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Resumo. 
 
 

  O sistema legal de regulação das relações individuais de trabalho no Brasil tem 
sofrido alterações, supostamente voltadas à sua modernização, por meio da supressão ou 
atenuação dos direitos dos trabalhadores. Tal reforma trabalhista apresenta indícios de 
descompasso com a Constituição, pois afeta a proteção de direitos fundamentais. O objeto da 
nossa dissertação será o estudo dessa possível incompatibilidade.  
 
  A análise da reforma trabalhista carece de pesquisa acerca do substrato 
constitucional de garantia dos direitos sociais. Atualmente, as questões primordiais do direito 
do trabalho não se contêm nas suas próprias fronteiras. Extravasam para o terreno 
constitucional, onde residem os princípios invocados tanto para a sua reformulação quanto 
para a sua reafirmação.  
 
  A nova legislação trabalhista representa urgente desafio interpretativo. É 
preciso resgatar o sentido dos institutos constitucionais atinentes à matéria, e também 
esquadrinhar o conteúdo das mudanças do direito positivo, para dar nova feição ao direito do 
trabalho. A interpretação pretendida haverá de antepor os princípios da proteção e da 
autonomia privada coletiva. É essencial investigar os fundamentos de tais preceitos, para que 
saibamos discernir a pertinência e validade do seu caráter jurídico. 
 
  O trabalho consistirá num aprofundamento cuidadoso dos temas que 
aproximam ou afastam Constituição e reforma trabalhista no Brasil. Será indispensável 
detalhar o sentido de ambos os conceitos, para alimentar premissas e realizar a tarefa 
interpretativa. Tal meta de interpretação perseguirá uma idéia orientada pela afirmação dos 
direitos fundamentais. 
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“Dans la langue française, le premier 
sens attesté du mot travail désigne ce 
qu’endure la femme dans l’enfantement. Il 
désigne cet acte où se mêlent par 
excellence la douleur et la création, acte 
où se rejeou à chaque fois, comme dans 
tout travail, le mystère de la condition 
humaine.” 
 
(SUPIOT, Alain. Critique du Droit du 
Travail)  
 
 
 
“É certo que as transformações históricas 
afetam tanto as perguntas como as 
respostas, mas estas são sempre mais 
precárias: as respostas perduram menos 
que as perguntas, que se dão em nível 
mais fundo” 
 
(SALDANHA, Nelson. Filosofia do 
Direito) 
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Introdução. 

 
 
  A partir do início da década de 1990, o sistema legal de regulação das relações 
individuais de trabalho no Brasil tem sofrido alterações, com o alegado propósito de 
promover a sua modernização, por meio do rompimento ou atenuação de elementos que 
compõem os direitos dos trabalhadores. Tal reforma trabalhista, no entanto, apresenta indícios 
de descompasso com as premissas constitucionais vigentes, na medida em que afeta a 
proteção de direitos fundamentais, erigidos pela Constituição brasileira de 1988. O objeto da 
nossa dissertação será a reflexão em torno dessa possível incompatibilidade. 
 
  A análise da reforma trabalhista carece, cada vez mais, de pesquisa em torno 
do substrato constitucional de garantia dos direitos sociais. Atualmente, as questões 
primordiais do direito do trabalho já não encontram solução dentro das fronteiras da própria 
disciplina. Extravasam para o terreno constitucional, onde residem os princípios invocados 
tanto para a sua reformulação quanto para a sua reafirmação.  
 
  A dinâmica da legislação trabalhista representa um urgente desafio de caráter 
interpretativo. De um lado, é preciso resgatar o sentido dos institutos constitucionais atinentes 
à matéria. De outro, cumpre esquadrinhar o conteúdo das mudanças que vêm sendo operadas 
no direito positivo, para dar nova feição ao direito do trabalho. A evolução deste ramo do 
direito parece trilhar caminhos paralelos ou, às vezes, díspares, a exemplo daqueles 
sintetizados nos princípios da proteção do hipossuficiente e da autonomia privada coletiva. 
Investigar os fundamentos de tais preceitos na Constituição nos parece essencial, para que 
saibamos discernir o caráter jurídico que assumem, do ponto de vista da sua pertinência e 
validade. 
 
