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DOS
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DA
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Cara~teriza-se

formais de

~ireito,

a lei, como as demais fontes

por sua normatividade abstrata,

Daí por que, para ser aplicada a um caso concreto,
deve ser interpretada, ainda que o seu texto se
afigure claro. O brocador in claris intepretatio cessat
não é

valor~zada

pelos

~~eutas,

até

p~,

como ensinou DÉLIO MARANHÃO ao descrever o
méto~Q
-<!
c

histórico-evolutivo de interpretação, a norma

jurídica "vive uma vida própria, tem força expansiva,
pelo que é possível ao intérprete atribuir-lhe sentido
novo, de acordo com as exigências do momento em
que é aplicar a, diverso do que lhe fôra emprestado
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ao tempo de Fua formação"(1). A finalidade da lei se
desprende da intenção do legislador, para adquirir
sentido próptio.
O

teleológico,

como

observou

WANDER EICKEN, deve revelar a finalidade da lei
numa determinada ocasião, tendo em vista as
condições sócio-política-econômicas da conjuntura
em que será aplicada (2).

E que o

Direito, sendo uma

das ciências da superestrutura social, não se petrifica
I

\

e

sofre

a

influência

de

causas

primárias

ou

I

estruturais, cpnfiguradoras de uma realidade que
adquire força normativa. Daí a importância do método
histórico-evolutivo de interpretação da lei, o qual vem
sendo cada vez mais utilizado, como se infere da
análise do direito comparado.
No

dizer

do

saudoso

mestre

CARLOS

MAXIMILIANO, os modernos hermeneutas procuram
"conciliar o !passado com o presente, admitir a
exegese progressista sobre a base dogmática;
insistem

em

inquirir a

vontade

geradora

dos

dispositivos, porém permitem que se observe não só
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o que o legislador quis, mas também o que ele
quereria se vivesse no meio atual" (3).

O.,F"·
método
sistemático- é comumente invocado, a
.....,. p
fim de que a exegese do dispositivo em foco melhor
se revele no confronto com as normas de mesmo
sistema legal
vigente,

e até com o conjunto da ordem jurídica

que

deve

compreender

os

princípios

constitucionais e os diplomas internacionais alusivos
aos

fundamentos

jurídicos

da

civilização

contemporânea, como a Declaração Universal dos
Direitos do Homem.
A adequada interpretação
da norma jurídica
.--'
impõe a iteração de diversos métodos, sobretudo da
harmônica

~--combinação do teleológi~o ~ finalistico,

--

- _____

__..
que revela os fins sociais da lei, com o histórico-

evolutivo, que aponta as novas exigências sociais e
I

do bem comum.
Em face do exposto, o legislador~-:::::::==:não deve d.escer.._
a
m~as,
;:::::----

p.-etendendo

contemplar

4

todas

as

hipóteses geradas pelas relações humanas. Cumpre~

lhe adotar preceitos que permitam certa flexibilidade,

~~

numa tarefa construtiva aconselhada pela mutação
das condições sócio-econômicas.

Para a consecução desse objetivo, relevantes
são

os

I

princípios

consagrados

pelo

Direito

-----

Internacional e pelas Constituições dos respectivos
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AMERICO PLA RODRIGUEZ, aut r da preciosa ~

rmonografia sobre o tema, define os princípios como . ---

r
I

1

"linhas diretrizes que informam algumas normas e
inspiram direta ou indiretamente uma série de
soluções, pelo que podem servir para promover e

I embasar a aprovação de novas normas, orientar a
r interpretação
r

-.

das existentes e resolver casos não

previstos".(0
I ·to, a b rangent e, como se 1mpoe,
· - e, o
Esse conce1
I

entendimento de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE
MELLO,

para

quem

o

5

principio

constitui

"mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que irradia
sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e
servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo , no que lhe
confere a tônica e lhtdá sentido harmonioso" .(5)

GOMES
português

CANOTILHO,

expoente

contemporâneo,

assinala

do

(

Direito

que

"A

I

elaboração (indutiva) de um catálogo de tópicos
relevantes para a interpretação constitucional está
relacionada com a necessidade sentida pela doutrina
e praxis jurídicas de encontrar princípios tópicos
auxiliares da tarefa interpretativa: (1) relevantes para
a

decisão

(=

resolução)

(princípio

da

operativos

no campo

do

relevância);

problema

(2)

prático

metodicamente

do direito constitucional,

articulando direito constitucional formal e material,

princípios

jurídico-funcionais

(ex.:

princípio

da

interpretação f onforme a constituição) e princípios
jurídico-mater~ais

(ex.:

princípio

6

da

unidade

da

.

'•

constituição, princípio da efectividade dos direitos
fundamentais); (3) constitucionalmente praticáveis,
isto é, susceptíveis de ser esgrimidos na discussão
de problemas constitucionais dentro da "base de
compromisso"cristalizada

nas

normas

constitucionais (princípio da praticabilidade").(&)
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DAS NORMAS GERAIS, ESPECIAIS E

EXCEPCIONAIS

Na interpretação das normas legais cumpre
distinguir as de caráter gral, especial e excepcional.
Umas não revogam,

nem derrogam, as outras,

vigendo simultaneamente, como afirma a Lei de
Introdução do Código Civil brasileiro (Art. 2°, § 2°).
Mas a norma especial e a excepcional só incidem
sobre a matér1
ia, casos e tempos que expressamente
•

indicam.
O sistema legal especial (Jus singulare) resulta
de condições

sociais,

econômicas

7

ou

políticas

..
4 '

reveladas pelo direito consuetudinário e aceitas pela
ordem

jurídic~,

relações

que justificam a exclusão de certas

materiais

ou

do

pessoais

campo

de

aplicação do Direito Comum, para serem regidas por
disposições especiais de incidência limitada. Já o
direito excepcional pode figurar tanto nas leis de
aplicação geral, como nas de natureza especial,
porque
relações

corresponde a exceções
jurídicas

submetidas,

admitidas

seja

ao

nas

Direito

Comum, seja ao Direito Especial.

111 - DO DIREITO INTERNACIONAL

A c J nstituição brasileira de 1988, no seu
Título 11, atinente aos direitos fundamentais, que
constituem

cláusulas

pétreas,

insusceptíveis

de

reforma por emenda constitucional, dispôs no seu
art. 5°:

"§ 2° - Os direitos e garantias expressos
nesta

Constituição

8

não

excluem

outros

••

decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja
parte".

E a Emenda Constitucional n. 45, de 2004,
prescreveu

que

os

tratados

e

convenções

internacionais sobre direitos humanos, se aprovados
pelo Congresso Nacional em procedimento e quorum
especiais, terão hierarquia constitucional (§ 3° do art.
cit. ).

Diploma internacional relevante é o Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais aprovado pelas Nações Unidas em 1966 (7},
que regulamenta a Declaração Universal dos Direitos
do Homem no concernente a esses direitos.

IV -

DOS PRINCIPIOS RELACIONADOS COM O

DIREITO DO TRABALHO

9
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A Nor a Carta Magna, ao sublinhar no seu art.
1°, os fundamentos da República Federativa do Brasil,
referiu:

"111 - a dignidade da pessoa humana;
IV- os valores sociais do trabalho."

Na

lição

do

magistrado

do

Tribunal

Constitucional da Espanha, MIGUEL RODRIGUES
PINERO, "a dignidade, a liberdade, a privacidade, o
livre desenvolvimento da personalidade devem ser
tutelados não apenas em face do Estado e dos
poderes

públicos,

mas

também

em

face

dos

particulares. Daí a irrupção da Constituição nas
relações entre particulares, pois doravante ninguém
escapa da sua longa manus" .(8)
I

Os ~~~~~~-~
instrumentos normativ~ aJusivos
às
-~
~
re~ções de tr~ho devem objetivar-ª- p~yalência
r

dos valores sociais do trabalho. E o respeito à

Í) digni~;;; ~trabalh~r constitui ~ dos dir~
~.4 supra-estatais inerentes ao ser humano, cuja
" ;>
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=-J.4 )J observância independe da vigê~cia_ de leis nacionais

\ ou tratados

i~ternacionais. ~->t ~

O-"\

~~~ .

Por seu turno, ao relacionar os P!incípios
gerais~a atividade econômica._ seguiu a orientação
do estatuto básico anterior, aludindo, no seu art. 170,

à:
"valorização do trabalho humano" (caput)
"justiça social" (caput);
"função social da propriedade" (n.ll);
"busca do pleno emprego" (n. VIII).

A condenação do trabalho forçado, objeto

-----

das Convencões ns. 29 e ---=====-==
105 da OIT, e por esta
~

--

classificadas no elenco dos tratados sobre direitos
humanos

~menta~,

sintoniza-se

com

~

o

1o, 111 e IV, e 170, caput,

estatuído nos arts.

supratranscritos.
Também o
I

princípio~
t

isonomja,

,

afirmado pelo art. 5°, I, da Constituição, corresponde

--

às Convençõbs da

'

Q!I.- ns. 1OQ_ e 111, incluídas no

mencionado elenco.
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Além dessas diretrizes, que guardam íntima
relação com

o

Direito do Trabalho,

princípios

específicos desse ramo de enciclopédia jurídica
podem ser aferidos, pelo processo de indução, do
conjunto de normas adotadas pela Constituição a
respeito dos direitos individuais e coletivos do
trabalho. Alguns deles emanam, com nitidez, do
texto constitucional.
O f!!_ncíp}<?_ ~~?:~or
emana das normas imperativas e, portanto, de ordem
pública, que caracterizam a intervenção básica do
Estado nas relações de trabalho. Entre os seus filhos
legítimos, destacam-se os princípios da primazia da
realidade, do

in dúbio pro operaria,

---=---- ------..____

norma

e

da

condição

da prevalência da

mais

-------~

benéfica,

da

intangibilidade do salário e da não-discriminação.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional
- expõe GOMES CANOTILHO - há quatro caminhos
para os dirertos sociais, econômicos e culturais:
como normas pragmáticas, normas de organização,

12

.
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garantias

institucionais

ou

direitos

públicos

subjetivos. E aduz que "A proteção internacional de
alguns diretos econômicos, sociais e culturais
advém

também

do

cumprimento,

ratificação pelos órgãos

através

da

políticos competentes e

posterior execução, das convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), sobretudo no que
respeita à política social, ao direito do trabalho, ao
direito

à segurança

social

e

à

igualdade

de

tratamento". (9)

V -

DOS MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO NO

DIREITO BRASILEIRO

A

Lei

de

Introdução

ao

Código

Civil

Brasileiro, de aplicação geral, dispõe:

"Art. 5°- Na aplicação da lei, o Juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se destina e às
exigências do bem comum".

13
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Esse sábio preceito, que valoriza o método
teleológico e o histórico-evolutivo, é completado, no
tocante às relações de trabalho, pelo estatuído no
art. 8° da Consolidação das Leis do Trabalho:

"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 principios 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 interesse de
classe ou

particular prevaleça sobre o

interesse publico".

Convém

recordar,

neste

passo,

as

considerações do saudoso Ministro OROZIMBO
NONATO,

co~autor

da precitada Lei de Introdução,

em voto sobre a exegese do art. 5°:

14
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"Vê-r e, no dispositivo, traço de método
teleológico

de

IHERING,

inculcando

o

legislador e ao Juiz a necessidade de, na
adaptação da norma ao fato, atender as
imposições do fim e da realidade do direito.
E a invocação do bem comum é indicativo de
tendências

frenadoras

indiv1
i dualismo,

ao

dos

qual

se

abusos

do

opõem

os

imperativos da democracia social" (10).

E, em outro voto, asseverou:
"o que importa é a "mens legis" e não a
"mens legislatoris". A palavra da lei se
desprende do legislador e, como disse
Ferrara, eloquentemente, tem vida espiritual
autônoma, sobre a qual se desdobra o
trabalho mental das gerações. E isto explica
como um Código antigo e "surané" como o
Código Napoleão ainda hoje vige e pode
disciplinar relações jurídicas em França,
pelo trabalho constante e renovador da
I

jurisprudência" (11 ).

15
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Também o notável professor e Ministro da
Suprema Corte que foi NELSON HUNGRIA, após
acentuar que "A lei não pode ficar inflexível e
permanentemente ancorada nas idéias e conceitos
que atuaram na sua gênese", escreveu: "No estado
atual da civilização jurídica, ninguém pode negar ao
juiz a faculdade de afeiçoar a rigidez da lei ao
progressivo espírito da sociedade, ou de imprimir ao
texto legal a possível elasticidade, a fim de atenuar
os contrastes que acaso surjam entre eles e a
cambiante realidade. Já passou o tempo do rigoroso
tecnicismo lógico, que abstraia a lei do seu contato
com o mundo real e a consciência social. O juiz pode
e deve interpretar a lei ao influxo de supervenientes
princípios científicos e práticos, de modo a adaptá-la
aos novos aspectos da vida social, pois já não se
procura a

mens Jegis

no pensamento do legislador, ao

tempo mais ou menos remoto em que foi elaborada a
lei, mas no espírito evoluído da sociedade e no
sentido

jurídi~o

imanente, que se transforma com o

avançQ da ci, ilização" .(12)
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No

campo

das

relações

de

trabalho,

portanto, a conexão entre os vários métodos de
interpretação deve ser feita visando a revelar os fins
sociais da norma em foco e as exigências do bem
comum e de forma a que nenhum interesse particular
ou de classe prevaleça sobre o interesse público. Em
face do que estatuem os precitados art. 5° e do art. 8°
da CLT, o Juiz, deve considerar os princípios
aplicáveis ao Direito do Trabalho, principalmente os
consagrados,

explicita

Constituição.

Dentre

ou
estes,

implicitamente,

pela

sobressaem

dois

princípios que fundamentam a República Federativa
do Brasil: a dignidade da pessoa humana e os
valores sociais do trabalho (art. 1°, incisos 111 e IV) princípios que, nos termos do art. 5°, § 2°, da Carta
Magna,

completam

os

direitos

e

garantias

fundamentais relacionados no seu texto.

VI - DO ABUSO DO DIREITO, A FRAUDE Á

LEI'~ NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

17
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A norma criadora de um direito não deve ser
usada contra a finalidade que a ditou. Quem, sem
interesse

legítimo,

procura,

intencionalmente,

prejudicar a outrem, abusa, certamente, do direito de
que é titular.! E o exercício anti-social de um direito
não

pode

ter

a

sanção

do

mundo

jurídico

contemporâneo.

Na lição deixada pelo notável jurista que foi
)( ORLANDO GOMES, a lei deve ser aplicada
homenageando o princípio da normalidade: "Admitese que o exercício dos direitos deve ser normal. O
princípio de que cada qual pode usar de seu direito
como lhe convém não é mais aceito em face do
princípio da normalidade. Quem usa de seu direito
de modo anormal comete abuso de direito". O abuso
se caracteriza quando o direito "não é exercício de
acordo com a sua destinação social ... O abuso de
direito é uma fórmula elástica que permite conter
toda ação que se reputa inconveniente à nova
ideologia das relações humanas, ao novo sentido

18

que se vem emprestando ao comportamento social".
(13)

Esse

conceito

à

corresponde

teoria

relativista do direito, que se contrapôs à filosofia
liberal-individualista

determinante

da

concepção

absoluta do direito. Foi JOSSERAND -

um dos

maiores juristas do século XX - quem melhor expôs
e desenvolveu essa teoria:

"Os poderes públicos conferem ao homem
faculdades

para

a

satisfação

de

seus

interesses, porém não de todas as classes de
interesses,

dos

senão

legítimos.

Numa

sociedade organizada, os direitos subjetivos
são

direitos-fundamentais

(DUGUIT);

não

devem sair do plano da função a que
correspondem, pois, a contrário, seu titular
os desvia do seu destino, cometendo um
abuso de direito. O ato será normal ou
abusivo segundo se explique ou não por um
motivo legítimo,

que constitui,

19

assim, a

.'
verdareira pedra angular de toda a teoria do
abuso dos direitos. Estamos obrigados a pôr
nossas faculdades jurídicas a serviço de um
motivo adequado a seu espírito e a sua
missão, pois do contrário não os exercitamos
propriamente, abusamos deles". (14)

Na violação da lei, o
..r

·

~

-

-

~o

é objetivo,

pouco importando a intenção do infrator. Já, no

-

abuso de direito, o seu titular o exerce sem

- - - --

desrespeitar objetivamente a disposição legal, mas
contrariando conscientemente a sua finalidade.

A aferição do uso anormal, malicioso ou
abusivo do direito deve ser analisada sob um duplo
aspecto: subjetivo, que implica a verificação dos
motivos determinantes do ato (elemento pessoal e
subjetivo); objetivo, atinente à função exercida, pelo
ato em

fac~

ro direito aplicável (elemento social e

objetivo). E o que ressalta JOSSERAND, após
examinar

I

os

quatro

critérios

20

preferidos

pela

."
jurisprudência

comparada

(critérios

intencional,

técnico, econômico e finalista).(15)

A fraude à lei nas relações de trabalho pode
decorrer: a) de ato unilateral do empregador, ao usar
maliciosamente de um direito, com

objetivo de

impedir ou desvirtuar a aplicação de preceito jurídico
de proteção ao seu empregado; b) de ato bilateral,
em

virtude do qual empregador e empregado

simulam a existência de falsa relação jurídica entre
ambos, a fim de ser ocultada a natureza do ato
realmente ajustado. Nessa hipótese - de simulação o

próprio

empregado

concorda

em

disfarçar,

maliciosamente, a verdadeira relação estipulada, seja
por ignorância ou por vício de consentimento
oriundo de presumível coação.

Para o combate do abuso de direitos e à
fraude à lei, f umpre destacar, além do preceituado
no já referido art. 5° da Lei de Introdução ao Código
Civil, o art.

9~

da CLT, que resultou da tese por mim

21
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apresentada ao 1o Congresso de Direito Social (São
Paulo, maio de 1941 ):
"Serão

nulos

de

pleno

direito os

atos

praticados com o objetivo de desvincular,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos
contidos na presente Consolidação"

- regra que não pode ter o seu campo de incidência
limitado aos casos de fraude aos dispositivos
consolidados, mas a toda legislação de proteção do
trabalho.

~e que ~1, desde que <da lei não
resulte solução diversa, a

~elação

de

e~o

deve

prosseguir como se o referido ato não tivesse sido
praticado. Caso contrário, deve ser reparado, com
indenização, o dano oriundo do ato

---malicioso.

Ocorrendo simulacão
atinente à relação de trabalho,
<
ou a uma de suas condições, as ,.-.::=
normas jurídicas
;::==

correspondentes deverão ser aplicadas em face da

v~erd_!deira n~tur;z;-da ~sta;;- ?U 7a
~

condição realmente estipulaEé!-

22
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Essa orientação foi consagrada pelo Código
Civil Brasileiro, vigente desde 11 de janeiro de 2003.
Projetado por renomada comissão sob a presidência
do emérito MIGUEL REALE, refletiu as tendências
sociais contemporâneas, prestigiando princípios e
normas que se sintonizam com as consagradas pelo
Direito do Trabalho. Na esplêndida síntese do
saudoso jurista e político JOSAPHAT MARINHO,que
foi o relator no Senado, "o Código Novo vê o homem,
integrado na sociedade; o antigo divisou o indivíduo,
com seus privilégios". (16)

A diretriz

mater, a iluminar as normas

atinentes ao contrato, está inserida no art. 421,

!.!1

verbis:

"A liberdade de contratar será exercida em
razãdI e nos limites da função social do
contrato".
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O art.I 166 do novo Código, dentre os evento
determinantes

da nulidade do negócio jurídico,

preceitua que este será nulo quando:

"111 - O motivo determinante comum a ambas
as partes, for ilícito;
VI- tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
VIl - a lei taxativamente o declarar nulo, ou
proibir-lhe a prática, sem cominar sanção".

Como bem sublinhou o principal assessor
do relator-geral do novo Código Civil na Câmara dos
Deputados,

MÁRIO

LUIZ

DELGADO,

"uma

das

principais inovações do Código Civil de 2002, na
matéria contratual, reside exatamente na sua base
ética, pois o novo diploma não só valoriza a correção
de

comportamento,

honestidade,

I

a

a

probidade,

lealdade,

a

a

retidão,

confiança

e

a
a

solidariedade social, como erige esses valores ao
patamar de requisitos

de validade

negócio jurídico" .(17)

24

do próprio

As precitadas normas, como se infere,
irradiam luz para a cotidiana aplicação do Direito do
Trabalho, fundamentando a interpretação que a
doutrina e a jurisprudência vêm dando às nulidades
nas relações de trabalho.

Prezados colegas brasileiros e portugueses.

Na visão equivocada dos neoliberais, as leis
do mercado deveriam prevalecer sobre os direitos
1
humanos, mesmo no concernente às relações de
trabalho. Isto importaria, a pouco e pouco, na
coisificação do trabalhador, porque quase tudo é
considerado

~ercadoria.

r
<r""~~~~ ~ ~

e.Ã)""\"'1

«s-:> ~

~~~~/~~1~~:--1~
É mister a visão sociológica e jurídica dos
partidos políticos, dos legisladores e dos intérpretes
do sistema

~e
I

proteção ao ser humano, com a

finalidade de harmonizar o social com o econômico,

25

sem menosprezar a força normativa da realidade
contemporânea.

