 a, p.46), cuja conclusão é de que
nos regimes políticos onde os direitos individuais, inclusive o
direito de propriedade, se submetem, de modo absoluto ao
interesse coletivo, existe o risco de aniquilamento da
personalidade, da mente, do senso de responsabilidade e da
vontade humana, “la muerte de todos em prode uno”, para
assumirmos a expressão de Lévy-Bruhl.
Aplicando o mesmo raciocínio à empresa, é irretocável a
observação de Fábio Konder COMPARATO (1976,.301) de
que o reconhecimento da função social da empresa não
significa, escusa dizê-lo, que doravante toda companhia se
transforme em órgão público e que tenha por objetivo
primordial, senão único, o vasto interesse público, mas deve ser
visto no sentido de que a liberdade individual de iniciativa
empresarial não torna absoluto o direito ao lucro, colocando-o
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acima do cumprimento dos grandes deveres da ordem
econômica e social, igualmente expressos na Constituição.
É essa a razão pela qual muitos autores já se referem ao
conteúdo mínimo de propriedade, que seria aquela esfera
essencial sem a qual a propriedade privada deixaria de existir
enquanto instituto que visa igualmente a atender os interesses
do seu titular.”167

A propriedade da empresa, portanto, está resguardada contra o abuso de

seu uso social, no entanto, o empregador possui uma permissão legal de atuação,

notadamente na definição dos objetivos a serem atingidos pela empresa, cabendo ao

Estado a defesa do núcleo empresarial para que o mesmo não pereça de forma

injustificável.

A função social da empresa, portanto não visa apenas a defesa dos

interesses gerais a ela ligados, visa também os interesses dos trabalhadores e dos

empregadores.

Dessa forma, a sua defesa como núcleo fomentador de riquezas é

desejável e louvável, sendo que atualmente o melhor exemplo de que a intenção do

Estado é a proteção de tais núcleos se encontra na Lei de Recuperação de Empresas e

Falência (Lei 11.101 de 09.02.2005).

O Deputado Osvaldo Biolchi, relator do Projeto da Lei de Recuperação

de Empresas e Falência (Lei 11.101 de 09.02.2005) ao expor os motivos da sua

criação, entende que as empresas constituem a “célula da sociedade”, justificando o

seu raciocínio da seguinte forma:

“Malgrado vivamos numa sociedade eminentemente capitalista,
neoliberal e de forma economia globalizada por meio de blocos
integrados, a empresa se constitui hoje patrimônio de todos,
com conotação social. Deste organismo multidisciplinar que
traduz a empresa depende essencialmente o trabalhador; as
regras de consumo se estabelecem, os impostos são recolhidos,
a demanda e a oferta se regulam, o controle inflacionário é

                                                
167 Obra citada, págs.126-127
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supervisionado e a sociedade marcha na direção do crescimento
e do desnvolvimento.
Aliás, diga-se de passagem, a doutrina social da Igreja Católica,
amiúde, ensinou que os salários dos trabalhadores sempre
dependem da competência do empregado, de suas necessidades
pessoais e, sobretudo, da capacidade de pagamento do
empregador, para concretude de vida digna, como revelam as
encíclicas papais. Quer dizer: quanto mais forte a empresa, com
melhores salários serão recompensadas as atividades
profissionais dos empregados.       
Não é só isso. Todos os trabalhadores dependem da capacidade
de emprego deste organismo social. Por tal razão é fácil
entender que o desenvolvimento social de um país está
intimamente ligado à capacidade de pagamento de suas
empresas. E quando há mercado de trabalhado abundante, fato
raro nos dias que ocorrem, não há desemprego e as crises
sociais se tornam tênues e superadas.
Se não persistir em qualquer nação do mundo o fantasma do
desemprego, rondando a cada dia com maior intensidade as
sociedades, então será fácil concluir que o povo cresce
harmonicamente, na questão econômica e fundamentalmente
social.
Não restam quaisquer dúvidas de que a boa distribuição de
renda, por intermédio de salários dignos, vai encetar uma
verdadeira conquista social e incrementar um ambiente sadio e
pacífico no setor vital da sociedade.