  O trabalho consistirá, por conseguinte, num aprofundamento cuidadoso dos 
temas que aproximam ou antepõem Constituição e reforma trabalhista no Brasil. Para tanto, 
será indispensável proceder ao detalhamento do sentido de ambos os conceitos, sempre com o 
objetivo de alimentar premissas, para que se possa realizar a tarefa interpretativa que nos 
motiva. Tal meta de interpretação, ressalte-se, deverá perseguir uma idéia orientada pela 
afirmação dos direitos fundamentais. 
 
  O contexto da pesquisa, por conseguinte, exigiu abrangente estudo voltado ao 
direito constitucional, para somente então ingressarmos no terreno mais específico do direito 
do trabalho. No plano constitucional, a ênfase conferida aos direitos fundamentais, com o 
propósito de oferecer marcos para um esforço de interpretação, nos conduziu ao estudo das 
questões de natureza teórica e filosófica do direito, que inspiram a teoria constitucional 
contemporânea, tais como a idéia de sistema; os princípios, e; a hermenêutica. No que 
concerne aos temas precípuos de direito constitucional, evoluímos para averiguar diversos 
enfoques acerca da aplicabilidade e eficácia das normas; da reforma constitucional, e; do 
controle de constitucionalidade.  
 
  O resultado de tal levantamento encontra-se na Parte I da dissertação, em que 
foram fincados os marcos interpretativos constitucionais necessários ao posterior exame da 
reforma trabalhista no Brasil. Esta parte I se divide em três capítulos.  
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  No Capítulo 1, a especulação de ordem constitucional é antecedida pela 
teorização acerca dos direitos fundamentais. De início, discutimos o conceito e a essência dos 
direitos humanos, que se nos afiguram como o ponto de partida de qualquer reflexão válida 
acerca dos direitos sociais, sob a ótica constitucional. Para tanto, emerge a necessidade de 
proceder à descrição do contexto histórico e filosófico que dá origem à evolução dos direitos 
humanos. Em seguida, destacamos algumas de suas características, com o intuito de, a partir 
delas, extrair a gênese de um processo de especificação que incorpora a proteção do ser 
humano-trabalhador. Trata-se de evidenciar, mediante a citação de documentos declaratórios 
de direitos humanos, que a questão trabalhista integra explicitamente o rol de temas 
abrangidos pelo direito internacional dos direitos humanos. Em seguida, o nosso interesse 
convergirá para a polêmica que opõe, de forma um tanto reducionista, a fundamentação dos 
direitos humanos e a sua efetivação. E, justamente da necessidade de conceder eficácia aos 
direitos humanos, constataremos a tendência à sua inclusão no direito constitucional positivo 
dos Estados. Desse fenômeno, extraímos as raízes históricas do surgimento das Constituições, 
com a sua vocação peculiar de limitação do poder, mediante a consagração positiva de 
direitos humanos, que assim convertem-se em direitos fundamentais. Passaremos, adiante, ao 
detalhamento das variadas e progressivas dimensões destes, nas suas acepções históricas e 
filosóficas, para destacar a origem da constitucionalização dos chamados direitos sociais. 
Ainda na seara dos direitos fundamentais, pretendemos vislumbrar o seu sentido normativo e 
a sua perspectiva de eficácia, assinalando os contornos que assume na Constituição brasileira 
de 1988, para lançar, então, as bases da defesa de sua precedência e supremacia em relação às 
normas infraconstitucionais. Cabe, também, expressar uma noção de Constituição, resultante 
da tradicional contraposição entre Constituição material e Constituição formal, cuja síntese 
deve assegurar a afirmação das possibilidades normativas do texto constitucional. Imbuídos 
de semelhante convicção, a propensão hodierna à ampliação dos direitos incluídos na 
Constituição se afigura natural e benéfica, sob a ótica de uma teoria constitucional afirmativa 
e promocional de direitos sociais. Nessa altura, caberá expor a nossa filiação a marcos 
teóricos que atribuem à Constituição um papel de direção social, sem desprezar a 
conveniência da abertura do seu conteúdo ao influxo democrático das forças sociais em 
movimento. Adotando a tese da centralidade dos direitos fundamentais no concerto 
constitucional, desenhamos aí nossa visão do constitucionalismo: um processo evolutivo, 
comandado pela marcha progressiva dos direitos fundamentais, que desemboca na 
configuração de um modelo de Estado de direito cujas referências mais aperfeiçoadas 
apontam para um conteúdo fortemente democrático e social. Para encerrar o capítulo, 
aprofundaremos a análise de dois aspectos que nos parecem úteis na abordagem 
constitucional proposta: a idéia de sistema constitucional e o conceito de direito constitucional 
comparado. A tarefa interpretativa sugere, com efeito, que a concepção de sistema jurídico 
seja dotada de um particularismo em que a racionalidade não ignore a sua incompletude, nem 
prejudique a sua mobilidade. Reivindicando, nesses termos, a unidade sistemática da 
Constituição, projetaremos alicerces para um modelo próprio de proclamação e interpretação 
dos direitos fundamentais, acolhendo a pertinência dos subsistemas constitucionais. A menção 
à importância do direito constitucional comparado, consignada ao final do capítulo, tem 
intenção de dar suporte metodológico às comparações efetuadas ao longo da dissertação, bem 
como de destacar um elemento de grande impacto nos estudos relacionados ao tema dos 
direitos fundamentais e sua aplicação efetiva. 
 