Urge pôr a economia e o direito a serviço da
humanidade.

NOTAS DE RODAPÉ:

(1) - "Instituições do Direito do Trabalho", SP, Ltr.,
19a. ed., 2000, Voi. I, pág.197.

(2) -

Apud - Serpa Lopes, "Lei de Introdução do

Código Civil", Rio, Freitas Bastos, 1944, V oi. I, pág.
141.

(3) - "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Rio,
Freitas Bastos, 3a. ed., 1946, pág. 67.

(4) -

I

"Los rrincípios de Derecho del Trabajo",

Montevideo, dd. MBA, 1975, pág. 17.

26

(5) - "Eiem ntos de Direito Administrativo", São
Paulo, rev. dos Tribunais, 1980, pág. 20.

(6)- "Direito Constitucional e Teoria da Constituição,
Coimbra, 38 • ed., ed. Almedina, pág. 1148.

(7) - O Pacto foi aprovado pelas Nações Unidas em
19.12.66. O Brasil o ratificou em 24.1.92, após
aprovação pelo Congresso Nacional pelo DecretoLegislativo n° 226, de 12.12.91, sendo promulgado
pelo Decreto n° 591, de 06.7.92.

(8) - "Constituição", direitos fundamentais e centrais
de trabalho",

!n Revista

"Trabalho e Doutrina", n° 15,

São Paulo, ed. Saraiva, 1997, pág. 25.

(9) Ob. cit., págs. 444/446 e 486.

(1 O) -Voto no STF, in D.J. de 01.12.45, pág. 4.1 05.

(11) - Voto

"r

STF,

!n

"Revista dos Tribunais", São

Paulo, março ~e 1959, pág. 826.
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(12) - "Comentários ao Código Penal", Rio, ed.
Forense, 3a. ed., Vol.l, pág. 77.

(13) - "Introdução ao Direito Civil", Rio, ed. Forense,
1957, págs. 122,123 e 124.

(14) - "EI espírito de los derechos y su relativid",
trad. Espanhola, México, ed. Cajica, 1946, pág. 306 e
317.
(15) - Ob. cit., pág. 288 e 289.

(16) - Novo Curso de Direito Civil de Pablo Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho, ed. Saraiva, 2002, Vol. I,
pág. XX.

(17) - Revista Jurídica Consulex n° 149, Brasília,
2003, pág. 48.
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BRAIS

J:m. DIREITO QQ TRABALHO

o

t ;r.~)~AUTOHOfiliA CIENTfFiç_· DO DIREITO ~ TRABALHO

a)PERGOLESI : npelos rinc:Ípios e institutos prÓprios que possui cada um
dos setores do ireito é possivel afirmar a respectiva aut'onomia
cientifica • .lb.n ~JL~~ . \ke&..jj2t, . ~ . ~ ~- ~.
do Direito do Trabalho : principios e normas
t
peculiares incl ~dos :
- na Constituição
de 1917 (art . 123) ;
- no Tratado de V r/sailles de 1919 : criação da OIT (arts . 387/426) e
...
!.
(
_,.
,
'
·
prJ.ncJ.p~os g rais
art . 427 - d.ir . de associaçao
, s alario
m:tnl.mo,
duração do t abalho , descanso semanal , proteção especial ao menor
e à mulher e isonomia salarial em razão do trabalho , do sexo e da
nacionalidade , tudo sob o principio diretivo de que 11 0 trabalho
não pode ser considerado mercadoria ou artigo de comércio" .
- na ~nstituição alemã de \fEIHAR(1919) : trabalho sob a proteção especial do Esta o , direito positivo uniforme , liberdade sindical,conselhos de em resa e regulamenta ção internacional do trabalho.
c)BEAS IL - Elenco d direitos sociais,como reflexo da legislação da Revolução de 1930,na Constituição de 1934,repetidos e ampliados
nas de 1937
- - ,- 946
- - e 1967 .

ordenamento jurid
fixado ~ ~ ob
to , nos casos de o
. ,
norma apl~cavel .
- Ordenamento do q
dos t::·ertinentes
b)COVII~LLO : Hos prin
diferentes norm
c)CARNELUTTI · são a
d)Construção pela d

- -

-

co,~ proc~sso de inducio , ~ terem inspirado e

etivo . Devem ser invoca.dos,seja como fonte de ~iissã.o da lei, seja como fator ~ interpretação da

...

al sao induzidos : leis nacionais e tratados ratificao

,

•

ma"ter~a .

{pios gerais
s legãis ,das
ssêncía ou o
utrina,com o

de direito são pressupostos lÓgicos das
quais,por abstração , devem ser induzidas~
espirito de um sistema legal .
endosso da jurisprudência.

!III ) ;ruNÇrí'RS. E.. I JVIPORT.b CIA
a)FREDERICO :g!_ CAST O ( espanho ~ ) :

- informadora=insp
-normativa=fonte
- interpretadora=o
b)DBL VECCHIO :não h
solvidas pela ap
ram e norteiam .
c)Art . 4º da Lei ~

u:pletiva da lei;
ienta a aplica.ção da lei .
ordenamento legal omisso , porque as lacunas são reicação dos principies gerais de ~ ireito que o inspintrodução ao Cod . Civil Brasileiro: '' Quando a lei for

-2-

d)Art . 8º da CLT •• • • •• • (ler) •• • •• por equidade e outros principias gerais de Direito especialmente do Direito do Trabalhou .

-

EQUIDADE

IV)JUSTIÇA SOCIAL
a)Teoria do Direi
b)Constituição da
c)Eguidade referi
do Trabalho .
- É fonte formal
Somente nos di
fixar o "justo
- Em regra , como p
da norma exist

o Jfatural=Justiça Social,na qual se insere a equidade .
OIT=princ{pio básico diretivo:Justiça Social
a no art . Sº da CLT como principio especial de Dir .
supl~tiva ?

. cols . de natureza econÔmica,embora hoje seja difÍcil
sal~rio" (art . 766).
evalece na doutrina , é apenas um~ de interpretação
. ,
nte apl~cavel .
d )DÉIJIO 1<1...-iffiA.NHÂO : " equídade funciona , pois , normalmente , como um guia do
juiz na interpletaçã.o e aplicação da lei 11 •
e )~'i.ISTÓTELES : "A n~ftureza especifica da equidade consiste em corrigir a
lei , na medida m que esta se mostre insuficiente , em virtude de seu
,
carater geral"
) PRDW:fPTQS..

a)Obra clássica de PLÁ RODRfGu~Z
1Q)principio da roteçao
- in dubio ~o operaria
,
- apllcaiao da norma_mais favorav~l
- aplicaçao
da ~ondiçao mais favoravel
,
2ºprincipio da i1renúnciabilidade
3º)urincinio da iontinuidade
4º)princ ~pio da rmmazia da realidade
•
5º)principio da azoabilidad.e
6º)principio da 1 oa~fé .
- os dois u~timos sao princípios gerais de direito,sem enfase especial no Direito do •rrabalho .
b )I•linha ~:it~Iil.Ea ãm relação de princÍpios do Dir . do Trabalho:
1Q Principio da
ao=ligado a histeria do Dir . do Trabalho
a)Finalidade
ial do DT=limitar a autonomia da ""~rontade p/ proteger
o trabalhador : su erioridade jur!dica p/ compensar a desigualdade eco-

--

,

I

,..,

,

N

A

'

,

)

nÔmica ( Folch.)
...
b)legislaçao inter~encionista

-te

·

onvenc~qna 1

J

Interv . basico
Dirigismo estatal

,.r1
A
~

c( ~
;AA~~ • . ~

~ ~ -~·vuu~
c....~.

c)normas imperativ s=mlnlmo de proteçao que integra o cont . de trab . a
falta de condiçÕ s pactuadas mais benéficas.
. result a d es t e pr1nc1p~o
. f • .
d)regra ln dubio
02erar10
-Signi?icado :nor
com a finalidade de proteger o trabalhador
interpretadas e aplicadas de acordo c/ este prop6sito .
,
-DEVEALI : aplica- ~ "somente quando exista duvida sobre o alcance da norma e desde que ão esteja em desacordo c/ a vontade do le&-isladort' .
,

..

1/W

'

·•

-3·t

e )Norma ~ condicã<P mais favorável
-- Ac.do TST= ••• ~~ · .Inversão da hierarquia das fontes de Direito .
- Data venia,não E isso=as fontes formais de Dir . do Trab . estabelecem
patamares p/ prDteger _Q_trabalhador , ªbaixo ou acima dos quais não
pode prevalece~ a autonomia coletiva (Conv. ou ac . )1 nem a individual
(Cont . de trab . ) Dai prevalecerem as normas ou condiçÕes mais favoráveis (art . 444) .

-

da dimli< ade .9-.2 trabal;,;;;;h~G~·.:c_~h~u.~m~an
~·o
::
=
a}Tratado
Versail
- Preambulo do art . 427 : ''.As Altas Partes Con-

2º )Principio
2

~

-

es ~ 1919)

A

.....
,
"
tratantes • • • • per.uadidas de que o traba~ho nsQ ~ ~ ~ cons~derado
simplesmente com(~ um artiao ~ comerc~o , pensam que existem metodos e
principies para ~P.. regulamentação das condiçÕes de trabalho que todas
as corou.TJ.idades i dustriais devem esforçar-se em aplicar •••
b)Carta de Filadélf a (1944),incorporada à Constituição da 01'1' (Art . I , a)
, .
c ) Corolar:ws_:
- liberdade de t abaJ:b.o(não- escravidão;não-trabalho forçado)
- salario jú"Sto ~/ uma Yida decente
Ti c 1 ara çao
... TT
• ver: a 1 d
. .... os d o 14
·' .... t • ..1'
YY.,.II
: ''f e 3'J'r. •• • • ••
c ,\ _ue
u n~
E D.
· ~r e~.,
. ..~omem ( ..'L.
........ ..~.
, ns • c~.
• • •~ T;:atado~ , págs . 461/2 • •
d)Constituição bras leira= • ••• ~r ~rti160d ns 1 e 2 •••••
e) Exemplo comum : perr~anecer no emprego sem trabalhar .
~

,

•

I

11

3º)Principio ~ nã o- d scriminacão
a)Decorre do princi.~io geral da isonomia;mas tem aplicação especial ~
ampla no Dir . do T abalho .
b)Tratado d~ Versai.Las.=art . 427 nº7{salários)e nº8(entre nacional e estrangeiro) .
c)Declaração de Fil~délfia= 11 Todos os seres •• • • ler art . II , a •••• Tratados,
pág . 82) .
d)Declaraçã.o Univer~al ~D ireitos do Homem=arts . Y..XI a XXIII (ler Tratados,pág . 461)
e)Convenção OIT-111 (ratificada)=emprego e profissão (lg art . 1Q, Tratados , pág . 307) .
f) ~ns tituição bras =salário(art . 165 . nºIII);es:pécie de trabalho(art . 165,
nºXVII)
g)CLT=salário(~rts . 'ºe 461);espécie de trabalho (Parag . Ú..11ico do art . 3º) .

.

---

-

---4º )Pr~rn§·~c~i~'P~i~o~ ~ irremtnciabilidade

Direi.to .PÚblico
,. ,.
.
a)Normas imperativa...§ ou cogentes{ D
' ireito rrivadoordem pu' b l~ca
antecinaJ: a - nula
b) Renúncia na. vürên{ :ia do contra to - em r egra, nula
[ ~~ a e2tin_ç_ão(ou apÓs) - restrita
c) Renúncia ~ transa<âo(~ dubia

.§. ~

litigiosa)

·~

...·

-45º )Princinio ~ nrima ia J1L :ç-eali~
=a)Contrato-realidadl.e (Supremo f•1exicano e De La CUEVA)
b)Am la aplicação f o Dir.do Trabalho=simulação unilateral ou bilateral
em fraude à le (Art.9º)
-!naplicação d art.104 do CÓd.Civil:simulação bilateral nao invocável em litilio na Justiça.D~LIO:supÕe o dolo das partes em be.
,
,
,..,
,
nef~c~o propr o e,pela CLT,e nulo e nao anulavel.
c)amnla jurisnrudê cia:contratos rotulados de prestação de serviços au...
,
tonomos,empreitada,sociedade, estagio etc.

-

~---

(

6Q )~s.f.lli:g da cont ·
(Afrontado e f
a)Impnrtância da c
e contratuais
b)Constitui ;o

uidade ~ rr_lação ~ emnrego
rido pelo ~egL~e do FGTS)
ntinuidade=direitos e vantagens legais ,regul&~entares
decorrentes do tempo de serviço.
:integração do trabalhador na empresa (Art .1 65,nQV) .
-preferência pelo contrato sem razo ( §1 ºdo443, 445~51)
c)Diretivas da CLT soma d~ çontratos- sucessivo (arts.XIX 452 e 453)
sucessao na empresa,estabelecimento ou setor(10 e 448)

---

"

~~-~~~~

......~~

•

-t;-

~ k

f'-(P.T5

d)Nulidade ~esn dida arbitraria
-Teoria álemã Direito comparado
...
I
I
-Conv~nçao OIT-158, 82
-Te~tativa ántl projeto CLT (DÉLIO e EU) - Ensáio (Art.165)
- Esperança que a futi.ra Constituição consagre o principio.
--f--

(Palestra não aborda princÍ pios gerais de
- Direi to sindic l=anta.gonismos entre os decorrentes de instrt:~.mentos
internacionais e legislação comparada e oe resul t antes da legislação brasileira (monopÓlio de representação das categorias e profissÕes preordenadas pelo Bstado.Tal como na URSS );

üi!ieHU~·rn~lll4"tf:á14XfrlDrnMD~~MIMM

-

- Direi to Proces ual do r.rrabalho , que possui princ.:f.pios prÓprios, que
serão Expostos
1a aula do Curso que o IAB está organizando sobre
dis ciplina)

Os Princípios Fundamentais do Direito do Trabalho
Salvador-Bahia, 19 de março de 2005
por Arnaldo Süsseklnd
(Ministro aposentado do Tribunal Superior do
Trabalho, membro
de número
da Academia
lberoamerica de Derecho Del Trabajo y de la
Seguridade Social e Presidente honorário da
Academia Nacional de Direito do Trabalho.

I - Considerações Gerais
A Associação Luso-Brasileria de Juristas do
Trabalho, que ora se instala no Brasil, objetiva ,
precipuamente, estudar, aperfeiçoar e promover a
universalização çjos princípios fundamentais do Direito do
Trabalho.
Como se infere, os fundadores desta entidade
acreditam , tal como proclamou o inolvidável filósofo
EMMANUEL KANT, que os princípios estão para o Direito
assim como o cérebro está para a cabeça do homem.

I

.

Manuel Alonso Olea, notável e sempre lembrado ·
jurista, jamais concordou com aqueles que vêm nos ·
princípios mera fonte subsidiária de direito, somente
invocável para sanar omissões do sistema legal aplicável
a um caso conc~fto.Conforme assinalou na sua aplaudida
"lntroducción ai Dj recho Del Trabajo", "O princípio geral

de

direito é mais do que uma fonte supletiva para ser aplicada
na omissão ou l mprecisão da lei ou do costume; é, na
verdade, um criterio geral de ordenação, que inspira todo o
sistema, com múltiplos efeitos"(1 ).
No mesmo sentido, AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, autor da
mais festejada monografia sobre o tema, define os princípios
'

como "linhas diretrizes que informam algumas normas e
inspiram direta ou indiretamente uma série de soluções, pelo
que podem servir para promover e embasar a aprovação de
novas normas, orientar a interpretação

das existentes e

resolver casos não previstos"(2) . .
A circunstância de o direito positivo explicitar que os

t princípios gerais de direito podem, ou devem, sanar
omissões da lei (no Brasil, Art. 4° da Lei de Introdução ao
Código Civil, art. 126 do Código de Processo Civil e art. 8° da
Consolidação das Leis do Trabalho; em Portugal, art. 1O do
r

( Código Civil)

nã ~

significa que o seu campo de atuação

~, esteja assim limitado. Daí entendermos que 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.
Esse conceito abrangente corresponde ao entendimento .
de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, para quem o
princípio constitLi "mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro

alicer~e dele, disposição fundamental que irradia

sobre diferente,
servindo

de

normas, compondo-lhes

Cliitério

para

sua

exata

o espírito e

compreensão

e

.

I

I(

inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade

do sistema

nor~ativo,

no que lhe confere a tônica e lhe dá

sentido harmonioso" (3).
Também
princípios

o

preclaro

"verdades

MIGUEL

REALE

fundantes

de

um

considera

os

sistema

de

conhecimento, como tais admitidos por serem evidentes ou
por terem sido comprovados" (4).
(

Em excelente monografia, que recebeu, no Brasil, o
"Prêmio . Ministro Coqueijo Costa", EDVALDO NILO DE
ALMEIDA sintetiza os vários critérios de conceituação dos

...• -

princípios,

assinalando
.

l&IJAõgiRiétiG~

-

--.

~

.. -=.·~ :-:i .... -::: .

. . . ~.·

~

4"tPUI .

- .
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~

eles "são normas de natureza estruturante

ou com um papel fundamental em decorrência da sua
hierarquia superior (ex: princípio constitucional da dignidade
da pessoa huma11a); (... ) são normas que constituem a ratio
de

regras

jurídicas,

desempenhando

uma

função

normogenética fundamentante" (5).
Além · dos princípios gerais de direito, certo é que os
diferentes ramos da ciência jurídica possuem princípios
próprios, sem os quais seria -duvidoso afirmar-lhes a
autonomia.
VIALARD,

Como

bem

assinalou

ANTÔNIO

"dadas

suas

características,

VAZQUEZ

impostas

pela

finalidade que persegue, o Direito do Trabalho foi elaborando
um corpo de dhutrina que contém princípios comuns,
1

correspondentes a diretrizes que inspiram o sentido das
normas laborais de acordo com critérios distintos dos
relativos a outros ramos jurídicos" (6). Até porque, na lúcida

I
.'

observação de

~RANCISCO METON MARQUES DE LIMA, "o

Direito do Trabalho, obedecendo à Lei Universal, partiu de
princípios, seguiu pelos meandros legais e almeja o ponto de
chegada, que é o mesmo da partida, composto pelos
princípios que o orientam" (7).
Tratando

dos

princípios

do

Direito

do

Trabalho,

ALFREDO RUPRECHT deduz as seguintes conseqüências:
"1) têm o caráter de preceitos jurídicos que podem ser
aplicados por autoridade judicial; 2) têm caráter normativo,
pois se aplicam a situações de fato e de direito; 3) são eles
os preceitos que sustentam e tipificam o Direito do Trabalho;
4) orientam a interpretação da lei e solucionam situações de
dúvida ou não previstas; 5) dão unidade e confiança à
disciplina"(8).