 Perpassa o pensamento, o bom funcionamento das empresas
que vem ao encontro do interesse do País. As administrações
públicas dependem, essencialmente, da geração de impostos e
do funcionamento da máquina arrecadadora. A empresa é a
propulsora e a fonte geradora da produção de bens, que serve
para alimentar o consumo interno e as exportações, tão
imprescindíveis com a globalização de nossa economia”168

A exposição do relator do projeto que resultou na criação da Lei de

Recuperação de Empresas e Falência atual é de suma importância como elemento

histórico da visão que atualmente se tem da empresa e sua função social.

A Lei de Recuperação de Empresas e Falência constitui exemplo de

aplicação da função social da empresa como fator da proteção de seu patrimônio em

face às dificuldades econômicas e como base de proteção geral dos interesses a ela

ligados, constituindo exemplo de ordenamento jurídico pós-moderno.

                                                
168 Paulo f. C. Salles de Toledo e Carlos Henrique Abrão  in “Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência”, Ed. Saraiva, 2005, p. XI.



211

Em seu artigo 47, determina a lei:

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da

situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à

atividade econômica.” (grifos nossos)

A presente Lei de Recuperação Fiscal está fundamentada na ética da

solidariedade, deixando de lado o sistema do Estado Liberal que visava a busca da

satisfação individual para a busca da melhor solução coletiva já que dos atos

individuais existem repercussões na sociedade e que devem ser consideradas.

JORGE LOBO ao estudar o fundamento legal do artigo 47 da Lei

11.101/05 nos ensina:

“Nos “procedimentos de sacrifício”, a lógica do mercado,
apanágio do sistema capitalista e da teoria da maximização dos
lucros, deve ceder diante da ética da solidariedade, sobretudo
quando se trata de uma lei de ordem pública, como sói ser a que
disciplina a ação de recuperação judicial, que objetiva preservar
a empresa, pois ela tem uma função social a cumprir, manter os
postos de trabalho, porquanto o desemprego atenta contra a
dignidade da pessoa humana, e garantir o recebimento dos
créditos, visto que o crédito é o combustível da atividade
econômica e do progresso social.

Para alcançar esse múltiplo escopo e para atender aos interesses
das partes envolvidas e harmonizar os direitos de cada um
equanimemente, ao invés do confronto entre o devedor e seus
credores, impõe-se a cooperação; ao invés do litígio, a
conciliação; ao invés da apologia dos direitos pessoais, a luta
para a realização dos fins comuns; ao invés da defesa egoística e
intransigente dos interesses individuais, a busca de soluções
solidárias e eqüitativas , que causem o menos sacrifício a todos,
dentro da perspectiva de que se deve priorizar a composição dos
interesses conflitantes, raramente convergentes se não houver,
de parte a parte, a compreensão e a sensibilidade do que é
absolutamente indispensável: salvar a empresa em crise, que
demonstre ser econômica e financeiramente viável, com a
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finalidade precípua de mantê-la empregadora de mão-de-obra,
produtora e distribuidora de bens e de serviços, criadora de
riquezas e de prosperidade, geradora de impostos e, por igual,
ao mesmo tempo, respeitar os direitos e interesses dos credores.

A LRE, ao fundar-se na ética da solidariedade, engajou-se no
movimento universal, segundo o qual, nos nossos dias, no País
e no resto do mundo, os conflitos privados, de cunho
exclusivamente patrimonial, entre devedores e credores, no
âmbito do Direito Concursal, se estendem e abarcam interesses
gerais e coletivos, interesses públicos e sociais, que devem ser
considerados, pelo devedor, quando ajuíza a ação de
recuperação judicial e elabora o plano de reerguimento, e, pelos
credores, quando votam na assembléia geral.”169

Fica claro do quanto acima exposto que a tônica atual para a solução dos

conflitos que envolvem o patrimônio empresarial é a ética da solidariedade.

Dessa forma, a mesma função social da empresa que atualmente limitaria

ainda mais o poder de comando do empregador no âmbito interno da empresa, lhe

concede de outro lado um tratamento mais adequado na hipótese de dificuldade

financeira do seu empreendimento, conferindo-lhe garantias para o desenvolvimento

sustentável da empresa, protegendo os seus meios de produção e os contratos de

trabalho dela dependentes.

A ética da solidariedade aplicada na legislação empresarial como

fundamento da recuperação de empresas pode ser absorvida pelo Direito do Trabalho,

notadamente no sentido de defender a empresa como fonte do sustento dos seus

trabalhadores e meio de geração de riqueza nacional.