  O Capítulo 2 trará um indispensável roteiro de estudo sobre princípios 
constitucionais e interpretação. Para tanto, a primeira preocupação consistirá em demarcar o 
afastamento perante os paradigmas tradicionais do juspositivismo, que em nossa compreensão 
costumam distorcer a abordagem desses temas. Partindo da transição filosófica provocada 
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pelo advento do constitucionalismo, examinaremos a origem e a sucessão de abordagens de 
cunho juspositivista, para situar as pertinentes críticas lançadas contra a sumária identificação 
do direito com a lei, que redunda numa absoluta pobreza de mecanismos interpretativos. A 
seguir, cuidaremos de ingressar na discussão em derredor dos princípios, de forma a assinalar 
o seu caráter jurídico, especialmente quando enunciam direitos fundamentais. Nessa 
oportunidade, traremos à baila a proposta de classificação das normas em regras e princípios. 
Adiante, apreciaremos a constitucionalização dos princípios, para daí deduzir a conseqüente 
aquisição de uma nova posição destes no aspecto interpretativo, mercê do seu aspecto 
deontológico, que passa a infundir-lhes a condição de normas-chaves do sistema jurídico. 
Após alinharmos diversas proposições classificatórias dos princípios constitucionais, nosso 
objetivo será estipular critérios voltados à fixação da sua densidade normativa, para lhes 
assegurar superioridade e eficácia ante à produção legislativa infraconstitucional. Feitas tais 
observações, estaremos em condições de alcançar a temática propriamente dita da 
interpretação das normas jurídicas, realçando o seu conceito, importância e principais 
vertentes, para assinalar os marcos filosóficos que renovaram significativamente os horizontes 
hermenêuticos, sob a inspiração de elementos como a pré-compreensão; o círculo 
hermenêutico, e; o papel ativo do intérprete. Assimilando tal base de observação, delimitamos 
nossa rejeição ao mero formalismo na interpretação dos direitos fundamentais, que merecem 
tratamento aberto às novas perspectivas hermenêuticas, sem que isto signifique uma outorga 
de discricionariedade ao intérprete. Nesse sentido, constroem-se os pilares da interpretação 
constitucional, com suas peculiaridades irrecusáveis e métodos próprios, além de sua índole 
inegavelmente ideológica. Os princípios interpretativos da Constituição serão enunciados, 
assim como dedicaremos atenção particular à influência da tópica. Constataremos, então, o 
papel privilegiado que detém o legislador, como intérprete da Constituição, em seus vários 
aspectos. Prosseguindo, estudaremos à parte o princípio da proporcionalidade, de relevância 
cada vez maior nos quadrantes do direito constitucional, explicando os seus elementos 
constitutivos, e destacando a sua incidência no domínio dos direitos fundamentais. Por fim, 
analisaremos a colisão de direitos fundamentais, com sua tipologia, projetando, a seguir, as 
formas da respectiva solução, seja pela via legislativa ou pela senda interpretativa, sinalizando 
para a conveniência da aplicação de mecanismos de ponderação, que contemplem a 
otimização dos fins constitucionais. 
 