11 - Princípios constitucionais gerais no Brasil

Como bem asseverou o douto PAULO BONAVIDES, os
princípios constitpcionais fazem a congruência, o equilíbrio e
a essenciabilidade de um sistema jurídico legítimo. Postos
no ápice da pirâmide normativa, elevam-se, portanto, o grau
de normas das normas, de fonte das normas"(9).
A Constituiçãb brasileira de 1988, no Titulo 11, atinente
aos direitos e garantias fundamentais, dispôs no seu art. 5°:

"§2°

direitos

Os

e

garantias

expressos

nesta

Constituir ão não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos

I

..
tratados

internacionais

em

que

a

República

Federativa do Brasil seja parte".
Conferiu, assim, aos princípios que consagrou uma
hierarquia de relevo. Daí asseverar CELSO RIBEIRO BASTOS
que, "se houver rigor em extrair-se as conseqüências
implícitas
'
( I

de

todos

os

artigos

que

explicitamente

a

Constituição encerra, certamente será possível emprestar
força a um rol de direitos não expressos. É uma questão de
coragem hermenêutica e de coerência com a aceitação dos
princípios"(1 0).
Essa Carta Magna, nos seus arts. 1° e 5°, deu hierarquia
constitucional a relevantes princípios, sejam de caráter geral
sejam de Direito pivil e de Direito Penal; e, em outros
tópicos, relacionou princípios de Direito Internacional (art 4°),
da atividade econômica (art. 170) e da seguridade social
(art.194). E nos precitados artigos consag rou princípios
gerais que se

aplicam

adequadamente ao

Direito

do

Trabalho:

"Art. 1° - A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do

Distrito

Federal,

constitui-se

em

Estado

Democrático de Direito e tem como fundamentos:

~·

.
IV -

os valores sociais do trabalho e da livre

iniciativa"

"Art. 5°- Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
~egurança

e à propriedade, nos termos seguintes:

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer;

XVII - é plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou
a permanecer associado;
••••..•••..•.••.•..•...........•.......................•...•............................... "

~

Cumpre ponderar,neste ensej.o, como bem asseverou o

r

jurista e político brasileiro ANDRÉ FRANCO MONTORO, que

(

r"há uma lei maior da natureza ética, cuja observância
(

( independa do direito positivo de cada Estado. O fundamento
; dessa lei é o respeito à dignidade da pessoa humana. Ela é a
" fonte das fontes do direito"(11 ). Aplausos, portanto, à
(

( Constituição brasileira de 1988, quando ressalta no seu art.
{

~'

que "a

dig~idade

da pessoa humana" é um dos

~·

"'

fundamentos do "Estado democrático de Direito" - princípio
que, nos termos do art. 5°, § 2°, se traduz num dos direitos e
.. gar ntias do cidadão, O respeito à di nidade do ' er humano
~

~

(

~

categ ria dos direitos que PONTES DE MIRA

L

_1

de sup estatais e que a Igreja Católica incll;JI no elenco dos

' di~eitOs ~aturais,

<

l

cuja observância não deve depender da
•

•

A

•

vigência de tratados internacionais ou le1s nacaonaas.

( verdade é que os princípios gerais de direito são induzidos dos
( sistemas juridicos pela filosofia do Direito, adquirindo feição
\
~ universal

(10).

I

Demais disto, ao relacionar os princípios gerais da
atividade econômica, a Constituição brasileira enunciou, no
seu art. 170:

"valorização do trabalho humano" (caput);
"justiça social"(caput);
"função social da propriedade"(n. li);
"busca do pleno emprego" (n. VIII).

I
A

condenação

Convenções n.os.

do

trabalho

forçado,

objeto

das

2p e 105 da OIT, e por esta classificadas no

elenco dos tratados sobre direitos humanos fundamentais
. t .
I
,
stn onaza-se com o estatuído nos arts 1 o 111 e IV
e 170 , caput,
supratranscritos. Tj mbém o princípio da isonomia , afirmado
1

·

•

,

pelo art. so, I, da Constituição, ·corresponde às Convenções da

OIT nos. 100 e 111, illuídas no mencionado elenco.

J

'

··.

.. '

...
111 - Princípio• conatitycionai

aluaivo

ao Dirtito do

Trabalho

O art _. 7°

8° da Conetituigio brasileira, qu relacionam

os direitos fundamentais do trabalhador, referem alguns
princípios de relevo:
a) o princípio da não-discriminação: que proíbe diferença
de critério de admissão, de exercício de funções e
salário por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
(art. 7°, XXX), ou de critério de admissão e de salário
em razão Cle déficiência física (art. 7°, XXXI) e, bem .
assim, que se distinga, na aplicação das normas
gerais, entre os respectivos profissionais (art. 7°,
XXXII).

Este

princípio,

consagrado

pelo

Direito

Internacional (12), deve, entretanto , ser aplicado tendo
em

conta

que

não

fere

a

isonomia

tratar-se

desigualmente situações desiguais;
.
~

I

b) o princípio da continuidade da rei!Ç_ão emerego, o
.--:::--=

f qual,

embora

não

seja

--

- - _.;-

inflexível,

-

posto

que

a

Constituição de 1988 não · consagrou a estabilidade
absoluta

emprego, emana,
rU~~'·d
"d en1zaçao
...
ltMI...-eeaas:A&tne, as normas so b re a 1n
\

do

trabalhador

no

devida nas despedidas arbitrárias, independentemente
do levantamento do FGTS (art. 7°, n. 0 l)e do aviso

\
(

\

prévio para a denúncia do contrato de trabalho

proporcion~l

à antigüidade do empregado (art. 7°, n. 0

"- XXI).

8

.. '

...
c)

I

\

~-~erdade s!ndi c~l

(art. 8°

J

e•e~t).

-Pena é que esse artigo, depois de enunciar que "É

(

(

livre a associação profissional ou sindical", tenha

<.

imposto a unicidade de representação sindical por

\

categoria profissional ou econômica (art. cit., n° 11) e
estabelecido a tributação compulsória dos integrantes
das correspondentes categorias (art. cit., n. 0 IV), que
( afrontam o conceito de liberdade sindical consagrado
~ pelo direito comparado, inclusive a OIT.
I

IV- Princípios deduzidos dos sistemas legais.

Outros princípios, contudo, podem ser deduzidos do
conjunto de normas adotadas pela Constituição a respeito
dos direitos individuais e coletivos do trabalho e, bem assim,
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de algumas
leis trabalhistas complementares.
Os princípios gerais do direito comum - cumpre ressaltar
- são aplicáveis ao Direito do Trabalho somente na medida
em que sejam compatíveis com as finalidades e os princípios
fundamentais

desse setor do mundo jurídico.

É que,

conforme precisou DEVEALI, o Direito do Trabalh o, por ser
especial, distingue-se do direito comum, sobretudo porque,
enquanto este supõe a igualdade das partes, ele pressupõe
uma desigualdade que visa a corrigir com desigualdades de

natureza jurídica

(13 ~ .

<4 I

• ..

IV- A O princípio protetor e seus corolários

LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA SILVA, autor da mais
completa obra brasileira sobre o tema, define o princípio de
proteção como "aquele em virtude do qual o Direito do
Trabalho, reconhecendo a desigualdade de fato entre os
sujeitos da relação jurídica de trabalho, promove a atenuação
da inferioridade econômica e hierárquica dos trabalhadores"
(14)

Por via de conseqüência, o princípio protetor, ou da
proteção do trabalhador, erige-se como o mais importante e
fundamental para a construção, interpretação e aplicação do
Direito do Trabalho. A proteção social aos trabalhadores
constitui a raiz sociológica do Direito do Trabalho e é
imanente a todo o seu sistema jurídico. Na observação de
KASKEL, as norras jurídicas públicas e as

privadas

coexistem nesse ramo do Direito, "uma ao lado das outras,
não em forma mutuamente excludente, senão reforçando-se
reciprocamente; ambas baseadas no princípio protetor do
direito social como ponto de partida e como elemento diretor
para o desenvolvimento e a interpretação" (15). Também o já
citado PLÁ RODRIGUEZ elege o princípio· protetor como o de
maior relevo no

qu~dro

do Direito do Trabalho, desdobrando- ·

o em outros prinf ípios, que constituem ramificações do
mesmo tronco.
O princípio prJtetor do trabalhador resulta das normas
imperativas e, potnto, de ordem pública, que caracterizam
a intervenção bást a do Estado nas relações de trabalho,

. ·'
·r

visando a opor obstáculos à autonomia da vontade. Essas
regras cogentes formam a base do contrato de trabalho uma linha divisória entre a

vonta~

do Estado, manifestada

pelos poderes competentes, e a dos contratantes. Estes
podem complementar ou suplementar o mínimo de proteção
legal.

Daí

decorre

(indisponibilidade ou

o

princípio

da

irrenunciabilidade

Gc•rr•s•RIIII••••

inderrogabilidade),

que é intenso na formação e no
curso da relação de emprego, e que se não confunde com a
transação, quando há res dubia ou res litigiosa no momento
ou após a cessação do contrato de trabalho.
Contudo, com a globalização da economia, resultante do
casamento da revolução tecnológica

acelerada com

a

implosão do império soviético, muitos países - mesmo os de
tradição jurídica romano-germânica - têm flexibilizado a
aplicação das normas legais trabalhistas e abriram fendas no
princípio da irrenunciabilidade. Na maior parte das vezes,
como no Brasil, além da adoção de disposições legais
flexíveis, permite a alteração de condições de trabalho,
restrita a determinadas hipóteses, mediante participação dos
sindicatos representativos dos
A

própria

Constituição

traba~hadores.

brasileira,

sob

pretexto

de . .

valorizar os instrumentos da negociação coletiva, possibilita
a redução dos salários e admite flexibilizações da duração do
trabalho. E a legislf1ção infra-constitucional assegura ampla
liberdade patronal para despedir empregados, salvo nos
casos raros de es\t abilidade condicionada a determinados
fatos (Lei n. 5.107, de 1996, substituída pela Lei n. 8.036, de

..
1990)~criou um n, vo modelo de contrato a prazo com ampla

redução

' --- -•

de

dir~ itos

(Lei

- :- - -•-•-;--- -----

~-~-

-

9.601,

de

1998.JI

•---... -- -•--·
~

-

•

' . i1

=

o

--

--

•-.

I

...

~

A verdade é que a concorrência comercial, incrementada
pela globalização da ecohomia, exigiu a diminuição do custo
da produção de bens e serviços.
M~ A flexibilização deve visar ao aumento da produtividade e

não a redução dbs direitos do trabalhador, sendo que, a
nosso ver, fere a hierarquia das fontes formais de direito a
derrogação de preceitos de ordem pública por convenções
coletivas

de

empresários.

trabalho
Quando

ou
se

acordos
destrói

o

entre
farol

sindicatos
jurídico

e

que

iluminava as relações de trabalho, a falta de rumo é mais
perigosa do que se ele jamais tivesse sido construído.
O princípio

J

protetor tem

raízes

históricas,

pois

a

legislação do trabalho nasceu intervencionista, como reação
aos

postulados

da

Revolução

Francesa

(1 789),

que

asseguravam a completa autonomia da vontade nas relações
contratuais, permitindo a exploração do trabalhador, numa
fase histórica em que a Revolução Industrial propiciava o
fortalecimento da empresa, Como bem acentuou RIPERT, a
experiência demr nstrou que "a liberdade não basta para
assegurar a igualdade, pois os mais fortes depressa tornam- .
se opressores" (16).
Hoje , a

maror ou menor intervenção do Estado nas

relações de trar alho depende, não apenas do sistema
econômico adotado pelo respectivo regime jurídico-político,

,.

- .

mas também da p9ssibilidade real de os sindicatos, por meio

~

dos instrumentos I da negociação coletiva, conseguirem a
estipulação de condições adequadas de trabalho ou a
complementação da base mínima fixada por lei. Poder-se-ia
afirmar que, nos países de economia de mercado, o
intervencionismo estatal nas relações de trabalho reduz-se
na razão inversa do fortalecimento da organização sindical.
Os fundamentos jurídico-políticos e sociológicos desse
princípio-matar geram outros, que dele são filhos legítimos:

a) o princípio in dubio pro opera rio, que aconselha o

-

intérprete

a

interpretações
trabalhador,

escolher,

entre

viáveis,
desde

mais

a

que

duas

não

ou
favorável

afronte

a

mais
ao
nítida

manifestação do legislador, nem se trate de matéria
probatória;
. b) o princípio da norma mais favorável, em virtude do
qual; independentemente da sua colocação na escala
hierárquica das normas jurídicas, aplica-se, em cada
caso, a que for mais favorável ao trabalhador;
')~

c) o princípio da condição mais ·benéfica, que determina

a prevalência das condições mais vantajosas para o
trabalhador, ajustadas no contrato de trabalho ou
resultantes do regulamento de empresa, ainda que
vigore

ou

sobrevenha

norma jurídica

imperativa

prescrevend~ menor nível de proteção e que com esta
não sejam elas incompatíveis;

..
d) o princípio da primazia da realidade, em razão do qual
a relação pbjetiva evidenciada pelos fatos define a
relação

verdadeira

jurídica

estipulada

pelos

contratantes, ainda que sob capa simulada, não
correspondente à realidade;
e) o princípio da inalterabilidade do contrato em prejuízo
do trabalhador, que reflete o pacta sunt servanda (art.
468 da CLT), excepcionalmente atenuado pela teoria
da flexibilização sob tutela sindical ou revisão judicial;
f) os princípios da integralidade e da intangibilidade, que
visam a proteger o salário de descontos abusivos,
preservar sua
posição

impenhorabilidade

e

assegurar-lhe

privilegiada em caso de insolvência do

empregador.

IV- B- Outros princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho

Do

sistema

legal

brasileiro,

atinente

às

relações

individuais e coletivas de trabalho podem ainda ser aferidos,
dentre outros os princípios da prevalência do interesse
público ou coletivo sobre o de classe ou individual, da
razoabilidade e boa fé, da equivalência entre a justa
remuneração do trabalhador e a justa retribuição das
empresas,

da

assunção

do

risco

da

atividade

para

caracterizar a condição de empregador etc.
A Justiça do Trabalho brasileira tem aplicado, sobretudo,
1

os princípios da primazia da realidade, da razoabilidade, da

boa fé, da equiva ência salarial e da inserção_ as normas _dos·
.....__

·-

a~ordos

A

I
1

~--·-

--------

-

·

o:--

e conve ções coletivas nos contratos de__tr~balh<?!

guldade tem campo fértil para aamaar a justiça naa

decisões

dos

litígios

individuais

do

trabalho

e

nas

arbitragens lnstltuclonallzadas ou privadas dos conflito

~ coletivos .

O art. 8° da Gonsolidação das Leis do Trabalho e o art.
127 do Código de Processo Civil brasileiro, assim como o art.
4° do Código Civil português, explicitam que, nos casos
omissos, a equidade pode ser invocada pelo julgador. Mas,
conforme ponde11ou o douto catedrático de Lisboa, JOSÉ DE
OLIVEIRA

ASCENSÃO,

ela

"não

está

necessariamente

vinculada à matéria da integração das lacunas do sistema
jurídico. Pode a equidade funcionar também quando há
norma - quando se permite para certos casos a substituição
da determinação legal por um ajuste eqüitativo, ou que a
aplicação da norma deixe um espaço para a adequação às
circunstâncias df caso concreto."(17). Essa adequação na
interposição da lei, é banhada pela idéia do justo, da noção
de justiça social. Como ensinou o velho ARISTÓTELES, o
eqüitativo é o justo, e tem, não só a função de suprir o
silêncio do legislador, como corrigir a lei, na medida em que,
em razão do seu caráter genérico, ela se mostre insuficiente .
para fazer justiça. (18).
O que nos parece impróprio é invocar a equidade para
julgar contra disposição expressa da norma aplicável.

•r

..
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É incontestável Que nas duas últimas décadas, muito
países a pretexto de flexibilizarem a aplicação das normas
disciplinadoras das relações de trabalho, promoveram a
reduçao · dos

direitos

do

trabalhador,

numa

af onta

ao

princípio protetor, que corresponde a um dos postulados
tradicionais e fundamentais do Direito do Trabalho.
Na lição do mestre GOMES CANOTILHO, "O princípio da
proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o
núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado
através de medidas legislativas (... ) deve considerar-se
constitucionalmente

garantido,

sendo

inconstitucionais

quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros
esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzem, na
prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura e
simples desse núcleo essencial". E afirma: "veda-se, assim,
a contra-revoluç~o social ou a evolução reacionária"(18).
No dizer de PEREZ LUNO, infelizmente, a economia e o
mercado passaram, sem a devida ética, a ser os fins da vida
social (19). Na verdade, o pretendido desmonte dos sistemas
legais de proteção ao trabalho é um subproduto da face
desumana

da

prevalência das

globalização

da

economia,

leis do mercado,

que

fundada

na

incrementou a

concorrência comercial entre países e entre empresas. Mas,
é inadmissível que a política econômica substitua o direito
constitucional como centro da relações humanas e da vida
pública.

16

,.

.

Os planos estratégicos, mundiais e nacionais, não podem
pretender apenas resultados financeiros e até econômicos. É
mister

a

visão

política,

sociológica

e

jurídica,

sem

menosprezar a força normativa da realidade. Ignorar as
exigências sociais da humanidade é organizar um mundo
para a atividade robótica ou para as relações virtuais
propiciadas pela telemática; não para o gênero humano.
Não é possível conceber a civilização à margem do
Direito, mas tão pouco poder-se-á qualificar de civilizado um
mundo ou um país em que o Direito seja iníquo. Urge pôr a
economia a serviço da humanidade.

..
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O princípio protetor no Direito do Trabalho
(Vitória - 06-1 0-2004)
por Arnaldo Süssekind

I -Introdução necessária

-

.........

A - Princípio não é mera fonte subsidiária de direito ·para sanar
omissões legais.

8 - Alonso Oléa = "O princípio geral de direito é mais do que uma
fonte supletiva para ser aplicada na omissão ou imprecisão da
lei ou do costume; é, na verdade, um critério geral de
ordenação, que inspira todo o sistema, com múltiplos efeitos"
("lntroducción ai Derecho del Trabajo", Madrid, 38 ed., pág.,
295)
princípios constituem "diretrizes que
informam algumas normas e inspiram direta ou indiretamente
uma série de

~oluções, pelo que podem servir para promover

e embasar a aprovação de novas

normas,

orientar a

interpretação das existentes e resolver casos não previstos"
("Los princípios de Derecho del Trabajo", Montevídeo, 1975,
pág. 17).
· ivo explicitar que os princípios gerais
podem ou devem

r

· sões não significa que o seu

campo de atuação esteja assim limitado. Daí entendermos

.. -

que os princípios são enunciados genéricos, explícitos ou
deduzidos do ordenam

to jurídico pertinente, destinados a

iluminar t: :o

-...

_.

o

legislador,

.-s

a

ao

elabo

..

r

as

leTs

d:S

-.. -

respectivos sistemas, como o intérprete, ao aplicar as
normas ou sanar omissões.
J

........

E - Síntese de Ruprecht = os princípios do Direito do Trabalho:
"1) têm o caráter de preceitos jurídicos que podem ser
aplicados por autoridade judicial; 2) têm caráter normativo,

4) orientam a interpretação da lei e solucionam situações de

dúvida ou

~ão

previstas; 5) dão unidade e confiança à

disciplina". I ("Los

princípios

normativos

laborales

y

protección en la Legislatión", Buenos Aires, 1994, págs., 9 e

10).
11 - Conceito abrangente do qrincípio l?rotetor no Direito do
,_

=-;:as

Trabalho . .::::.. 'G-M~
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A - LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA SILVA, autor da mais

~

completa obra brasileira sobre o tema, define o princípio

~-~~ de
~...c.e:Q~

proteção como "aquele em virtude do qual o Direito do

Trabalho, reconhecendo a desigualdade de fato entre os
sujeitos da relação jurídica de trabalho, promove a
atenuação da inferioridade econômica e hierárquica dos
trabalhadores". ("Principiologia do Direito do Trabalho",
SP, 28 ed.,l pág., 29). Daí a conhecida definição de Gallard
Folck,

para

compensar,

quem

o

Direito

com

uma

do

Trabalho

superioridade

inferioridade econômica do operário.

-

objetiva

jurídica,

a

-

O princí io rotetor do trabalhador se manifesta por meio de
normas im erativas e, portanto, de ordem pública, que
~~...~
-o

bá ·ca

!!2...Estado nas relações

de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da

--

vontade. Essas regras cogentes formam a base do

......