A partir do momento que as empresas têm uma função social a ser

cumprida, notadamente na geração de riqueza para o Estado e como fonte de

distribuição de bem estar social pela valoração do trabalho humano, o poder dever do

empregador em manter tais atividades lhe gera o direito de exigir a defesa pelo Estado

da integridade da empresa, notadamente quando age dentro dos requisitos de boa fé

                                                
169 Obra citada, págs. 108-109.
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objetiva não praticando atos de fraude, sofrendo apenas os riscos inerentes à atividade

econômica, hoje em escala mundial.

Portanto, nos processos de execuções onde o Juiz constatar que o crédito

do trabalho irá colocar em risco a sobrevivência da empresa, deverá ponderar a

situação fática com base nos princípios a serem protegidos de forma a determinar a

penhora não da totalidade do crédito de uma única vez, mas um percentual de seu

faturamento mensal, possibilitando a efetividade do direito individual lesado

(fundamentada no principio da proteção do trabalhador) em harmonia com a

manutenção dos meios de produção da empresa em face da função social a ela inerente

(princípio da função social).

Por óbvio tal situação não se aplicaria aos casos em que houver má fé por

parte do empregador, quando então seriam adotadas as soluções clássicas do direito do

trabalho e processual do trabalho.

Alertamos apenas que o exemplo mencionado não se confunde com a

execução pelo meio menos gravoso ao devedor contida no artigo 620 do CPC, mas em

razão dos princípios constitucionais recepcionados pelo Direito do Trabalho relativos à

função social da propriedade, os quais, em última análise e dentro de uma visão pós-

positivista (princípio como norma) estão protegendo o patrimônio da empresa em

favor da proteção dos trabalhadores que ali prestarem serviços e não em favor do

empregador-devedor sendo esta a aplicabilidade prática do princípio da função social

da empresa em nosso ramo especializado.

A busca da proteção do trabalhador está evoluindo para um sistema mais

amplo e a função social da empresa, princípio derivado da função social da

propriedade protegido constitucionalmente não veio para revogar o princípio clássico,

mas para trazê-lo para uma realidade muito maior e ainda sem limite de fronteiras

definidas, como é bem típico da pós-modernidade.



214

Feitas tais considerações, passamos a concluir o presente trabalho como

a seguir apresentamos.
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CONCLUSÃO

A sociedade está em constante evolução assim como a ciência do Direito,

a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, marcos do início do Direito do

Trabalho e da codificação dos Direitos Humanos, trouxeram as bases para o momento

atual.

Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade caminham em conjunto

com a evolução de consciência do ser humano que primeiro lutou para ser livre dos

grilhões do absolutismo, depois buscou a igualdade de direitos entre os seus

semelhantes e atualmente caminha para a fraternidade, ainda que o faça de maneira

tímida, justamente por ter consciência interna de que a fraternidade e o espírito de

solidariedade dela resultante é um caminho sem volta, seria o mesmo que a passagem

bíblica de Adão e Eva, será a tomada do conhecimento do certo e do errado só que no

caminho reverso, ou seja, pela consciência da ética da solidariedade entre os seres

humanos estaríamos voltando para o ideal de paraíso.

Devemos perdoar os erros cometidos na evolução do Estado Liberal e até

mesmo os erros cometidos no neoliberalismo, pois as idéias que os fundamentaram

partiram do ser humano, o qual é falível por natureza.

No entanto, superadas as situações do passado e diante dos desafios

futuros devemos constatar que a pós-modernidade e seu caráter de universalização do

ser humano exige respostas do direito voltadas para o social em que sejam

harmonizados os interesses individuais, com os da comunidade e aqueles vislumbrados

pelo Estado sem que existam sobreposições.

O humanismo, corrente claramente pós-moderna, trás consigo a

necessidade de dar efetividade nas soluções jurídicas ante a própria velocidade com

que se desenvolve a sociedade impulsionada pela tecnologia.
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O nosso ordenamento pátrio, sempre defasado diante do ordenamento

das nações mais desenvolvidas, clama por trazer à efetividade os princípios

constitucionais inseridos em nossa sociedade nos idos de 1988.