  A próxima etapa, vazada no Capítulo 3, examinará a eficácia dos direitos 
fundamentais e o controle de constitucionalidade. Como premissa inicial, será fornecida a 
base teórica da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, desde logo aflorando o 
interesse em avaliar as normas de caráter programático, que veiculam direitos fundamentais. 
Em seguida, passaremos em revista às diversas propostas doutrinárias de classificação das 
normas constitucionais, sob o critério de sua eficácia e aplicabilidade. Demonstrando a 
inclinação temática da dissertação, avante faremos incursão no conceito de Constituição 
dirigente, apropriado à interpretação do texto constitucional brasileiro, examinando as tarefas 
assumidas por semelhantes documentos. Em especial, dirigiremos nosso olhar aos efeitos das 
normas dirigentes perante o legislador infraconstitucional, no sentido da promoção das 
finalidades políticas eleitas pelo constituinte. Da idéia de concretização desses propósitos 
constitucionais, chegaremos ao reconhecimento da existência de limites ao poder de 
conformação do legislador, que deve reverência ao enquadramento constitucional. Nem tudo, 
por outro lado, pode ser efetivado de acordo com o desejo constitucional, conforme 
demonstram as impossibilidades reais inerentes à chamada reserva do possível. Nesse 
contexto, discutiremos o sentido da propalada crise da Constituição dirigente, procurando 
asseverar que, a despeito da revisão de algumas de suas aspirações mais ousadas, ela preserva 
dimensões importantes de programaticidade, mesmo nos dias atuais. Ingressando na questão 
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específica das normas programáticas, com o intuito de afirmar a sua juridicidade plena, 
teremos de destacar a eficácia negativa de que dispõem, que assegura, dentre as suas funções, 
o bloqueio da edição de leis que as afrontem. Por ocasião da necessidade de vincular normas 
programáticas aos direitos sociais, elegemos dois princípios substanciais que constituirão 
fonte de interpretação da legislação trabalhista reformada: o princípio da igualdade e o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto ao princípio da igualdade, além do seu 
fundamento axiológico, nos caberá deduzir a sua dimensão material, que exerce influência 
notável na dinâmica dos direitos sociais. No concernente à dignidade da pessoa humana, será 
ressaltada a sua prevalência, numa dimensão positiva, situada no marco do constitucionalismo 
social, para que sejam alcançadas conquistas de natureza econômica e social. Ainda como 
dado atinente à eficácia dos direitos fundamentais, haverá uma referência ao poder de reforma 
constitucional e seus limites, inaugurada pela definição de adaptabilidade constitucional, 
mutação constitucional e poder de reforma. O nosso desiderato estará voltado à demonstração 
de que os limites materiais à reforma constitucional, no tocante aos direitos fundamentais, 
haverão de ser tidos como uma conquista. As cláusulas pétreas serão abordadas 
sistematicamente, de modo a permitir uma apreciação particular do caso brasileiro, em 
especial no que diz respeito à inclusão dos direitos sociais no seu âmbito. Para concluir o 
capítulo, faremos uma reflexão acerca do controle de constitucionalidade, para que tenhamos 
não apenas uma noção segura do que venha a ser inconstitucionalidade, mas também 
possamos nos assegurar da supremacia material da Constituição, dirigida a coibir os desvios 
legislativos, que ameaçam frustrar os desígnios programáticos que postulam a efetivação de 
direitos fundamentais, tais como os direitos trabalhistas. Nessa oportunidade, não deixaremos 
de abordar um item de particular interesse à preservação dos direitos fundamentais: a 
inconstitucionalidade das normas constitucionais. Arrematando o capítulo, trataremos da 
interpretação das leis conforme a Constituição, que se revela um instrumento valioso à 
garantia de direitos fundamentais, frente aos vícios praticados na atividade legislativa.   
 
  No campo do direito do trabalho, a dissertação ateve-se a pesquisar os 
elementos relacionados à reforma trabalhista, seja na sua abordagem favorável, seja nos 
aspectos que fundamentam a sua crítica. Nesse sentido, foram escrutinados os paradigmas da 
globalização pertinentes às relações de trabalho, com suas nuanças ideológicas. Em seguida, 
buscamos identificar os reflexos desse novo ambiente no mundo do trabalho, inclusive os 
abalos provocados no modelo de proteção social que deu origem ao direito do trabalho. Ao 
cabo dessas reflexões preliminares, passamos a analisar o conteúdo dos fenômenos da 
desregulamentação e da flexibilização, averiguando suas motivações aparentes e remotas. 
Diante desse panorama, partimos para a exposição dos aspectos valorativos, princípiológicos 
e constitucionais que demarcam a subsistência autônoma do direito do trabalho. Somente aí 
afloraram as polêmicas centrais da dissertação: o debate interpretativo de índole 
constitucional, que envolve a avaliação dos limites e possibilidades da proteção conferida aos 
trabalhadores; e o escrutínio detalhado da reforma trabalhista propriamente dita, 
consubstanciada nas medidas concretas de alteração do padrão protetivo consagrado pelo 
direito do trabalho, em suas variadas manifestações.  
 