~---

- .---

..........

to de trabalho - uma linha divisória entre a vontade

do Estado, manifestada pelos poderes competentes, e a

=)

dos

contratante~ Ele se desdobra em múltiplos principias

que são ..
ra.,m
.-....
if.i c.a....
õ.e.,.
s S2, mesmo tronco.

(c - O princípio da proteção social dos trabalhadores constitui,
sem dúvida, a raiz so ·

- ---...

, i a do Direito do Trabalho e é

,..,.....
~ imanente a todo o seu sistema jurídico) Na observação de

não em forma mutuamente excludente, senão reforçando-se
reciprocamente; ambas baseadas no princípio protetor do
direito social como ponto de partida e como elemento
diretor

para

o

desenvolvimento

e

a

interpretação".

("Derecho de I Trabajo", trad. da 58 ed., Buenos Aires, 1961,
pág. 427).

-

111 - Princípios constitucionais correlacionados C2!!1...!_Proteção do
trabalhador.

A - A Constitui ão brasileira de 1988, no Titulo 11, atinente aos
direitos e garantias fundamentais, dispôs no seu art. 5°:
" 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios

a

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte".

Supremo Tribunal Fe

ral = Os princ1p1os explícitos ou

deduzidos da Constituição e os tratados ratificados sobre
direitos humanos complementam

o elenco do

a~

5°

(Jurisprudênbia STF = Adin 1.675-1, Pleno de 24.9.97, rei.
Min. Sepúlveda Pertence).

Ribeiro

Bastos

conseqüências

= "se houver rigor em extrair-se as
implícitas

de

todos

os

artigos

que

explicitamente a Constituição encerra, certamente será
~ossível

erprestar força a um rol de direitos não expressos.

E uma questão de coragem hermenêutica e de coerência com
a aceitação dos princípios" ("Comentários à Constituição do
Brasil",

S~, v oi. 11, 1989, pág., 395)

.....

C - Fundamentos do
Direito.
..... Estado de ,......_,_
........
o -

A República Federativa do Brasil, formada pela

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:

----

- a dignidade da pessoa humana;

-

- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa"

tiiliiilliiill•r
Franco Montoro = "há uma lei maior de natureza
p

ética,

..

cuja

observância

independa

do

direito

positivo de cada Estado. O fundamento dessa lei é
o respeito à dignidade da pessoa humana. Ela é a
fonte das fontes do direito" ("Ética na virada do
século, SP. 1997, pág. 15)
2-

Dignidade do ser humano se insere na categoria

-

dos direitos que PO TES DE MIRANDA denomina
de su raestatais e que a Igreja Católica inclui no
elenco dos direitos naturais, cuja observância não
deve

depender

da

vigência

de

tratados

internacionais ou leis nacionais. A verdade é que
os princípios gerais de direito são induzidos dos
sistemas

jurídicos

pela

filosofia

do

Direito,

adquirindo feição universal.
ll~ ~~;t~ ~ ~ &-->~ ~--'\.,~
~ ~Oi ~;:V~~~,oU:..~~
E - Art. 170 da Constituição = princí
erais da atividade

o

econômi a:
1 -"valorização do trabalho humano" (caput);
2 -"justiça social"(caput);
3 -"função social da propriedade"(n. 11);
4 -"busca do pleno emprego" (n. VIII).

-----

___ ..____

F- Tratados s/direi s humanos da OIT ratificados Gvd, . G ~ ~~)

1- Conven - es n°s 29 e 105 s/trabalho forçado = sintonia
f

..

c..,..w.a

..

-

2- Conven ões 100 e 111, sobre isonomia=sintonia com
três normas do artO 7°, que proíbem diferença de critério
de admissão, de exercício de funções e salário por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX),
de critério de admissão e de salário em razão de
deficiência física (art. 7°, XXXI) e, bem assim, que se
distinga, na aplicação das normas gerais, entre os
respectivos profissionais (art. 7°, XXXII).

IV -O princípio de proteção do trabalhador e seus corolários.
~

c

~

tiL -"

4

A - O princípio protetor tem raízes históricas, pois a legislação

.....

do trabalho nasceu intervencionista, como reação aos

-

ostulados

~ ~~

da

Revolução

Francesa

(1789),

que

=-11~ t sseguravam a completa autonomia da vontade nas
~ - relações

contratuais,

permitindo

a

exploração

do

- ~~ ; trabalhador, numa fase histórica em que a Revolução

~

<"""

...

~ JZ,.,fl."\

'

Industrial propiciava o fortalecimento da empresa. Como

~"" bem acentuou RIPERT, a experiência demonstrou que "a

1

~-R_ OA.h-

iberdade não basta para assegurar a igualdade, pois os

~;-\)_"? mais fortes depressa tornam-se opressores". ("O Regime
Democrático

e o Direito Civil Moderno", trad. bras., SP,

1937, pág. 133).

8 - Diversos princípios, que constituem ramos do protetor,
podem ser de deduzidos do conjunto de normas adotadas
pela Constituição a respeito dos direitos individuais e
coletivos do trabalho e, bem assim, da Consolidação das
Leis do l rabalho (CLT) e de algumas leis trabalhistas
complementares.

1)

o

in dubio

C

111111

~oli
pili
e ra r ioa, que aconselha o

intérprete a escolher, entre duas ou mais interpretações
viáveis, a mais favorável ao trabalhador, desde que não
afronte a nítida manifestação do legislador, nem se trate
de matéria probatória;

.. --

o princí io da norma mais...f alli
vli
oii
ráíiiliel, em virtude do qual;
111
independentemente da sua colocação na escala
hierárquica das normas jurídicas, aplica-se, em cada

..

caso, a que for mais favorável ao trabalhador;
o princí io da con · ão

benéfica, que determina a

prevalência das condições mais vantajosas para o
trabalhador, ajustadas no contrato de trabalho ou
resultantes do regulamento de empresa, ainda que
vigore