Para que o Estado Democrático de Direito no Brasil se torne efetivo,

devemos nos esforçar para fazer valer na prática o reconhecimento do trabalho como

primado da Ordem Social (art.193, C.F.), já que sem ele será muito difícil atingir os

demais objetivos que constam da ordem econômica (artigo 170, C.F.) atingindo

inclusive os fundamentos da República (artigo 1º, C.F.) e dos princípios a ela inerentes

(art.4º C.F.).

Como demonstrado a função social da propriedade e sua vertente relativa

à empresa, constituem princípios constitucionais de eficácia plena posto que possuem

conteúdo de norma a ser aplicado ao caso concreto para dar efetividade ao nosso

ordenamento, principalmente em uma visão pós-positivista.

O Direito do Trabalho necessita urgentemente reformar seus institutos

internos para recepcionar os princípios constitucionais da função social da propriedade

e do contrato, seja para democratizar o poder de comando do empregador adaptando-o

à nova realidade empresarial e a Teoria da empresa que lhe dá sustentação atual, seja

para permitir o acesso dos trabalhadores nas decisões da empresa, permitindo, ainda,

às partes a negociação direta conferindo a agilidade que falta às nossas empresas

quando comparadas com as estrangeiras.

De outro lado, deve ser recepcionado o princípio da função social da

empresa para que amplie o nível de proteção do trabalhador ao coibir atos que venham

a lesar o patrimônio da empresa com graves reflexos nas condições de

empregabilidade.

Não há, portanto, hierarquia ou mesmo conflito entre o princípio clássico

da proteção do trabalhador e o princípio pós-moderno da função social da empresa,
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este último, na verdade vem a complementar o primeiro já que visa proteger tanto a

pessoa individual do trabalhador quanto a coletividade de trabalhadores e a defesa dos

próprios meios de produção, que como mencionados, em última análise é a própria

empresa.

Nunca é demais lembrar as lições de GOFFREDO TELLES JUNIOR,

que ao discorrer sobre a disciplina da convivência humana afirma categoricamente que

“VIVER É CONVIVER”170

No pós-modernismo, as fronteiras deixaram de existir, de forma que a

necessidade de convivência humana com diversas culturas, línguas, ideologias é um

fato e não pode ser negado pelo Direito, já que está inserido na forma de ser da

humanidade.

A busca pela proteção de dignidade humana, do trabalho decente nada

mais são do que resultados da necessidade de convivência humana.

O Direito do Trabalho, fruto da evolução desta convivência, não pode

mais ficar estanque aos acontecimentos sociais, entrincheirado na defesa apenas do

trabalhador subordinado, ele deve ingressar nos meandros do Direito Econômico para

regular o máximo das relações em que envolva a defesa do valor social do trabalho

dentro do ambiente das empresas.

O enfoque trabalhista deve ser ampliado para a defesa dos valores sociais

do trabalho independentemente da forma em que o mesmo se apresenta (subordinado,

autônomo, ou outras formas a serem criadas) já que o corpo de normas atuais prevê,

inclusive, a defesa da função social do contrato e as relações existentes no ambiente da

empresa sempre serão contratuais, por mais que sejam inovados os métodos de

produção.

                                                
170 Goffredo Telles Junior, A criação do Direito, 2ª Edição, revista, Ed. Juarez de Oliveira, p. 473.
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GOFFREDO TELLES JUNIOR ao estudar a disciplina da convivência

humana cita parte da encíclica “Divini Redemptoris” elaborada por Pio XI, a qual

dispõe: “A sociedade é um meio natural que o homem pode e deve usar para obter seu

fim, pois a sociedade humana é para o homem, e não o contrário. Isto não se há de

entender no sentido do liberalismo individualista, que subordina a sociedade ao uso

egoísta que dela faz o indivíduo; mas só no sentido de que, pela união orgânica com a

sociedade, se faça possível a todos, mediante a mútua colaboração, a realização da

verdadeira felicidade terrena.”171

Portanto, os desafios estão postos ao Direito do Trabalho, o qual deve,

em nosso entendimento, acolher o princípio da função social da empresa como um dos

primeiros advindos do fenômeno pós-moderno, cujo critério de aplicação no caso

concreto será a ponderação da ética da solidariedade para o atendimento dos interesses

individuais do trabalhador em harmonia com os interesses do empregador e aqueles

apresentados pela sociedade, construindo um sistema futuro, voltado para a

fraternidade entre os serem humanos e a distribuição das riquezas de forma

sustentável.

                                                
171 Idem, p.475
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