ou

sobrevenha

norma

jurídica

imperativa

prescrevendo menor nível de proteção e que com esta

4)

~~~~-de, em razão do qual a

o prin
relação

objetiva

verdadeira

evidenciada

relação

contratantes,

ainda

pelos

jurídica
que

sob

define a

estipulada
capa

correspondente à realidade( ~7) Cc, <25) o princí io

fatos

pelos

simulada,

_a.

não

q, L( 2.- )

inalterabili ade do contra o em prejuízo do

trabalhador, que reflete o pacta sunt servanda (art. 468 da
CLT),

excepcionalmente

atenuado

pela

teoria

da

flexibilização sob tutela sindical ou revisão judicial;
6)

......!....

••

os princípios da integralidade e da intan ibilidade, que
visam a proteger o sal á ·o de descontos abusivos,
preservar

sua

posição

privilegiada em caso de insolvência do

empregador.

impenhorabilidade

e

assegurar-lhe

'I

•

V - ~Ftexibilização ~construção

!. !!!. aplicação

~s normas

trabalhistas.

A - Sistemas

romano-germânico

maior ou menor intervenção do Estado nas relações do
trabalho, com fundamento do princípio protetor, de ende

-- --

não apenas da tradição do sistema jurídico e do re ime
econô · o consagrado, mas também da possibilidade real
de

os

sindicatos,

negociação

coletiva,

por

meio

dos

conseguirem

instrumentos

da

estipulação

de

a

condições adequadas de trabalho ou a complementação da
base mínima fixada por lei. Poder-se-ia afirmar que, nos
países de economia de mercado, o intervencionismo
estatal nas relações de trabalho reduz-se na razão inversa
do fortalecimento da organização sindical.

---

8- Com a lobalização da economia, resultante do casamento
~
~ da revolução tecnológica acelerada com a implosão do

_

~~CAJ;

império soviético, muitos países - mesmo os de tradição

~~ ~

jurídica romano-germânica - ~ flexibilizado a aplicação

-~r.....sL ~- das normas legais trabalhistas e abriram f:tndé!.s ~

~ ~~ princípio da irrenunciabilidade. Na maior parte das vezes,
clQr.:>

~ Sl-:J"29:11/ como no Brasil, além da adoção de disposições legais

~;

lexíveis, permite a altera ão de condições de trabalho,
~fJ'VV""~'V

-

-

....

estrita a determinadas hi óteses, mediante participação
dos sindicatos representativos dos trabalhadores.
C - Concorrência comercial = lei do mercado - redução do
custo da produção de bens e serviços.
D - A flexibilização deve visar ao aumento da produtividade e

--

não a red
nosso ver, f

--

....

ão dos direitos do trabalhador, sendo que, a
e a hierar uia das fontes formais de direito a

derrogação de P-receitos de ordem ~ública por convenções
.....
--___.
=coletivas de trabalho ou acordos entre sindicatos e

•

•

.

'

---

iluminava as relações de trabalho, a falta de rumo é mais
perigosa do que se ele jamais tivesse sido construído.
1 -Europa
2 - América Latina e Ásia
3- OIT =O, 16% até 7° ano.

-.

Flexibiliza ão permitida no Brasil = a Constituição, sob

E

p

2Q

___

pretexto de valorizar os instrumentos da negociação
coletiva, possibilita a red

ão ....._
dos salários e admite

I\ A~>~._ ~d--: flexibiliza ões ~ d ~r~ção ~ trabalho. E a legislação
~
.,~onstitucional assegura ampla liberdade patronal

1
.?

l;-.JV'-

~ ~

f

-

infrapara
--.....

des edir empregados, salvo nos casos raros de
-'o~~- 'P
estabilidade condicionada a determinados fatos (Lei n.
~

(..

~

~~?VO

"rfvJ..JV

5.107, de 1996, substituída pela Lei n. 8.036, de 1990); criou

-

~ ~ · um novo mo elo

~~

2.!_contrato

~ com ampla redução

de direitos (Lei 9.601, de 1998); excluiu determinadas

~~ 9?~restaçõeJ do conceito
;;;:::-~,.. de 2.001) etc.
~~

a

de salário-utilidade (lei n. 10.243,

~-

VI - Considerações finais

o

É

incontestáv~l que nas duas últimas décadas, muitos países,

a pretexto de flexibilizarem a aplicação das normas disciplinadoras
das relações de trabalho, promoveram a redução dos direitos do
trabalhador, numa

~fronta

ao princípio protetor, que corresponde a

um dos postulados tradicionais e fundamentais do Direito do
Trabalho.
Na lição do mestre GOMES CANOTILHO, "O princípio da
proibição de retrof esso social pode formular-se assim: o núcleo
essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de
medidas

legislativ~s

(... ) deve considerar-se constitucionalmente

garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que,

...
•
pura e simples desse núcleo essencial". E afirma: "veda-se, assim,
a contra-revolução

~ocial ou a evolução reacionária"(18).

No dizer de P.EREZ LUNO, infelizmente, a economia e o
mercado passaram, sem a devida ética, a ser os fins da vida social
(19). Na verdade, o pretendido desmonte dos sistemas legais de
proteção ao trabalho é um subproduto da face desumana da
globalização da economia, fundada na prevalência das leis do
mercado, que incrementou a concorrência comercial entre países
e entre empresas. Mas, é inadmissível que a política econômica
substitua o direito constitucional como centro da relações
humanas e da vida pública.
Os planos estratégicos, mundiais e nacionais, não podem
pretender apenas resultados financeiros e até econômicos. É
mister a visão política, sociológica e jurídica, sem menosprezar a
força normativa da realidade. Ignorar as exigências sociais da
humanidade é organizar um mundo para a atividade robótica ou
para as relações virtuais propiciadas pela telemática; não para o
gênero humano.
Não é possível conceber a civilização à margem do Direito, mas
tão pouco poder-se-á qualificar de civilizado um mundo ou um país
em que o Direito seja iníquo. Urge pôr a economia a serviço da
humanidade.

•

I

social com o conômico, sem menosprezar a força
normativa da r~alidade contemporânea.
Urge pôr a economia e o direito a serviço da
humanidade!

9

OS DIREITOS HU~ANOS DO TRABALHADOR
(por Arnaldo Süssekind)

f

~

Homenagem ao douto e saudoso professor CELSO DE
ALBUQUERQUE t.IELLO, o qual, como professor e escritor,
dedicou-se ao estudo e difusão dos direitos fundamentais do ser
humano.

I- CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
O renomado jurista DALMO DALLARI considera os
direitos humanos 'uma forma abreviada de mencionar os
direitos fundamentais da pessoa humana". Sem eles, acrescenta,
"a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se
desenvolver e de participar plenamente da vida" ("Direitos
um anos e Cidadania", São Paulo, ed. Moderna, 1998, pág. 7):
Não existe uma definição unívoca sobre o tema,
porquanto os fundamentos dos direitos humanos variam com as
concepções culturais (filosóficas, religiosas, políticas e jurídicas)
das diferentes etdias. E também sofreram mudanças ou
complementações no tempo, decorrentes das profundas
modificações culturais configuradoras das fases que se
.
suce d eram em noss~I h"IS t'or1a.
1

O inesquecít el professor CELSO DE ALBUQUERQUE
MELLO proclamo essa mutabilidade, acentuando que "A
1

natureza humana está em construção, vez que ela apenas
pressupõe a sociabilidade do homem, e esta vai criando novas
formas de pensar" ("Direitos Humanos e Conflitos Armados",
Rio, 1997, ed. Renovar, pág. 4).
O direito comparado, nas suas manifestações
doutrinárias, tem considerado direitos fundamentais os
concernentes ao ser humano consagrados pelas Constituições de
diversos Estados, devendo o termo direitos humanos ser
reservado para aqueles que, por seu caráter supranacional, são
observados independentemente de tratados ou leis vigentes.
Os direitos humanos tendem a constituir-se em
princípios e, segundo o douto professor RICARDO LOBO
TORRES, apresentj m as seguintes características:
a) fundam-se na liberdade;
b) valem er~:a omnes;
c) são universais, no sentido de que tocam a todos os
homens, independentemente de suas nacionalidades
ou das classes sociais e econômicas a que pertençam;
d) são negativos, pois exibem o status ne~:ativo que
protege o cidadão contra a constrição do Estado ou
de tercei~os;
e) criam taytbém o status positivo libertatis, que gera a
obrigação de entrega de prestações estatais
individuais para a garantia da liberdade e das suas
condições essenciais;
f) postulam garantias institucionais e processuais que
provocam custos para o Estado;
g) são plen mente justificáveis;
2

h) independbm de complementação legislativa, tendo
eficácia imediata;
i) positivam-se, entre outros, nas diversas Constituições
nacionais (no Brasil, art. 5°) e na Declaração
Universal dos Direitos do Homem da ONU
("Arquivos de Direitos Humanos" vol. V, RJ, 2003,
ed. Reno~ar, págs. 100 e 101).
Na "Revista de Direito do Estado" (RDE), recentemente
lançada pela editoJ;"a RENOVAR, o acatado professor INGO
WOLFGANG SARLET lembra que
"na sua vertente histórica, os direitos humanos
(internacionais) e fundamentais (constitucionais)
radicam no reconhecimento, pelo direito positivo, de
uma série de direitos considerados naturais do
homem, que, neste sentido - em se reconhecendo a
existência de direitos naturais e inalienáveis da pessoa
humana -, assumem uma dimensão pré-estatal e, para
alguns, até mesmo supra-estatal"(Rev. cit. n.1, Rio,
2006, págs. 62 e 63).

Ressalte-se que a Carta Magna brasileira determina
que as nossas relações internacionais são regidas, dentre outros
princípios, pela "prf valência dos direitos humanos (Art. 4°, 11)
e relaciona amplo Ielenco de direitos e garantias individuais
(Art. 5°), atribuind -lhes a categoria de cláusulas pétreas (Art.
60, § 4°, IV).

3

'

'

II

INTERNACIONALIZAÇÃO

E

INTERRELACIO~AMENTO

Após a 23 guerra mundial, com a criação da
Organização das Nações Unidas (ONU), incrementou-se a
afirmação dos direitos humanos fundamentais no plano
internacional, tendo sido aprovada a nova Declaração Universal
dos Direitos do Homem (Paris, 1948), que substituiu a que fora
adotada pela Assembléia Nacionai da Revolução Francesa em
29 de agosto de 1789.
Da nova Declaração, com trinta artigos, cumpre
destacar, neste ensejo, os seguintes:
"Art. I - Todos os homens nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência
e devem agir em relação uns aos outros com espírito de
fraternidade.
Art. II- Todo homem tem capacidade para gozar os
Direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor,
sexo, línguà, religião, opinião pública ou de outra
natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição.
- Não será também feita nenhuma distinção fundada na
condição p~lítica, jurídica ou internacional do país ou
território a que pertença uma pessoa, quer se trate de
um território independente, sob tutela sem governo
próprio, q ~ er sujeito a qualquer outra limitação de
soberania.
4

Art. III - Tr do homem tem direito à vida, à liberdade e
à segurança pessoal.
Art. XXIII I_ 1. Todo homem tem direito ao trabalho, à
livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis
de trabalho e à proteção contra o desemprego.
2. Todo homem, sem qualquer distinção,
tem direito a igual remuneração por igual trabalho.
I 3. Todo homem que trabalha tem direito a
uma remu~eração justa e satisfatória, que lhe assegure,
assim como a sua família, uma existência compatível
com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se
necessário, outros meios de proteção social.
4. Todo homem tem direito a organizar
sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus
interesses"!
Art. XXIV- Todo homem tem direito a repouso e lazer,
inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a
férias remuneradas periódicas.
O texto de 1948 consagrou princípios de caráter geral,
consubstanciando o que a Conferência de Paris considerou o
mínimo dos direitos fundamentais do ser humano, a fim de que
pudesse ser resp~itado por países de diferentes culturas.
Objetivou, portantp, universalizar esses princípios, deixando
para a regulamentação de 1966, constante dos Pactos de
Direitos Civis e Pqlíticos e de Direitos Econômicos, Sócias e
Culturais (ONU, Nova York - ambos ratificados pelo Brasil),

5

preceitos mais esp{cíficos, sobretudo no concernentes à efetiva
aplicação dos princtpios.
No dizer da renomada professora FLÁVIA
PIOVESAN, "Ao conjugar o verbo da liberdade com o valor da
igualdade, a Declaração demarca a concepção contemporânea
dos direitos humanos, pela qual os direitos humanos passam a
ser concebidos como uma unidade interdependente, interrelacionada e indivisível"("Temas de Direitos Humanos", São
Paulo, 1998, ed. Max. Limonad, pág. 27). No mesmo sentido
dispôs a Convenção Americana sobre direitos humanos (São
José da Costa Rica, 1967, ratificada pelo Brasil em 1992 e o
Protocolo Adicional a essa Convenção (São Salvador, 1988), que
visou regulamentar, no âmbito americano, as normas
constantes do precitado Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sócias e Culturais
Essa int, rnacionalização e indivisibilidade importa
no reconhecimento re que:
a) todo o cidadão passou a ser sujeito de direito
internacional;
b) um novo conceito de soberania nacional deve
ser observado.
I

Em maio de 1944, quando já se vislumbrava a derrota
do nazi-fascismo nJ 23 • grande guerra, a Conferência Geral do
OIT aprovou a "Declaração relativa aos fins e objetivos da
OIT", conhecida como "Declaração de Filadélfia", a qual, em
1946, foi incorporada à Constituição desse organismo
internacional, que passou a integrar a família das Nações
6

Unidas. Ela trata ~os mais importantes direitos humanos do
trabalhador, correlacionando-os com os direitos civis que,
quatro anos depois, foram consagrados na Declaração da ONU.
A individualidade dos direitos humanos, isto é, a
rejeição à compartimentação desses direitos, decorre da
circunstância de que, sem o respeito aos direitos civis e políticos
fundamentais, não p odem ser exercidos os direitos econômicos,
sociais e culturais, e vice-versa.
Esse inter-relacionamento tem sido reiteradamente
proclamado em conferências e congressos sobre os direitos
humanos, sendo que a Conferência Geral da OIT aprovou em
junho de 1970, uma "Resolução sobre os direitos sindicais e sua
relação com as liberdades civis", na qual assevera que "os
direitos conferidos às organizações de trabalhadores e
empregadores se baseiam no respeito às liberdades civis
enumeradas, em tparticular, na Declaração Universal dos
Direitos do Homem e no Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, e que o conceito de direitos sindicais carece totalmente
de sentido quando não existirem tais liberdades civis". Segundo
a Resolução, esses direitos, no que tangem ao exercício da
liberdade sindical, são especialmente:
1

"a) o direito à liberdade e à segurança da pessoa e a
proteçãr contra a detenção e a prisão arbitrárias;
b) a

li~erdade

de opinião e de expressão e, em
particu~~r, a
de sustentar opiniões sem ser
molestatlo, a de investigar e receber informação e

7

opinião e a de difundi-las sem limitação de
fronteiras por qualquer meio de expressão;
c) o direito de reunião, o direito a processo regular
por tribunais independentes e imparciais;
d)o direito à proteção
organizações sindicais".

da

propriedade

das

Vale registrar que a Comissão de Peritos na
Aplicação de Convenções e Recomendações, no estudo
apresentado à Conferência de 1994, registra que "o Comitê de
Liberdade Sindical, desde sua criação em novembro de 1951,
tem enfatizado que as restrições às liberdades civis e políticas
constituem uma das principais causas de violação de liberdade
sindical", correspondente a- "quase metade das queixas
apresentadas" ("Libertad Sindical y Negociación Colectiva ",
Genebra, OIT, 1994, pág. 13).
O Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que é o
fórum mais importante das salvaguardas dessa liberdade, tem
jurisprudência sumulada sobre o tema:
"38
Um movimento sindical livre não pode
desenvolver-se num regime que não garanta os direitos
fundamentais, especialmente o direito dos trabalhadores
sindicalizados de se reunirem em sindicais próprios, o direito
de livre expressão de opinião, verbal ou escrita, e o direito dos
trabalhadores sindicalizados de contar, em caso de detenção
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com garantias de um processo judicial regular, formalizado o
mais cedo possível"
"41 - Os direitos sindicais, como os demais direitos
ser
respeitados
humanos
fundamentais,
devem
independentemenAte do grau de desen~olvimento do País de
que se trate"("
Liberdade Sindical - Recompilação de
Decisões e Princípios", Genebra, OIT, Versão Portuguesa da
43 • edição, 1997, pág. 14).

INTEGIMÇÃO
INTERNO

111 -

DO

TRATADO

NO

DIREITO

A Convenção de Viena sobre o direito dos tratados,
depois de referir ~ue esses instrumentos jurídicos obrigam as
partes e devem ser aplicados de boa-fé (art. 26) - princípio do
pacta sunt servanda, que é um dos pilares do Direito
Internacional- prescreve:
"uma parte não poderá invocar as disposições do
seu direito interno como justificação do
incumpr imento de um tratado (art. 27)"

Essa importantíssima Convenção - uma espécie de
introdução ao Direito Internacional - não foi ratificada pelo
Brasil.
A incorporação, na legislação nacional, dos
preceitos do tra do ratificado depende do direito público
9
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nacional. Pela concepção monista não há independência, mas
interdependência entre a ordem jurídica internacional e a
nacional, razão por que a ratificação do tratado por um
Estado, observados certos procedimentos, importa na
incorporação
automática de suas normas à respectiva
legislação interna. Para a teoria dualista, as duas ordens
jurídicas - internacional e nacional - são independentes e não
se comisturam: a ratificação do tratado importa no
compromisso de legislar na conformidade do diploma
ratificado, sob pena de responsabilidade do Estado na esfera
internacional; mas a complementação ou modificação do
sistema jurídico interno exige um ato formal por parte do
legislador nacional.
Tal como no Brasil, os seguintes países consagraram
a teoria monista: Alemanha, Áustria, Estados Unidos da
América, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Itália,
Luxemburgo, Portugal, Suécia, Suíça, países africanos de
idioma francês e diversos Estados latino-americanos, entre os
quais a Argenti~a, o México e o Uruguai. A concepção
dualista prevalece, entre outros países, na Austrália, Canadá e
Inglaterra.
A Co~stituição de 1988 confere ao Superior
Tribunal de Justiça competência para julgar, em recurso
especial, decisões que contrariem tratados ou lhes neguem a
vigência (Art. 105, 111, !), transferindo-lhe, portanto, a
competência que a Carta de 1967 atribuía à Corte Suprema
STF (Art. 119, 111). Como bem decidira o STF, em orientação
que não mais pre{ralece, "essa norma consagra a vigência dos
tratados, indepen~entemente de lei especial. Porque, se essa
1
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vigência dependekse de lei, a referência a tratado, no
dispositivo constiTucional, seria de todo ociosa. Por outras
palavras, a Constituição prevê a negativa de vigência da lei e a
negativa de vigêrlcia do tratado, exigindo para a validade
desta a aprovação pelo Congresso Nacional, porém não sua
reprodução formal em texto de legislação interna" (Ac. de
4.8. 71, Pleno, no I}E-71.154, rei. Ministro Oswaldo Trigueiro,
rev., cit., n.58, pág. 71).
Em face das normas que regem o Direito
Internacional, a ratificação de um tratado é revogável pela
denúncia formulada de acordo com os procedimentos e prazos
estabelecidos no próprio diploma e na constituição ou estatuto
básico da entida~e que o adotou. A ineficácia jurídica
resultante da a~rovação de lei nacional contrária no
estipulado no tratado não é a forma adequada à inaplicação
do mesmo e não exclui a responsabilidade do Estado perante a
respectiva entidad~ internacional.
Todaviar a Suprema Corte brasileira, desde 1997,
vem decidindo que o tratado ratificado perde sua eficácia no
território nacional, quando sobrevém uma lei dispondo em
contrário (Ac. do Pleno de 12.6. 77 no RE-80.004, rei. Ministro
Cunha Peixoto, Revista Trimestral de Jurisprudência n.83,
págs, 809 e segJ). Negou, assim, a primazia da norma
internacional que I se integrava em nosso direito positivo primazia que até então, como vimos, fora reconhecida pelo
STF (Ac. da 2a. Turma no RE-24.006, rei. Min. Orozimbo
Nonato, DJ de 29.9.58; Ac. cit. de 4.8. 71).
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Vale recordar como assinalou a doutíssima
professora NADI4- DE ARAÚJO, que o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no exercício da competência que lhe outorgou a
Cara Magna de 1988, considerou subsistentes as normas
constantes da Convenção de Varsóvia sobre transporte aéreo
que, em alguns tópicos, não se ajusta ao disposto no Código de
Defesa do Consqmidor. E, no entender da mencionada
jurista, o critério ~a especialidade, com o no caso de questões
tributárias, é a mais aconselhável para a solução de eventuais
conflitos entre o tratado e a legislação nacional, porque, como
asseverou o precitado aresto do STF, em face do prescrito na
Lei de Introdução do Código Civil, a Lei superveniente de
caráter geral não afeta as disposições especiais contidas em
tratados ("Os Direitos Humanos e o Direito Internacional",
Rio, Renovar, 1999, págs. 92 e 93).
Releva ponderar que a Constituição brasileira de
1988, na sua redação originária, estatuiu que os direitos e
garantias nela expressos não excluem outros decorrentes dos
tratados ratificados (§ 2° do art. 5°).
E a Emenda
Constitucional n. 45, de 2004, adicionou o seguinte preceito:

"§ 3°. Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada cJsa do Congresso N acionai, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes a emendas constitucionais".
1

Esses tratados, obviamente, se aprovados nas
condições mencionadas, terão hierarquia constitucional.
Também as mais recentes constituições contêm disposições
12

sublinhando a superior hierarquia dos tratados concernentes
aos direitos hum~nos fundamentais (Alemanha, Argentina,
Colômbia, Espanha, Nicarágua etc).

O precitado parágrafo - escreve o professor
WOLFGAND SARLET - "acabou por inserir no texto
constitucional uma norma procedimental dispondo sobre a
forma de incorporação ao direito interno dos tratados em
matéria de direitos humanos, que, interpretada em sintonia
com o art. 5°,§ 2°, pode ser compreendida como assegurando
- em princípio e em sendo adotado tal procedimento - a
condição de direitrs formal e materialmente constitucionais (e
fundamentais) aos direitos consagrados no plano das
convenções internacionais"(Trab. e rev. cits., pág. 77). E
lembra que alguns juristas defendem a tese de que os tratados
internacionais, q"ie já são materialmente constitucionais com
esteio no § 2° do art. 5° da Carta Magna, poderão ser
formalmente constitucionais, caso sejam aprovados, a
qualquer momento, pelo procedimento reforçado instituído
pelo§ 3° do mesmb artigo (idem, ibidem, pág. 78).

IV - TRATADOS APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES DE
TRABAHO
I

As mJ is recentes Constituições têm afirmado a
superior hierarquip dos tratados concernentes aos direitos
humanos. Daí a 4eclaração do eminente jurista brasileiro
"ANTONIO AUGbSTO CANÇADO TRINDADE que ora
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preside a Corte In~eramericana de Direitos Humanos, de ser
"alentador que as conquistas do direito internacional em favor
da proteção do ser humano, venham a projetar-se no direito
constitucional, enriquecendo-o, e demonstrando que a busca de
proteção cada vez mais eficaz da pessoa humana encontra
guarida no pensamento internacionalista"(" A Proteção
Internacional dos Direito Humanos", São Paulo, ed. Saraiva,
1991, pág. 631).
A OIT, por sua competência específica, é a entidade
internacional que ~ais se dedica aos direitos humanos dos
trabalhadores. Contudo, outros organismos internacionais,
inclusive a ONU, têm adotado tratados normativos que podem
incidir, ainda que por via oblíqua, no campo social-trabalhista.
Exemplifiquemos, com algumas convenções ratificadas pelo
Brasil:
a) Proteção de Obras Literárias e Artísticas
(Bruxelas, 1948);
b) EJtatuto dos refugiados (Genebra, 1951);
c) Pr3teção dos Direitos do Autor (Genebra,
1952);
d) Prdteção dos Direitos dos Artistas, Intérpretes
ou !Executantes, Produtores de Fonogramas e
Radiodifusão (Roma, 1961 );
e) Direitos Políticos da Mulher (Nova York,

t9<f);
f) Proteção à Propriedade de Inventos, Modelos e

Utilidades, Marcas etc (Estocolmo, 1967);
g) Elif.inação da Discriminação Racial (Nova
Y o~k, 1966);
h)Eli,.inação da Discriminação contra a Mulher
14
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(Nova York, 1974).
I

V - CONVENÇÕES DA OIT INDICADAS PELA CÚPULA
MUNDIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

As conr enções da OIT são tratados normativos
abertos à ratificaç~ão dos Estados-membros. Podem ter caráter
regulamentar; adotar apenas princípios para serem aplicados
de conformidade com as condições sócio-econômicas dos
países (nesta casr são aprovadas concomitantemente com
recomendações detalhadas); ser do tipo promocional, fixando
objetivos cuja conkecução se dará por etapas sucessivas.
Na verdade, todas as convenções da OIT tratam,
lato sensu, de direitos humanos. Entretanto, algumas delas
foram classificadas como com concernentes a direitos humanos
fundamentais.
Em reunião da mais alta hierarquia, a Cúpula
Mundial do Desenr olvimento Social (Copenhague, março de
1995) considerou as seguintes convenções da OIT como direitos
humanos fundameDjtais dos trabalhadores:
-87 (Li~erdade sindical e proteção aos direitos
sindicais);
-98 (Liberdade de sindicalização e de negociação
coletiva);
I
-29 e lOr (Abolição do trabalho forçado);
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-100 (Salário igual para trabalho igual entre o
homem e a mulher);
-111 (Não discriminação no emprego ou ocupação):
-138 (Idade mínima para o trabalho).
I

Qutros'sim,
ntre outros compromissos firmados
pelos chefes de Estado e de Governo, foi declarado
solenemente, que
"Comprometemos-nos a promover o objetivo de
pleno emfrego como prioridade básica de nossas
políticas econômicas e sociais e a preparar as
mulheres le homens para conseguir meios de vida
seguros e duradouros mediante o trabalho e o
emprego produtivos, eleitos livremente".
Curioso e ~amentável é que alguns países plenamente
desenvolvidos haviam estabelecido o consenso de Washington
que gerou a globalização desumana da economia, com
generalizado desemprego estrutural e seus perniciosos
reflexos (186 milhões sem emprego e 1 bilhão de
subempregados = 1l3 da PEA (OIT, agosto de 2004).
A OIT ~ropôs no mesmo ano, à recém criada
Organização Mundial do Comércio (OMC), a introdução de
cláusula social nos t ontratos comerciais, em virtude da qual a
importação de behs ficaria condicionada à ratificação e
observância das prfcitadas convenções pelo país exportador.
A proposta, en~retanto, foi rejeitada pela Conferência da
OMC (Cingapura, farço de 1977), sob o argumento de que a
questão deveria situar-se no âmbito da OIT. Esta resolveu,
16
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então, submeter o lema à Conferência de junho do mesmo
ano, para uma discussão preliminar. Houve como era de se
esperar, pronunc~amentos antagônicos, sendo adotada
decisão no sentido de que o Conselho de Administração,
depois das consultas de praxe, submetesse projeto de
resolução à Conferência de junho de 1998.
Essa Assembléia aprovou então a "Declaração da
OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho", em virtude da qual os Estados-membros
reafirmaram o compromisso de respeitarem, promoverem e
tornarem realidade, de boa-fé, o direito dos trabalhadores e
empregadores à liberdade sindical e o reconhecimento efetivo
do direito de negociação coletiva, assim como a trabalharem
pela eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório, a erradicação efetiva do trabalho infantil e a
supressão da discriminação em matéria de emprego e
ocupação. Por sua vez, a Organização reiterou sua obrigação
de atender aos pedidos dos seus Membros para alcançarem
esses objetivos, ushndo plenamente suas verbas, inclusive
mobilizando recursbs externos e alentando o apoio de outras
organizações com a~ quais a OIT estabeleceu relações.
VI - SÍNTESE J AS CONVENÇÕES DA OIT SOBRE
p iREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
,

I

As sete convenções elencadas como de direitos
,humanos fundame~tais, cumpre acrescentar a
Convenção
n.182 adotada, post~riormente (1999), que trata da "Abolição
das Piores Formas 1e Trabalho Infantil".
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Sindicalização - A Convenção 87, de 1948, que dispõe sobre a
"Liberdade Sindibal e a Proteção ao Direito de
Sindicalização", foi complementada, no ano seguinte, pela 98,
concernente ao "Direito de Sindicalização e de Negociação
Coletiva". Enquanto aquela objetiva garantir a liberdade
sindical diante dos ~oderes públicos, a 98 tem por finalidade
proteger os direitos sindicais dos trabalhadores em relação
aos respectivos empregadores e suas organizações, assegurar
a independência das associações de trabalhadores em face das
de empregadores, e vice-versa, e, bem assim, fomentar a
negociação coletiv~ como solução ideal para os conflitos
coletivos do trabalhr .
negociação coletiva como solução ideal para os conflitos
coletivos do trabalho.
O ordenamento normativo da OIT sobre direitos
sindicais, sempre na linha das Convenções 87 e 98, foi
complementado com as seguintes convenções: 135/71, sobre a
proteção aos representantes de trabalhadores nas empresas;
149/75, sobre a org~nização de trabalhadores rurais; 151/78,
sobre os direitos dos sindicais dos servidores públicos; 154/81,
sobre a promoção da negociação coletiva.
Trabalho forçado - ~ Convenção 29/30, que trata da abolição
do trabalho forçado ou obrigatório impõe aos Estados que a
ratificam a obriga~ão de "suprimir, o mais rapidamente
possível, o emprego do trabalho forçado ou obrigatório em
todas suas formas" (Art.l, § 1°). Ela foi inspirada nas "formas
de trabalho força~o ou obrigatório com fins econômicos,
praticadas, sobret*do, em territórios sob administração
18

colonial e em certos países independentes com nível de
"Droit
desenvolvimento análogo"
(Nicolas Valticos,
international du travail", Paris, ed. Dalloz, 2 3 • ed., 1983, pág.
260). A Convenç~o 105/57 complementa aquela visando
sobretudo, o produto ou benefício econômico dos trabalhos ou
serviços impostos.
A OIT
vem empreendendo elogiável ação no
combate ao trabalho forçado, que é, na prática, modalidade
de trabalho escrar o. E tem colaborado com autoridades
brasileiras nessa luta e elogiado as medidas adotadas pelos
seguintes órgãos: Ministério do Trabalho, Justiça do
Trabalho, Ministério Público Federal e do Trabalho e
Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. A
Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho, Justiça do
Trabalho, Ministério Público Federal e do Trabalho e
Associação N acionai dos Magistrados do Trabalho. A
Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho anunciou
que só nos nove prib'teiros meses de 2005, 2.873 trabalhadores
foram libertados ~ mais de 4 bilhões foram pagos em
indenizações ("Jornal do Comércio", do Rio, de 10.10.2005).
A OIT estima que mais de 12 milhões de pessoas, a
maioria menores, estão submetidos a trabalhos forçados.
Destas, 56°/o são homens e 44°/o mulheres. A exploração desse
trabalho em setore~ econômicos privados corresponde a 64~/o;
em atividades públicas, 20°/o; na exploração sexual, 11 °/o. E o
seguinte o âmbito I geográfico, do trabalho forçado: Ásia 77°/o; América Lat~a- 11 °/o; Africa subsaarina' 5°/o, Oriente
médio e norte da 1 frica- 2%, países industrializados- 3%,
1
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países em transiçãJI - 2°/o; (Revista "Trabajo", n. 54, agosto
de 2005, Genebra, OIT, págs. 4 e 7).
Discriminação
A Convenção 111/58, inspirada na
Declaração de Filadélfia (1944) e na Declaração Universal dos
Direitos do Homem (1948),consagrou, de forma ampla, o
princípio da não-discriminação em matéria de emprego e
profissão. Esse tratado multilateral da OIT impõe a
eliminação de todas as formas de discriminação, entendendo
como tal:
"Toda distinção, exclusão ou preferência fundada
na raça, cor, sexo, religião, opinião pública,
ascendência nacional ou origem social, que tenha por
feito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade
ou de tratamento em matéria de emprego ou
profissão".
1

Isonomia - A Convenção 100/51, relativa à igualdade de
remuneração entre mão-de-obra masculina e feminina por um
trabalho de igual valor, atendeu ao princípio de isonomia
entre o trabalho do homem e da mulher, sempre defendido
pela OIT. Para ela, "o termo remuneração compreende o
salário ou soldo or dinário, básico ou mínimo, e qualquer
outro emolumento em dinheiro ou em espécie pagos pelo
empregador, direta ou indiretamente, ao trabalhador, em
razão do emprego deste último" (Art. 1, alínea

ru.

Trabalho do menor - A Convenção 138/73 tem ampla
incidência sobre o trabalho do menor. Ela preceitua que a
idade mínima para · dmissão ao emprego ou trabalho não será
1
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inferior àquela em que cessar a obrigatoriedade escolar, não
podendo em qualquer caso, ser inferior a 15 anos (Art. 2, §
3°). Entretanto, o país cuja economia e meios de educação
estejam insuficientemente desenvolvidos poderá fixar a idade
mínima de 14 anos.

Em 1993, a OIT lançou o "Programa Internacional
para Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC)", com a
finalidade de difundir princípios e executar ações práticas
para a eliminação do trabalho de crianças, além de denunciar
abusos e de fomentar a conscientização da opinião pública
sobre o tema. E, seis anos depois, aprovou a Convenção 182 e
a Recomendação 190, "sobre a proibição das piores formas de
trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação".
Esses são os instrumentos utilizados pela OIT para a luta
contra a escravidão infantil, a servidão por dívidas, a
prostituição, a p ornografia, o trabalho perigoso e o
recrutamento de crianças para conflitos armados. A
convenção se aplic~ a todos os menores de 18 anos, ainda que
sem relação de emprego, e exige medidas imediatas e eficazes
para a proibição e eliminação das piores formas de trabalho
infantil. A Recomendação complementar propõe que os
Estados definam e~sas formas de trabalho como delitos e
imponham sanções !Penais aos responsáveis.
1

Essa convenção, pot terior à mencionada classificação das que
dispõem sobre os direitos humanos fundamentais do trabalho,
completa, sem dúvida, o rol desses tratados da OIT.
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O Brasil ratificou todas essas convenções, salvo a 87
sobre liberdade sindical. É que o art. 8° da Constituição
brasileira, cuja modificação já foi proposta pelo Governo
Federal, contém normas que não se sintonizam com o conceito
consagrado de liberdade sindical.
-'

VII- O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
A dignidade do trabalhador, como ser humano, deve
ter profunda ress1nância na interpretação e aplicação das
normas legais e das condições contratuais de trabalho. O
respeito à dignidade do trabalhador se insere na categoria dos
direitos que PONífES DE MIRANDA denomina de
supraestatais e qu~ a Igreja Católica inclui no elenco dos
direitos naturais, cuja observância não deve depender da
vigência de tratados internacionais ou leis nacionais.
Para FRANCESCO SANTONI, a tutela da
dignidade está "ligada à garantia mais geral da personalidade
humana e identificada, ao mesmo tempo, com as liberdades
fundamentais que caracterizam o status civitalis, não só na
Constituição italiana, mas também em muitas Constituições
de países latino-americanos, mesmo se nestes últimos nem
sempre se possa enf ontrar uma legislação ordinária que vise
dar cumprimento à exigência de proteção dos trabalhadores
diante dos poderes tla empresa" ("Princípios para um Códigotipo de Direito do I Trabalho para a América Latina", São
Paulo, ed. LTr., 1996, pág. 181).
Como procla a a Declaração Universal dos Direitos do
Homem" (ONU, 19 8), no seu art. 1°
22

"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e direitos".

A Constituição brasileira elegeu a dignidade
humana como um dos fundamentos do Estado democrático de
Direito (Art. 1°, inciso 111); esclarece que a ordem econômica
deve assegurar a totlos uma existência digna (Art. 170, caput);
afirma que a dignidade da pessoa humana e a paternidade
responsável são est~ios da família (Art. 226, § 6°) e confere à
criança e ao adolescente o direito à dignidade (Art. 227,
caput).

VIII - PROTEÇÃ~ E EFETIVIDADE
Conforme assevera o renomado filósofo italiano
NORBERTO BOBBIO, "O problema fundamentar"7r'elação
aos direitos do homf m,, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas
o de protegê-los "("A Etica dos Direitos", trad., ed Campus,
1992, pág.6).
Analisandb o tema em face da Constituição
portuguesa, Mestr~ CANOTILHO assinala que o artigo
268°/4 "garante aos particulares (cidadãos portugueses ou
estrangeiros, pessdas físicas ou pessoas jurídicas) tutela
jurisdicional efec~iva dos seus direitos ou interesses
legalmente protegidos". E lembra que "o direito internacional
23
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clássico considerav~ o indivíduo como estranho ao processo
dialético normativo deste direito. Hoje, a introdução dos
standards dos direitos dos homens no direito internacional garantia e defesa de um determinado standard para todos os
homens - obrigou ao desenvolvimento de um direito
internacional
individualmente
(não
estadualmente)
referenciado" ("Direito
Constitucional
e
Teoria
da
3
Constituição, Coimbra. 3 • ed. Almedina, págs, 469, 484 e
485).
Cumpre, pois, ao Direito Internacional prever e
prover os meios para tornar efetiva a sua aplicação, tanto pelo
acesso a organismos internacionais, como pela ação judicial
perante os tribunais nacionais.
No "Memorial em prol de uma nova mentalidade
quanto à proteção dos direitos humanos nos planos
internacional e nacional", o eminente e já citado
internacionalista c .k.\NÇADO TRINDADE acentuou que "A
representação direta (locus standi) das supostas vítimas deve
considerar seu acesso direto (jus standi) aos tribunais
internacionais (Cortes Européia e lnteramericana) de
Direitos humanos". E aduz que "A noção de garantia coletiva
é subjacente à aplicj ção dos tratados de direitos humanos, e o
cumprimento das obrigações internacionais de proteção
requer o concurso dos órgãos internos dos Estados, chamados
que são a aplicar as normas internacionais"(Arquivos de
Direitos Humanos", Rio, ed. Renovar, Vol. I, 1999, pág. 51 e
52).
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A O~T foi a pioneira na instituição de um
sistema de controle, que tem influenciado a criação de
mecanismos similares em outros organismos internacionais ou
regionais. Alguns procedimentos contenciosos para velar pela
aplicação das convenções ratificadas foram previstos na
versão original da Constituição da OIT (1919). Mas o sistema
foi aperfeiçoado com a criação, em 1926,da Comissão de
Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações; em
1950, da Comissão (ONU-OIT) de Investigação e de
Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical e, em 1951, do
Comitê de Liberdade Sindical.
A referida Comissão de Peritos, que tive a honra de
integrar por 18 anos, exerce o controle regular e permanente,
supervisionando o cumprimento das convenções ratificadas e
de certas disposições da Constituição da OIT. Quando a
Comissão conclui pelo descumprimento, submete a sua
resolução à Comissão tripartite de Aplicação de Normas da
Conferência anual, para imposição de sanções de caráter
moral. De 1964 a 2004, mais de 150 países adotaram medidas
concretas em 2.376 casos, harmonizando a legislação e as
práticas nacionais na conformidade das observações da
Comissão e da Conferência.
Os
procedimentos contenciosos
podem ser
instaurados mediante reclamação de uma organização de
empregadores ou ~e trabalhadores ou de queixa de um
Estado-membro, de um delegado à Conferência ou ainda, ser
iniciada, ex-officio, pelo Conselho de Administração. Se a
queixa for preli~inarmente admitida pelo Conselho de
Administração, esti designa uma comissão de investigação,
25
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cujas conclusões lhe são submetidas para decisão. A
Constituição da O~T possibilita a submissão do caso à Corte
Internacional de Justiça (Arts. 29 a 33).
IX- CONSIDERAÇÕES FINAIS
A internacionalista NÁDIA DE ARAÚJO, ao tratar
da "prevalência dos direitos humanos" determinada pelo art.
4° da Constituição para regerem as relações internacionais
brasileiras, invoca as lições de DALMO DALLARI e FLÁVIA
PIOVESAN, acentuando que a adoção desse princípio
"significa (i) o engajamento do Brasil no sistema internacional
de edificação de not;mas protetivas de direitos humanos e (ii) a
preocupação em i~tegrar as regras internacionais à ordem
jurídica interna"-~"Os Direitos Humanos e o Direito
Internacional", RiopRenovar, 1999, pág. 102).
Conforme ponderou o notável Diretor Geral da OIT
que foi Francis Blanchard, é inegável que existem
"abundância de tef tos não somente na OIT, senão também
dentro e fora das Nações Unidas, que regem os Direitos
Humanos, mas é grande a distância que medeia entre os
princípios enunciados nesses textos e a realidade que
observamos no mundo cuja áspera realidade nos revelam
diariamente os me+ s de comunicação" (Relatório submetido
a 75° reunião da Ci nferência Geral do OIT, pág. IV).
Na esplêndida conferência que proferiu em recente
congresso dos magistrados do trabalho do Estado de São
Paulo, o doutíssimo Ministro LUCIANO DE CASTILHO
PEREIRA lembrou que
26

"O desemprego e a precarização do trabalho cada
vez mais vinculam o Direito do Trabalho aos
Direitos Humanos, não como um apêndice deste, mas
como um de seus fundamentos básicos.
O trabalho decente, com remuneração justa, é
elemento essencial à dignidade humana e eficaz
elemento à paz social.
Pois como se sabia - parece que esquecemos todos a paz é obra da justiça".

A verdade é que a prevalência das leis do
mercado

"coisifica"

homem,

o

porque

tudo

,

e

,

considerado mercrdoria. E mister a visão sociológica e
jurídica dos legisladores e dos intérpretes do sistema de
proteção ao ser humano, visando a harmonizar o social
com o econômico, sem menosprezar a força normativa
da realidade contemporânea.
Urge pôr a economia e o direito a serviço da
humanidade!!
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VII- CONSIDERAÇÃO FINAIS
A internacionalista NÁDIA DE ARAÚJO, ao tratar
da "prevalência dos direitos humanos" determinada pelo art.
4° de Constituição para regerem as relações internacionais
brasileiras, invoca ~s lições de DALMO DALLARI e FLÁVIA
PIOVESAN, ~;e que a adoção desse princípio "significa
(i) o engajamento do Brasil no sistema internacional de
edificação de noriJ?as protetivas de direitos humanos e (ii) a
preocupação em integrar as regras internacionais à ordem
jurídica interna"("Ob cit., pág. 102).
Na esplêJ dida conferência que proferiu em recente
congresso dos mabistrados do trabalho do Estado de São
Paulo, o doutíssi~o Ministro LUCIANO DE CASTILHO
PEREIRA lembrou que
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"0 desemprego e a precarização do
trabalho cada vez mais vinculam o
Direito do Trabalho aos Direitos
Humanos, não como um apêndice
deste, mas como um de seus
fundamentos básicos.
O trabalho decente, com remuneração
justa, é elemento essencial à dignidade
humana e eficaz elemento à paz social.
Pois como se sabia - parece que
esquecemos todos - a paz é obra da
justiça".
A verdade é que a prevalência das leis do
mercado "coisifica" o , homem, porque tudo é
considerado m~rcadoria. E mister a visão sociológica e
jurídica dos legisladores e dos intertérpretes do
sistema de proteção ao ser humano, visando a
harmonizar o social com o econômico, sem
menosprezar a força normativa da realidade
contemporânea.
Urge pôr a economia e o direito a serviço da
humanidade!
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EFETIVIDADE II>OS DIREITOS HUMANOS DO
TRABALHADOR
(por Arnaldo Süssekind)

Os direitos humanos, conforme assinala o
professor RICARDO LOBO TORRES, apresentam 1 dentre
outras, as seguintes características:
a) - fuhdam-se na liberdade;
b)- valem erga omnes;
c) - sãÓ universais, alcançando pessoas de todas
as nacionalidades e classes econômicas ou
sociais;
d) - positivam-se na Declaração Universal dos
Direitos do Homem (ONU, Paris, 1948);
e) - i~dependem de complementação legislativa
para sua eficácia, a ser garantida pelo Estado
("Arquivos de Direitos Humanos", RJ, ed.
Renovar, V oi V, 2003, págs, 100/1 ).
A Constituição brasileira - convém sublinhar determina que as nossas relações internacionais são
regidas, dentre putros princípios, pela "prevalência dos
direitos humanos" (Art. 4°); relaciona amplo elenco de
direitos e garantias individuais (art. 5°), atribuindo-lhes a
categoria de cláusulas pétreas (art. 60, § 4°, IV); equipara a
emendas constitucionais a aprovação, pelo Congresso
Nacional, de tratados e convenções internacionais sobre
direitos
humanos,
desde
que
observado
certo
procedimento (§ ~o do art. 5°); confere ao Superior Tribunal
de Justiça competência para julgar, em recurso especial,
decisões que clontrariem tratados ou lhes neguem a
vigência (art. 105 111, a).
1

Certo é que, seja na esfera internacional, seja nos
sistemas jurídicos de muitos países, vigoram normas sobre

1

os direitos hu.-,anos. Mas, como advertiu o excelente
Diretor Geral da prganização Internacional do Trabalho que
foi FRANCIS BYANCHARD, existe "abundância de textos
não somente na OIT, senão também dentro e fora das
Nações Unidas, [que regem os Direitos Humanos, mas é
grande a distância que medeia entre os princípios
enunciados nesses textos e a realidade que observamos
no mundo cuja áspera realidade nos revelam diariamente
os meios de cÓmunicação" (Relatório submetido a 75°
reunião da Conferência Geral do OIT, pág. IV).
Razão !a ssiste, portanto, ao renomado filósofo
italiano NORBERTO BOBBIO, quando assevera que "O
problema fundamental em relação aos direitos do homem,
hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los
"("A Ética dos Direitos", trad., ed. Campus, 1992, pág.6).
Analisando o tema em face da Constituição
portuguesa, Mestre CANOTILHO assinala que o artigo
268°/4 "garante aos particulares (cidadãos portugueses ou
estrangeiros, pessoas físicas ou pessoas jurídicas) tutela
jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses
legalmente protegidos". E lembra que "o direito
internacional clássico considerava o indivíduo como
estranho ao prqcesso dialético normativo deste direito.
Hoje, a introdução dos standards dos direitos dos homens
no direito inte ~nacional - garantia e defesa de um
determinado standard para todos os homens - obrigou ao
desenvolvimento
de
um
direito
internacional
individualmente (não estadualmente) referenciado"("Direito
Constitucional e1Teoria da Constituição, Coimbra. 3a. ed.
Almedina, págs, 469, 484 e 485).
Cumpr , pois, ao Direito Internacional prever e
prover os meios para tornar efetiva a sua aplicação, tanto
pelo acesso a organismos internacionais, como pela ação
judicial perante ds tribunais nacionais.

2

No "Mef-orial em prol de uma nova mentalidade
quanto à prote~ão dos direitos humanos nos planos
internacional e nacional", o eminente internacionalista
CANÇADO TRINDADE acentuou que "A representação
direta (locus standi) das supostas vítimas deve considerar
seu acesso direto ijus standi) aos tribunais internacionais
(Cortes Européia e lnteramericana) de Direitos humanos". E
aduz que "A noção de garantia coletiva é subjacente à
aplicação dos tratados de direitos humanos, e o
cumprimento das obrigações internacionais de proteção
requer o concJrso dos órgãos internos dos Estados,
chamados
que
são
a
aplicar
as
normas
internacionais"(Arquivos de Direitos Humanos", Rio, ed.
Renovar, V oi. I, 1~99, pág. 51 e 52).
Em reunião da mais alta hierarquia, que reuniu
Chefes de Estado e de Governo, a Cúpula Mundial do
Desenvolvimento Social (Copenhague, março de 1995),
considerou as seguintes convenções da OIT como direitos
humanos fundamentais dos trabalhadores:

-87 (Liberdade sindical e proteção aos direitos
sindicais);
-98 (Direito de sindicalização e de negociação
coletiva);
-29 e 105 (Abolição do trabalho forçado);
-100 (Salário igual para trabalho igual entre o
homem e a mulher);
-111 (Não discriminação no emprego ou
ocupação):
-138 (Idade mínima para o trabalho).

A essas convenções cumpre acrescentar a de
n.182, adotada ~m 1999 pela Conferência Internacional do
Trabalho, que trata da "Abolição das Piores Formas de
Trabalho Infantil".
3

A OIT foi a pioneira na instituição de um
sistema de controle, que tem influenciado a criação de
mecanismos
~imilares
em
outros
organismos
internacionais !o u regionais. Alguns procedimentos
contenciosos para velar pela aplicação das convenções
ratificadas foram previstos na versão original da
Constituição da OIT (1919). Mas o sistema foi aperfeiçoado
com a criação, em 1926,da Comissão de Peritos na
Aplicação de Convenções e Recomendações; em 1950, da
Comissão (ONU-OIT) de Investigação e de Conciliação em
Matéria de Liberdade Sindical e, em 1951, do Comitê de
Liberdade Sindical.
A referida Comissão de Peritos, que tive a honra
de integrar por 18 anos, exerce o controle regular e
supervisionando
o
cumprimento
das
permanente,
convenções ratificadas e de certas disposições da
Constituição da OIT. Quando a Comissão conclui pelo
descumprimento, submete a sua resolução à Comissão
tripartite de Aplicação de Normas da Conferência anual,
para imposição ~e sanções de caráter moral. De 1964 a
2004, mais de 150 países adotaram medidas concretas em
2.376 casos, harmonizando a legislação e as práticas
nacionais na conformidade das observações da Comissão
e da Conferência:
Os procedimentos contenciosos podem ser
instaurados mediante reclamação de uma organização de
empregadores ou de trabalhadores ou de queixa de um
Estado-membroj de um delegado à Conferência ou ainda,
ser iniciada, ex-officio, pelo Conselho de Administração.
Se a queixa fori preliminarmente admitida pelo Conselho
de Administração, este designa uma comissão de
investigação, cJjas conclusões lhe são submetidas para
decisão. A Con~tituição da OIT possibilita a submissão do
caso, em grau de recurso, à Corte Internacional de Justiça
(arts. 29 a 33).
4

OS DIREITOS HUMANOS DO TRABALHADOR
(por Arnaldo Süssekind)

(CONGRESSO DA ABRAT - NATAL f fl-CA-0 6-Mt ~ -\<LDJ
- NOVEMBRO de 2005 I- CONCEI[O E CARACTERÍSTICAS
O renomado jurista DALMO DALLARI considera os
direitos humanos "uma forma abreviada de mencionar os
direitos fundamentais da pessoa humana". Sem eles,
acrescenta, "a pes~oa humana não consegue existir ou não é
capaz de se desenvolver e de participar plenamente da
vida" ("Direitos Humanos e Cidadania", São Paulo, ed.
Moderna, 1998, pá~. 7).

9
~
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Não exi tJ g ma definiGão
sobre o tema,
porquan o os fun aÍnentos dos direitns~niianos va · m com
as conce ões c I
is (filosóficas, religiosas, políticas ' e'
jurí icas
as diferentes etnias. E também sofreram
dan as ou con)plementações no tem o, decorrentes das
profundas modifi~ações culturais con tguradoras das fases
que se sucederam em nossa história.

.

-

O saudoso jurista CELSO DE ALBUQUERQUE
MELLO proclamJ u essa mutabilidade, acentuando que "A
natureza humana I está em construção, vez que ela apenas
pressupõe a sociat idade do homem, e esta vai criando novas
1

·-

~

formas de pensar" ("Direitos Humanos
Armados", Rio, 1997, ed. Renovar, pág. 4).

e

Conflitos

Os direitos humanos, isto é, os direitos fundamentais
do ser humano, tendem a constituir-se em princípios, os quais,
ainda que inseridos em tratados não ratificados, devem
inspirar, nos respectivos países, a elaboração de leis e sua
interpretação. Elef apresentam os seguintes característicos,
elencados pelo douto professor RICARDO LOBO TORRES:
a) fundam-~e na liberdade;
b) valem erz:a omnes;
c) são univf rsais, no sentido de que tocam a todos os
homens, independentemente de suas nacionalidades
ou das classes sociais e econômicas a que
pertençam;
d) são negativos, pois exibem o status ne2ativo que
protege o cidadão contra a constrição do Estado ou
de terceir os;
e) criam taf bém o status positivo libertatis, que gera
a obrigação de entrega de prestações estatais
individuais para a garantia da liberdade e das suas
condições essenciais;
f) postulam garantias institucionais e processuais que
provocam custos para o Estado;
g) são plenamente justificáveis;
h) independem de complementação legislativa, tendo
eficácia imediata;
i) positivaf -se,
entre
outros,
nas
diversas
Constitutções nacio~ais (no Brasil, art. 5°>) e na
DeclaraJão Univers~l."'dos Direitos do Homem da
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ONU (" rquivos de Direitos Humanos" vol. V, RJ,
2003, ed. Renovar, págs. 100 e 101).
Ressalte-se, ainda, que o art.4°
brasileira determina que as nossas relações
regidas, dentre outros princípios, pela
direitos humanos (inciso II)R.-~CYL-~
~-e~~ ~~

JWo

da Carta Magna
internacionais são
"prevalência dos
~~ ~' ~

(evvt ,t?) ,

~ r-
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INTERRELACIONAMENTO

-

uerra mundial, com a criação da
Organização das ações Unidas (ONU), i cr
tou-se a
afirmação dos di eitos humanos fundamentais o Iàiio
internactona , cÕm a aprovaçao a no
ec ara ão Universal
dos Direitos do Hbmem (Paris, 1948), que substituiu a que
fora adotada pela Assembléia N acionai da Revolução
Francesa em 29 de agosto de 1789.
Da nova Declaração, com trinta artigos, cumpre
destacar, neste ensejo, os seguintes:
"art. I - Tr dos os homens nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. São dotados de razão e
consciênciJ e devem agir em relação uns ~aos outros
com espíritbs de fraternidade.
1

Art. 11 - Todo homem tem capacidade para gozar os
direitos e ak liberdades estabelecidos nesta Declaração
sem distinJão de qualquer espécie, seja de raça, cor,
sexo, língJia, religião, opinião política ou de outra
natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nasciment , ou qualquer outra condição.
3

. ...

Não será também feita nenhuma distinção fundada
na condifão política, jurídica ou internacional do
país ou território a que pertença uma pessoa, quer se
trate de um território independente, sob tutela sem
governo próprio, quer sujeito a qualquer outra
limitação de soberania.

-

~

I_

Art. 111
Todo homem tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal.
I

Art. XXIII - 1. Todo homem tem direito ao
trabalho, à livre escolha de emprego, a condições
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o
desemprego.
2. Todo homem, sem qualquer distinção, tem
direito a igual remuneração por igual trabalho.
3. Todo homem que trabalha tem direito a
uma remuneração justa e satisfatória, que lhe
assegure, assim como a sua família, uma existência
compatível com a dignidade humana, e a que se
acrescentarão, se necessário, outros meios de
proteção social.
4. Todo homem tem direito a organizar
sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus
interesseJ".

r

texto ~e 1948 consa rou rincí ios de caráter
geral, consubstanf iando o que a Conferência- de Paris
Cõiisiderou o mínimo
dos direitos fundamentais do ser
1
m
,.....
humano, a fim de l que udess ser res eitado :P-Or aíses de
diferentes cultura . Objetivou, portanto, universalizar esses

o

--
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princípios, deixando para a re ulamenta ão ~ .!226,
constante dos
de Direitos ivis e Políticos e de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, Nova York- ambos
ratificados pelo B~asil), preceitos mais específicos, sobretudo
no concernentes à efetiva aplicação dos princípios.
No dizer da douta professora FLÁVIA PIOVESAN,
"Ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade,
a Declaração demarca a concepção contemporânea dos
direitos humanos, pela qual os direitos humanos passam a ser
concebidos como uma unidade interdependente, interrelacionada e indivisível"("Temas de Direitos Humanos" ,São
~ lh:..
Paulo, 1998, ed. Max.Limonad, pág. 27). 'No mesmo sentido .J~
~:~~rv-o
a Convenção Americana sobre direitos humanos (São José da
Costa Rica, 1967, ~atificada pelo Brasil em 1992 e o Protocolo
Adicional a essa Convenção (São Salvador, 1988), que visou
regulamentar, no âmbito americano, as normas constantes do
precitado Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais,
. t erI naCIOna
•
1.Izaçao
- e indivisibilidade importa
E SSa In

no reconhecimento!de que:
,•

a) todo o cidadão passou a ser su ·eito de direito
~.-Ir
internacional;
b) um n9vo conceito da soberania nacional deve ser
observado.
- -

-

Conforme considerou BOUTROS GALI, então
Secretário Geral ~a ONU (meu colega, durante anos, na
Comissão de Pe itos na Aplicação de Convenções e
5
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Recomendações da OIT), "Ainda que o respeito pela
soberania e integridade do Estado seja uma questão central, é
inegável que a antiga doutrina da soberania exclusiva e
absoluta não mais se aplica(... ). Enfatizar os direitos dos
indivíduos e os tlireitos dos povos é uma dimensão da
soberania universal, que reside em toda humanidade e que
permite aos povos um envolvimento legítimo em questões que
afetam o mundo como um todo" (Apud Flavia Piovesan,
ob.cit., pág.22).
Em maio de
4, quando já se vislumbrava a
derrota do nazi-fascismo na 2a. grande guerra, a Conferência
Geral do OIT aprovou a "Declaração relativa aos fins e
objetivos da OIT", conhecida como "Declara ão de
(
r Filadélfia", a qual, em 1946, foi in cor orada à Constituição
esse organismo internacional, que passou a integr'iir a família
das Nações Unida~. Ela trata dos mais importantes direitos
l humanos do trab Ih
r, correlacionado-os com os dir itos
epoi~ foram c~a-;ados na
( t ivis qu;,-- uatro anos
fi Deci arãlo d ONU. _....
,..
__,

....

(

A indivisibilidade dos direitos humanos, isto é, a
rejeição à compartimentacão desses direitos, decorre da
circunstância de A_ue, seni o respeito aos direitos civis e
políticos fundameftais, não podem ser exercidos os direitos
econômicos, sociais e culturais, e vice-versa.
Esse inter -relacionamento tem sido reiteradamente
proclamado em conferências e congressos sobre os direitos
humanos, sendo q+e a Conferência Geral d
T aprovou em
junho de 1970, u a "Resolução s re
direi
si ·cais
1

-
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------
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sua rela ão com a liberdad$ s civ·s", na qual assevera que "os
direitos coÔferidos .. às organizações de trabalhadores e
empregadores se baseiam no respeito às liberdades civis
enumeradas, em particular, na Declaração Universal dos
Direitos do Homem e no Pacto Internacional de Direitos Civis
e Políticos, e que o conceito de direitos sindicais carece
totalmente de sentido quando não existirem tais liberdades
civis". Segundo a Resolução, esses direitos, no que tangem ao
exercício da liberdade sindical, são especialmente:
"a) o dir~ito à liberdade e à segurança da pessoa e a
proteção contra a detenção e a prisão arbitrárias;
b) a liberdade de opinião e de expressão e, em
particular, a de sustentar opiniões sem ser
molestfdo, a de investigar e receber informação e
opinião e a de difundi-las sem limitação de
fronteiras, por qualquer meio de expressão;
c) o direito de reunião;
d) o direito a processo regular por tribunais
independentes e imparciais;
e) o dir~ito à proteção
organizações sindicais".

re~istrar

da

propriedade

das

que a Comissão de Peritos na
Vale
Aplicação de Convenções e Recomendações, no estudo
apresentado à Con erência de 1994, registra que "o Comitê
7

..
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Liberdade Sindical,
desde sua criação em novembro de
,
$L
•
tem en atizado que as restrições às liberdades civis e políticas
constituem uma das principais causas de violação de
liberdade sindical", correspondente a "quase metade das
queixas apresentadas"("Libertad Sindical y Negociación
Colectiva", Genebra, OIT, 1994, pág. 13).
O Comit~ ,!lt Liber de Sindical
OIT1 que é o
fórum mais importante das salvaguardas dessa liberdade, tem
jurisprudência sumulada sobre o tema:

<2.

"38 - Um movimento sindical livre não pode
desenvolver-se nqm regime que não garanta os direitos
fundamentais, especialmente o direito dos trabalhadores
sindicalizados de se reunirem em sindicais próprios, o direito
de livre expressão de opinião, verbal ou escrita, e o direito dos
trabalhadores sindicalizados de contar, em caso de detenção,
com as garantias de um processo judicial regular, formalizado
o mais cedo possível"
"41 -Os direitos sindicais, como os demais direitos
humanos
fundamentais,
devem
ser
respeitados
independentemente do grau de desenvolvimento do País de
que se trate"("A Liberdade Sindical - Recompilação de
Decisões e Princí~Jos", Genebra, OIT, Versão Portuguêsa da
43 • edição, 1997, p, g. 14).

III- INTEGRAlÇÃO DO TRATADO NO DIREITO
INTERNO
8

•

...

A Conven ão de Viena sobre o direito dos tratados,
depois de referir ue esses 1ns rumentos jurídicos obrigam as
partes e devem ser aplicdos de boa-fé (art.26)- princípio de
pacta sunt servarda, que é um dos pilares do Direito
Internacional - prescrev~·!!Dt
"uma pa~te não poderá invocar as disposições do seu
direito iuterno como justificação do incumprimento
de um tratado (art. 27)"
Essa impor tantíssima Convenção - uma espécie de
introdução ao Direito Internacional ~ não foi ratificada pelo
Brasil.
tlíliiliiiiií:iiiíilizi~ ·-..iiiJMI~l,

dos preceitos
...._
e ende ,_,
do direito público nacional .
~--litiàlícuo
o · a
não há in ependência, mas
interdependência entre a ordem jurídica internacional e a
nacional, ~~~a ratific_ação do tratado por um
Estad«Wrnporta na incorporá'Çã~ti~a de suas normas à
respectiva legislação interna. Para a teoria dualista, as duas
ordens jurídicas
internacional e nacional
são
independentes e não se co misturam; f a ratificação do tratado
importa no compromisso de legislar na conformidade do
diploma ratificad~, sob pena de responsabilidade do Estado
na esfera internacional; mas a
complementação ou
modificação do sis~ema jurídico interno exige um ato formal
por parte do legislador nacional.

___

--
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Tal como o Brasil, ,os seguintes países consagraram a
teoria monista: Alemanha, Austria, Bélgica, Espanha, Estados
Unidos da América, Finlândia, França, Grécia, Holanda,
Itália, Luxemburgo, Portugal, Suécia, Suíça, países africanos
de idioma francês e diversos Estados latino-americanos, entre
os quais a Argentina, o México e o Uruguai. A concepção
dualista prevalece, entre outros países, na Austrália, Canadá e
Inglaterra.
I
A Constituição de 1988 confere ao Superior Tribunal
de Justiça competência para julgar, em recurso especial,
decisões que contrariem tratados ou lhes neguem a vigência
(Art. 105, 111, !), transferindo-lhe, portanto, a competência
que a Carta de 1967 atribuía à Corte Suprema STF (art. 119,
111). Como bem decidira o STF, "essa norma consagra a
vigência dos tratados, independentemente de lei especial.
Porque, se essa vigência dependesse de lei, a referência a
tratado, no dispositivo constitucional, seria de todo ociosa. Por
outras palavras, a Constituição prevê a negativa de vigência
da lei e a negativa de vigência do tratado, exigindo para a
validade deste a ap rovação pelo Congresso N acionai, porém
não sua repro~ução formal em texto de legislação
interna"(Ac. de 4.8.71, Pleno, no RE-71.154, rei. Ministro
Oswaldo Trigueiro, rev ., cit., n.58, pág. 71 ).
1

Em face das
Direito
Internacional, a r
ela
denúncia formulada de acordo com os procedimentos e prazos
estatie ecidos no pt óprio diploma e na constituição ou estatuto
básico da entidade que o adotou. A ineficácia jurídica
_ resultante da a~rovação de lei nacional 1 contrlrta ao
$

~

~

,..._
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estipulado no tratfdo: não é a forma adequada à inaplicação
do mesmo e não exFlui a responsabilidade
Estado perante a
' respectiva entidade intÜnaêional.

-

Todavia, a Su rema Corte brasileira, desde 1997, vem
decidindo que o tra do ratificado erde sua eficácia no
território nacional, quando sobrevém uma i ·
o~m
contrário (A c. do IPleno de 12.6. 77 no R'E-80.004, rei. Min.
Cunha Peixoto, Revista Trimestral de Jurisprudência n.83,
norma
págs. 809 e segs). N e ou, assim, a primazia
internacional que se integrava em nosso direito positivo, a 2p1e

...

-

(

r
1

- primazia que até então, como vimos, fora reconhecida pelo
STF (Ac. da 23 • Turma no RE-24.006, rei. Min. Orozimbo
No
, DJ de 29.9 58;(Ac. cit. de 4.8.71 .
~ L- o~

~

~~~

Vale recordar
como assinalou a doutíssima professora
,
NADIA DE ARAUJO, que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no exercício da competência que lhe outorgou a Carta
Magna de 1988, considerou subsistentes as normas constantes
da Convenção de Varsóvia sobre transporte aéreo que, em
alguns tópicos, não se ajusta ao disposto no Código de Defesa
do Consumidor. E, no entender da mencionada jurista, o
critério da especialidade, como no caso de questões
tributárias, é a mais aconselhável para a solução de eventuais
conflitos entre o tratado e a legislação nacional, porque, como
asseverou o precitado aresto do STJ, em face do prescrito na
Lei de Introdução do Código Civil, a Lei superveniente de
caráter geral não ~feta as disposições especiais contidas em
tratados ("Os Direitos Humanos e o Direito Internacional",
Rio, Renovar, 1999~, págs. 92 e 93).
11

..
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Releva ponderar que a Constitui ão brasil · a de
1988, na sua redação originária, estatuiu que os direitos e
garantias nela expressos não excluem outros decorrentes dos
tratados ratificados (§ 2° do art. 5°).
E a Emenda
Constitucional n.45, de 2004, adicionou o seguinte preceito:

"§ 3° . Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do C~ngresso Nacionai, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes a emendas constitucionais".
Esses tratados, obviamente, se aprovados nas
condiçõ s menciona as, terão hierar uia consf w io ai.
Espero, contudo, que o Supremo Tribunal Federa restabeleça
dos
sua antiga jurisprudência afirmadora da primaKa,
I #
liiiíiiiiiii;"
trat
ratific os sobre as leis complementares ou
o-rdinárias. Também as mais recentes constituições contêm
disposições sublinhando a superior hierarquia dos tratados
concernentes aos direitos humanos fundamentais (Alemanha,
Argentina, Colômbia, span a, icarágua• ..vte.

-

"
O eminente jurista brasileiro "ANTONIO
AUGUSTO
CANÇADO TRINDADE", que ora preside a Corte
lnteramericana de Direitos Humanos, sublinhou ser
"alentador que as conquistas do direito internacional em
favor da proteçãol do ser humano, venham a projetar-se no
direito constitucio ai, enriquecendo-o, e demonstrando que a
busca de proteção cada vez mais eficaz da pessoa humana
encontra guarida no pensamento internacionalista"(" A

12
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proteção Internacional dos Direitos Humanos", São Paulo, ed.
Saraiva, 1991, pág. 631).

IV- TRATADOS APLICÁVEIS ÀS RELAÇÕES DE
TRABALHO

As conven ões da OIT são os tratados que têm por
,.._.~-..:8EI -....
ob · eto, es ecificame e, as rela de traba o. Contudo,
outros or
·
interriacionais, inclu;ive a ONU, têm
~dotado tratados normativos que podem incidir, ainda que
~ por
via
obliqua,
no
campo
social-trabalhista.
- Exemplifiquemos, com algumas convenções ratificadas pelo
Brasil:
a) Proteção de Obras literárias e Artistas (Bruxelas,
1948);
b) Estatuto dos refugiados (Genebra, 1951);
c) Proteção dos Direitos do Autor (Genebra, 1952);
d) Proteção dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou
Executantes, Produtores de Fonogramas· e
Radiodifusão (Roma, 1961);
e) Direitos Políticos da Mulher (Nova Y ork, 1963);
f) Proteção à Propriedade de Inventos, Modelos e
Utilidadf , Marcas etc (Estocolmo, 1967);
g) Elimina~ão da Discriminação racial (Nova
Y ork,19f6);
h) Eliminação de Discriminação contra a Mulher
(Nova Ybrk, 1974).

13
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A OIT E OS DIREITOS HUMANOS

IV- A
FUNDAMENTAI

As convenções da OIT são tratados normatiw s
fiiiiiíl...._ s
à ratificação dos FEst~dos-membros. P~dem ter
ca
re ulamen~ar; adotar apenas Rrincí ios para serem
aplicados de conformidade com as condiçÕes sócio-econômicas
dos países (neste caso são aprovadas concomitantemente com
I, fixando
recomendações detalhadas); ser do tipo promoci
objetivos cuja consecução se dará por etapas sucessivas.
tratam, la
Na verdade, todas as con
sensu, de direitos humanos. Entretanto, algumas delas foram
classific7das como concernentes a direitos humanos
fundamentais.

---

Em 1995 a OIT propôs à recém criada Organização
Mundial do Comércio (O
) a introdução da cláusula social
n25 contratos comerciais, em virtude da qual a importação e
bens ficaria condicionada à ratificação e observância, pelo
país exportador, d~s seguintes conven ões, consideradas pela
Cúpula Mundial ~o Desenvolvimento Social (Co en
ue,
março de 1995) como direitos humanos fundamentais dos
trabalhadores:
1

-87 (Lib~rdade sindical e proteção aos direitos
sindicais)
-98 (Li~ erdade de sindicalização e de negociação
coletiva);
-29 e 105 Abolição do trabalho forçado);

14

-100 (Salário igual para trabalho igual entre o
homem e a mulher);
-111 ((Não-discriminação no emprego ou ocupação);
-138 (Idade mínima para o trabalho).

A
entretanto, foi re ·eitada pela
Conferência a
C (Cin a ura, mar o
97), com o
argumento de que a questão deveria situar-se no âmbito da
OIT. Esta resolveu, então, submeter à Conferência de junho
o mesmo ano, para uma discussão preliminar, sugestão no
sentido d~ aprovar-se declaração, a ser aco lada à sua
Constituição, sobre o resp eito âôs princípios consagrados nas
(
convenções precitadas. Houve como era de se esperar,
pronunciamentos antagônicos. E a pro osta, afinal adotada
na Conferência de junho de 1998, e mais tímida do que
1'
inicialmente se pretendia. Com o Itulo de "Declara ão da
OIT relativa ao Pri ' ios e Dire· os Fun
ais no
Tr
o", os Est~dos-Membros se limitaram a reafirmar-.o
compromisso de I respeitarem, promoverem e tornarem
realidade, de boa-fé, o direito dos trabalhadores e
empregadores à liberdade sindical e o reconhecimento efetivo
do direito de negociação coletiva, assim como a trabalharem
pela eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório, a err~dicação efetiva do trabalho infantil e a
supressão da discriminação em matéria de emprego e
ocupação. Por sua vez, a Organização reiterou sua obrigação
de atender aos pedidos dos seus Membros para alcançarem
esses objetivos, usando plenamente suas verbas, inclusive
mobilizando recursos externos e alentando o apoio de outras

-
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organizações internacionais com as quais a OIT estabeleceu
relações.
sete convenções elencadas como de direitos
< humanos fundamentais, cumpre acrescentar a de n.182,
f
adotada posteriormente (199i), qur trata d'a "Abolição das
r
Piores Formas de Trabal o nfantil". O nosso ais ratifi~
( t
s êssas conve nções, menos a 87, considerada o mais
importante dos traJados da OIT.
E a Constitui ão brasileira de 1988, repetindo, a
respeito, o estatui o na Carta Magna de 1937, im ede a nossa
porquantop consagra
o monopólio
de
ratifica ão,
representação dd sindicato organizado por categoria
econômica ou profissional e mantém a contribuição anual
obrigatória.

--

1

IV-B

-LIBERDADE SINDICAL, DIREITO DE
SINDICALIZAÇ~O E DE NEGOCIAÇÃO COLETIVAA Conven ão 87, de 1948, que dispõe sobre a
"Liberdade
Indicai e a Proteção ao Direito de
Sindicalização", foi complementada, no ano seguinte, pelq 98,
concernente ao "]])ireito de Sindicalização e de NegociaÇãõ
Coletiva". Enquanto aquela objetiva• garantir a liberdade
sindical diante dosj poderes públicos, a 98 tem por finalidade
proteger os direitos sindicais dos trabalhadores em relação
aos respectivos empregadores e suas organizações, assegurar
a independência das associações de trabalhadores em face das
de empregadores, I e vice-versa, e, bem assim, fomentar a
negociação coletiva como solução ideal para os c~
trabalho.
( ®Qo-~)
16

•

O orden~mento normativo da OIT sobre ·reitos
sindicais,sempre na linha das Convenções 87 e 98, foi
complementado com as seguintes convenções: 135/71J sobre a
rote ão
re resentantes ........
de trabalhadores nas
e
as;1'f!>LZ5, sobre a or niza ão de tra hadores
rurais; 151/78, sobre os direitos sindicais d
servidores
tiva.
públicos; 154/81, sobre a promo ão da ne o ·

.....

-

IV-C

I

- ífRABALHO FORÇADO -

A Conven ão 29/30 que trata da abolição do
trabalho força o ou obrigatório impõe aos Estados que a
ratificam a obrigação de "suprimir, o mais rapidamente
possível, o emprego do trabalho forçado ou obrigatório em
todas suas formas" (art.1, § 1° ). Ela foi inspirada nas
"formas de trabalho forçado ou obrigatório com fins
econômicos, praticadas, sobretudo, em territórios sob
administração colonial e em certos países independentes com
nível de desenvol~imento análogo" (Nicolas Valticos, "Droit
international du travail", Paris, ed. Dalloz, 2a. ed., 1983, pág.
260). A Conven ão
~ complementa aquela visando,
sobretudo, o produto ou benefício econômico dos trabalhos ou
serviços impostos.
A OIT vem empreendendo elogiável ação no
combate~ tra alho for ado, que é, na pra 1ca, mo ali ade Pde
trabalho escravo. E tem colaborado com autoridades
brasileiras nessa luta e elogiado as medidas adotadas pelos
seguintes órgãos: I Ministério do Trabalho, Justiça do
Trabalho, Ministério Público Federal e do Trabalho e
Associação Naciobal dos Magistrados do Trabalho. A

-
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Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho anunciou
.873 mil trabalhadores foram libertados e
que "só neste
mais de 4 bilhões oram pagos em in enizãçô;s"("Jorna do
Comércio", do Rio, de 10.10.05).
· ões de pessoas, a
A OIT estima que mais de
maioria menores, estão submetidos a trabalhos forçados.
Destas, ~6 ~ são ~pmens ~ 4_4°/o m~lheres. A explora ão desse
trabalho em setores econom1cos privados corresponde a 0 o;
em atividades ub icas;~0°/o; na explo; ação sexual~ 11 °/o. E o
Seguinte o âmbito geográfico do ra alho forçad~ , · V::L.o; América L tina - 11 °/o; .Á-.f:.iri~cí:í:a~!.IIMI!liii!M!:Ud*llii~.-:.:.
Oriente médio e norte da Afri - 2°/o; ~w.llí~lrliii611111W~~-~
- 3 o; pa1ses em transi ão - } 0/o; (Revista
'
;gOsto de
, Genebra, OIT, págs. 4 e 7).
I

-

IV-D - DISCRIMINAÇAO NO TRABALHO
A
ão 111/58, inspirada na Declaração de
Filadélfia (1944) e na Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948), consagrou, de forma ampla, o princí io da
não-discrimina ã e m térTa * e emprego e pro 1ssão. Esse
ra a o multilate ai da OIT impõe a eliminação de todas as
formas de discrimt ação, entendendo como tal:
"toda distinção, exclusão ou preferência fundada na
raça, cor, sexo, religião, opinião pública, ascendência
nacional ou origem social, que tenha por feito
destruir C])U alterar a igualdade de oportunidade ou
de tratattiento em matéria de emprego ou profissão".
18
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A Convenção 100/51, relativa à i_ liiiilmiiib
remuner ão en re mao- e-o ra masculina e feminina por um
trabalho de igual valor, atendeu ao princípio e Isonomia
entre o trabalho do homem e da mulher, sempre defendido
pela OIT. Para ela, "o termo remuneração compreende o
salário ou soldo ordinário, básico ou mínimo, e qualquer outro
emolumento em dinheiro ou em espécie pagos pelo
empregador, direta ou indiretamente, ao trabalhador, em
razão do emprego deste último"(art. 1, alínea~·

n ~P=.:- ~

~:::-~~L.L.II t

.

cA_Q

~ ..

~ c.. ~~ .9'

~~~(1 P~.g )

IV-E -TRABALHO DO MENOR

A Convenção 138/73f tem ampla incidência sobre o
trabalho do menor. a preceitua que a idade mínima para
admissão ao emprego ou trabalho não será inferior àquela em
que ces
obrigatoriedade escolar, não podendo, em
qualquer caso, ser In erior a 15 ..os (art. 2, § 3° ).Entretanto,
o país( cuja economia e meios de educação estejam
ente desenvol idos)Woderá fixar a idade mínima
insufi ·e
de 14 o .
Em 1993, a OIT lançou o "Pro rama I-~~~~::
para Elimina ão do Tra alho Infantil (IPEC)", com a
Inalidade de difundir princípios e executar ações práticas
para a eliminação a o trabalho de crianças, além de denunciar
abusos e de fomef tar a conscientização da opinião pública
sobre o tema. EJseis anos de ois, aprovou a Conven ão 182 ~
Recomendação 1 , "sobre a proibição das iores formas de
t a alho infantil ~ a ação ime iata par;- sua eliminaçW',.

---
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Esses são os instr~mentos utilizados pela OIT para a luta
contra a escravidão infantil,
a servidão por dívidas, a
prostituição, a pornografia, o trabalho perigoso e o
recrutamento de crianças para conflitos armados. A
convenção se aplica a todos os menores de 18 anos, ainda que
sem relação de emprego, e exige medidas imediatas e eficazes
para a proibição e eliminação das piores formas de trabalho
infantil. A Recomendação complementar propõe que os
Estados definam essas formas de trabalho como delitos e
imponham sanções pen~ aos responsáveis.
posterior
à
mencionada
Essa
convenção,
classificação das que dispõem sobre os direitos humanos
fundamentais do trabalho, completa, sem dúvida, o rol desses
tratados da OIT. Ela foi ratificada pelo Brasil.
V- O

P~NCÍPIO DA DIGNIDADE
-.=.._.~~ r,

como ser humano, deve
ter profun a ressonância na interpretação e aplicação das
normas legais e das condições contratuais de trabalho. O
respeito à dignida~e do trabalhador se insere na cate oria ~s
direitos que PONTES DE MIRANDA denomina de
s
aestatais e que a Igreja Católica inclui no elenco dos
direitos naturais, cuja observância não deve depender da
vigência e ratados internacionais ou leis nacionais. No
Brasil, ele está ~xpresso na Lei Maior, tal como na
Constituição alemã do após-guerra, ao afirmar, logo no seu
art. 1°, que "A dignidade do homem é inviolável" - preceito
que levou os lseus intérpretes a concluírem pela
inconstitucionalidatle de qualquer disposição legal ou ato
14
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administrativo que o afrontar. Como bem ressalta
FRANCESCO SANTONI, a tutela da dignidade está "ligada
à garantia mais geral da personalidade humana e identificada,
ao mesmo tempor com as liberdades fundamentais que
caracterizam o status civitalis, (!i.ão só na Constituição italiana,
mas também em muitas Constituições de países latinoamericanos, mesmb se nestes últimos nem sempre se possa
encontrar uma legi~lação ordinária que vise dar cumprimento
à exigência de proteção dos trabalhadores diante dos poderes
da empresa" ("Princípios para um Código-tipo de Direito do
Trabalho para a A~ érica Latina", São Paulo, ed. LTr., 1996,
pág. 181).

Como já assinalamos, a nova Declaração Universal
dos Direitos Homem" (ONU, 1948), afirma, no seu art. 1°,
que
"Todbs os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e direitos".

_....,.W~W
·t~
u~
·f;~ão

brasileira de 1988 elegeu a di
de humana
como um os f
tor doEstado democrático d
· ·to
(Art. 1°, inciso 11~); esclarece que a dem econ" ·ca deve
assegurar a todos J ma existência digna (Art. 170, caput);
afirma que a di nidade da pessoa humana e a paternidade
responsável são e · da família (Art. 226, § 6° ) e co r "
adol scente o direito _! di nidade (Art. 227,

----21

VI- PRdTEÇÃO E EFETIVIDADE
Conforme proclama o renomado filósofo italiano
NORBERTO BOBBIO, " O problema fundamental em
relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificalos, mas o de protegê-los"('' A Ética dos Direitos", trad., p. ed
Campus, 1992, pág. 6).
Cumpre, pois, ao Direito Internacional prever e
prover os meios para tornar efetiva a sua aplicação, tanto pelo
acesso a organismos internacionais, como pela ação judicial
perante os tribuna~s nacionais.
No "Memorial em prol de uma nova mentalidade
quanto à proteção dos direitos humanos nos planos
internacional e nacional", o eminente e já citado
internacionalista CANÇADO TRINDADE acentuou que "A
representação direta (locus standi) das
supostas vítimas deve
considerar seu acesso direto (jus standi) aos tribunais
internacionais (Cortes Européia e Interamericana) de direitos
humanos". E ad~z que "A noção de garantia coletiva é
subjacente à aplicação dos tratados de direitos humanos, e o
cumprimento das obrigações internacionais de proteção
requer o concurso dos órgãos internos dos Estados, chamados
que são a aplicar as normas internacionais"('' Arquivos de
Direitos Humanos'f, Rio, ed. Renovar, vol. L, 1999, págs. 51 e
52).

r

A
foi pioneira na instituição de um sistema de
controle, que tem In uenciado a criação de m:Cai'i'is~s
..,.
__I
similares em outros organismos internacionais ou regionais.
22

Alguns procedimentos contenciosos para velar pela aplicação
das convenções ratificadas foram previstos na versão original
da Constituição da OIT (1919). Mas o sistema foi aperfeiçoado
com a criação, em 1926 da Comissão de Peritos na Aplicação
'!-~--de Convenções e ecomendações;
em 1950, da Comi são
(ONU-OIT) de Investigação e de Conciliação em Matéria de
I erdade Sindical; e, em 1951, do Comitê de Liberdade
Sindical.
A referida Comissão de Peritos, que tive a honra de
integrar por 18 anos, exerce o controle regular e
permanente,supeiJisionando a aplicação das normas
pertinentes da Constituição da OIT e das convenções
ratificadas, além de verificarem, periodicamente, em que
medida estão sendo aplicadas certas convenções, por parte dos
países que não as ratificarem e, também, de determinadas
recomendações escolhidas-.1m ••a
q pelo Conselho de
Administração.

•*

-

Suas decisões têm or
e os relatórios que os
governos dos Estados-membros são obrigados a enviar para
comprovar o cumprimento das convenções ratificadas e de
r
certas disposições da Constituição da OIT. Quando a
Comissão conclui pelo descu ri nto, submete a sua
resolução à Comissão tri artite de A licação de Normas da
Conferência 'a nuai- para imposi~ de san tre; e cara ter
~
---~
moral. De 1964 a 2004, mais de 150 países adotaram
medi as
c~retas em .3716 casos, harmonizando a legislação e as
1/ práticas nacio.iais na ê onformidade das observações da
Comissão e da Conferência.

,
t
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"
OS DIREITOS

UMANOS DO TRABALHADOR
(por Arnaldo Süssekind)

Os direitos humanos, isto é, os direitos fundamentais
do ser humano, tendem a constituir-se em princípios, os quais,
ainda que inseridos em tratados não ratificados, devem
inspirar, nos respectivos países, a elaboração de leis e sua
interpretação. Eles apresentam os seguintes característicos,
elencados pelo douto professor RICARDO LOBO TORRES:
a) fundam-se na liberdade;
b) valem er~:a omnes;
c) são universais, no sentido de que tocam a todos os
homens, ~ndependentemente de suas nacionalidades
ou das classes sociais e econômicas a que
pertençam;
d) são negativos, pois exibem o status ne~:ativo que
protege o cidadão contra a constrição do Estado ou
de terceiros;
e) criam também o status positivo libertatis, que gera
a obrigação de entrega de prestações estatais
individuais para a garantia da liberdade e das suas
condições essenciais;
f) postulam garantias institucionais e processuais que
provocam custos para o Estado;
g) são plenJmente justificáveis;
h) independem de complementação legislativa, tendo
eficácia iptediata;
entre
outros,
nas
diversas
i) positiva1ljl-se,
Constituições nacionais (no Brasil, art. 5°> e na
Declaração Universal dos Direitos do Homem da
1

.

ONU ("~rquivos de Direitos Humanos" vol. V, RJ,
2003, ed. Renovar, págs. 100 e 101).
Ressalte-se, ainda, que o art.4° da Carta Magna
brasileira determina que as nossas relações internacionais são
regidas, dentre outros princípios, pela "prevalência dos
direitos humanos" (Art. 4°, 11) e relaciona amplo elenco de
direitos e garantias individuais (Art. 5°), atribuindo-lhes a
categoria de cláusulas pétreas (Art. 60, § 4°, IV).

Após a 23 guerra mundial, com a criação da
Organização das Nações Unidas (ONU), incrementou-se a
afirmação dos direitos humanos fundamentais no plano
internacional, tendo sido aprovada a nova Declaração
Universal dos Direitos do Homem (Paris, 1948), que substituiu
a que fora adotada pela Assembléia Nacional da Revolução
Francesa em 29 de agosto de 1789.
O texto ~e 1948 consagrou princípios de caráter
geral, consubstanciando o que a Conferência de Paris
considerou o mínimo dos direitos fundamentais do ser
humano, a fim de que pudesse ser respeitado por países de
diferentes culturas. Objetivou, portanto, universalizar esses
princípios, deixando para a regulamentação de 1966,
constante dos Pactos de Direitos Civis e Políticos e de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, Nova York - ambos
ratificados pelo BJasil), preceitos mais específicos, sobretudo
no concernentes à efetiva aplicação dos princípios.
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No dize~ da renomada professora FLÁVIA
PIOVESAN, "Ao conjugar o valor da liberdade com o valor
da igualdade, a Declaração demarca a concepção
contemporânea dos direitos humanos, pela qual os direitos
humanos passam a ser concebidos como uma unidade
interdependente, inter-relacionada e indivisível"("Temas de
Direitos Humanos r•,São Paulo, 1998, ed. Max.Limonad, pág.
27). No mesmo se~tido dispôs a Convenção Americana sobre
direitos humanos (São José da Costa Rica, 1967, ratificada
pelo Brasil em 199~ e o Protocolo Adicional a essa Convenção
(São Salvador, 1988), que visou regulamentar, no âmbito
americano, as normas constantes do precitado Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Esse
inter-relacionamento
tem
sido
reiteradamente p.r;-oclamado em conferências e congressos
sobre os direitos humanos, sendo que a Conferência Geral da
OIT aprovou em junho de 1970, uma "Resolução sobre os
direitos sindicais é sua relação com as liberdades civis", na
qual assevera que I" os direitos conferidos às organizações de
trabalhadores e empregadores se baseiam no respeito às
liberdades civis e~umeradas, em particular, na Declaração
Universal dos Direitos do Homem e no Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos, e que o conceito de direitos sindicais
carece totalmente de sentido quando não existirem tais
liberdades civis". Segundo a Resolução, esses direitos, no que
tangem ao exercício da liberdade sindical, são especialmente:
"a) o dirt ito à liberdade e à segurança da pessoa e a
proteção contra a detenção e a prisão arbitrárias;
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b) a liber~ade de opinião e de expressão e, em
particular, a de sustentar opiniões sem ser
molestado, a de investigar e receber informação e
opinião e a de difundi-las sem limitação de
fronteiras, por qualquer meio de expressão;
c) o direitr de reunião; o direito a processo regular
por tritiunais independentes e imparciais;
d) o direito a processo regular por tribunais
independentes e imparciais;
e) o dire,ito à proteção
organizr ções sindicais".

da

propriedade

das

O Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que é o
fórum mais importante das salvaguardas dessa liberdade, tem
jurisprudência sumulada sobre o tema:
"38 - ~ movimento sindical livre não pode
desenvolver-se num regime que não garanta os direitos
fundamentais, especialmente o direito dos trabalhadores
sindicalizados de sJ reunirem em sindicais próprios, o direito
de livre expressão de opinião, verbal ou escrita, e o direito dos
trabalhadores sind~calizados de contar, em caso de detenção,
com as garantias de um processo judicial regular, formalizado
o mais cedo possível"
"41 - Os hireitos sindicais, como os demais direitos
humanos
fundahtentais,
devem
ser
respeitados
independentemente do grau de desenvolvimento do País de
4

que se trate"("A Liberdade Sindical - Recompilação de
Decisões e Princípios", Genebra, OIT, Versão Portuguêsa da
4a. edição, 1997, pág. 14).

As convenções da OIT são tratados normativos
abertos à ratificação dos Estados-membros. Podem ter
caráter regulamenrar; adotar apenas princípios para serem
aplicados de conformidade com as condições sócio-econômicas
dos países (neste caso são aprovadas concomitantemente com
recomendações detalhadas); ser do tipo promocional, fixando
objetivos cuja consecução se dará por etapas sucessivas.
I

Na verdade, todas as convenções da OIT tratam, lato
sensu, de direitos humanos. Entretanto, algumas delas foram
classificadas co~o concernentes a direitos humanos
fundamentais.
Em 1995 a OIT propôs à recém criada Organização
Mundial do Comércio (OMC) a introdução da cláusula social
nos contratos com~~ciais, em virtude da qual a importação de
bens ficaria conc~iionada à ratificação e observância, pelo
país exportador, das seguintes convenções, consideradas pela
Cúpula Mundial do Desenvolvimento Social (Copenhague,
março de 1995) ermo direitos humanos fundamentais dos
trabalhadores:
-87 (Lib1rdade sindical e proteção aos direitos
sindicais);j
-98 (Liberdade de sindicalização e de negociação
coletiva);
5

-29 e 105 Abolição do trabalho forçado);
-100 (Salárioo igual para trabalho igual entre o
homem e a mulher);
-111 (Não-discriminação no emprego ou ocupação);
-138 (Idade mínima para o trabalho).
A proposta, entretanto, foi rejeitada pela
Conferência da OMC (Cingapura, março de 1997), com o
argumento de que a questão deveria situar-se no âmbito da
OIT. Esta resolveJ , então, submeter à Conferência de junho
do mesmo ano, par a uma discussão preliminar, sugestão no
sentido de aprov~r-se declaração, a ser acoplada à sua
Constituição, sobre o respeito aos princípios consagrados nas
sete convenções precitadas. Houve como era de se esperar,
pronunciamentos antagônicos. E a proposta, afinal adotada
na Conferência de junho de 1998, é mais tímida do que
inicialmente se pretendia. Com o título de "Declaração da
OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho", os Estados-Membros se limitaram a reafirmar o
compromisso de respeitarem, promoverem e tornarem
realidade, de boa-fé, os direitos dos trabalhadores e
empregadores à li~erdade sindical e o reconhecimento efetivo
do direito de negoeiação coletiva, assim como a trabalharem
pela eliminação d~ todas as formas de trabalho forçado ou
obrigatório, a erradicação efetiva do trabalho infantil e a
supressão da diseriminação em matéria de emprego e
ocupação. Por sua l"ez, a Organização reiterou sua obrigação
de atender aos pedidos dos seus Membros para alcançarem
esses objetivos, uJando plenamente suas verbas, inclusive
mobilizando recurJos externos e alentando o apoio de outras
6

organizações inter~acionais com as quais a OIT estabeleceu
relações.
Às sete ~onvenções elencadas como de direitos
humanos fundamentais, cumpre acrescentar a de n.182,
adotada posteriormente (1999), que trata da "Abolição das
Piores Formas de f rabalho Infantil". O nosso País ratificou
todas essas convenções, menos a 87, considerada o mais
importante dos tratados da OIT.
E a Constituição brasileira de 1988, repetindo, a
respeito, o estatuído na Carta Magna de 1937, impossibilita
essa ratificação, porquanto consagra o monopólio de
representação do sindicato organizado por categoria
econômica ou profissional e mantém a contribuição anual
obrigatória.
Conforme proclama o renomado filósofo italiano
NORBERTO BOBBIO, "O problema fundamental em
relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificalos, mas o de protege-los"(" A Ética dos Direitos", trad., p.cd
Campus, 1992, pág. 6).
Cumpre, I pois, ao Direito Internacional prever e
prover os meios para tornar efetiva a sua aplicação, tanto pelo
acesso a organismos internacionais, como pela ação judicial
perante os tribunait nacionais. ,
,
A internacionalista NADIA DE ARAUJO, ao tratar
da "prevalência dok direitos humanos" determinada pelo art.
4° da Constituiçã1 para regerem as relações internaci~nais
brasileira, invoca as lições da DALMO DALLARE e FLAVIA
7

PIOVESAN, acen~uando que a adoção desse princípio
"significa (i) o engajamento do Brasil no sistema internacional
de edificação de normas protetivas de direitos humanos e (ii) a
preocupação em integrar as regras internacionais 'ordem
jurídica interna "Ob cit., pág. 102).
Na esplê~dida conferência que proferiu em recente
congresso dos magistrados do trabalho do Estado de São
Paulo, o doutíssimo Ministro LUCIANO DE CASTILHO
PEREIRA lembrou que
"O desemprego e a precarização do trabalho
cada ~ez mais vinculam o Direito do Trabalho
aos Direitos Humanos, não como um apêndice
deste, mas como um de seus fundamentos
básicos.

O trabalho decente, com remuneração
justar é elemento essencial à dignidade
humana e eficaz elemento à paz social.
Pois como se sabia
parece que
esquecemos todos - a paz é obra da
justiça".
A verdade é que a prevalência das leis do
mercado "cois~fica" o , homem, porque tudo é
considerado mercadoria. E mister a visão sociológica e
jurídica dos legisladores e dos intérpretes do sistema
de proteção ao ser humano, visando a harmonizar o
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