  Nesta parte II da dissertação, relativa à interpretação da reforma trabalhista no 
Brasil, constam quatro capítulos. O primeiro deles (Capítulo 4) estimará a crise do modelo de 
proteção social, causada pelos efeitos da globalização nas relações de trabalho. Conceituar 
globalização implica estudar as suas inevitáveis repercussões, como também aqueles aspectos 
em que sua ocorrência é invocada como pretexto para a perpetração de iniciativas de natureza 
ideológica. Sustentaremos que o fenômeno da globalização deve ser compreendido de acordo 
com a lógica da acumulação capitalista. Dentre suas conseqüências, registram-se reflexos 
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importantes nas relações capital/trabalho, indiretamente afetadas pelo acirramento da 
competitividade no mundo empresarial. Isso  passou a dificultar bastante a eficácia dos 
direitos fundamentais, motivando iniciativas de resistência à exacerbação dos efeitos anti-
sociais da globalização, traduzidos na ideologia neoliberal. Esta, resgatando o ideário original 
do liberalismo econômico, combina a sacralização da liberdade econômica com o postulado 
da redução ao mínimo da intervenção estatal na economia. A pertinência deste enfoque para o 
nosso estudo consiste na rejeição que o neoliberalismo promove frente ao constitucionalismo 
social, com sérios prejuízos à integridade dos princípios específicos do direito do trabalho. 
Faz parte do contexto sob escrutínio, ademais, o impacto econômico e social  das novas 
tecnologias, que incidem sobre as relações trabalhistas, de modo a incrementar uma nova e 
insidiosa forma de desemprego: o desemprego estrutural. Seus drásticos efeitos inspiram o 
ataque a valores ínsitos ao Estado do bem-estar social, mediante a informalização dos 
vínculos laborais e a debilitação da qualidade dos empregos diretos, gerada pela diminuição 
dos direitos trabalhistas. Nossa intenção será descortinar a matriz jurídica subjacente ao 
desmantelamento das leis de proteção social, indicando uma certa atitude de índole cética e 
realista, que procura esvaziar a juridicidade dos direitos fundamentais, em nome da 
supremacia da conveniência econômica. 
   
  Por seu turno, o Capítulo 5 descreverá a revisão dogmática operada no direito 
do trabalho, e seus efeitos concretos, consubstanciados nas medidas de reforma trabalhista 
postas em execução. Para a devida compreensão desse processo, faremos uma prévia 
abordagem dos elementos identificados com a gênese do direito do trabalho. A seguir, nosso 
intento será apresentar a maneira pela qual tais postulados foram sendo alijados, pouco a 
pouco, em favor de uma nova doutrina, sintonizada com o ideário neoliberal. A igualdade 
material, como idéia-força do direito do trabalho, perde espaço para a ampliação do espectro 
da liberdade de contratação,  provocando a drástica redução da autonomia científica da 
disciplina, a ponto de passar a ser considerada submissa ao direito econômico, como mero 
apêndice, vinculado a preceitos que repousam no individualismo econômico e na concepção 
autônoma de livre mercado. Exporemos a noção segundo à qual, nessa esteira, o direito ao 
trabalho, impulsionado pela busca da empregabilidade, torna-se o argumento central da nova 
linha dogmática, provocando a desvalorização das normas de proteção ao trabalhador. Desse 
conceito, partiremos para o exame das formas de materialização da reforma trabalhista: a 
desregulamentação e a flexibilização. Em relação à primeira, cumprirá deduzir a razão da 
atitude estatal de progressiva abdicação do seu papel organizador e regulador das relações 
sociais. Nos assiste evidenciar, ainda, o abalo provocado pela desregulamentação junto aos 
princípios específicos do direito do trabalho, em especial o princípio protetor, assinalando as 
mais relevantes críticas a tal efeito. No que diz respeito à flexibilização, haveremos de 
explorar suas causas, para então constatar seus graves reflexos na condição jurídica do 
trabalhador. Em seguida, demarcaremos o conceito a partir do qual deduzimos os 
procedimentos e as formas nas quais se opera a precarização do direito do trabalho, em 
consonância com a marcha da flexibilização. O próximo passo será a condensação desses 
institutos na construção do que chamamos reforma trabalhista, cujo conteúdo erige como 
ícone a autonomia privada - sem as devidas compensações no âmbito da liberdade sindical -, 
em detrimento do caráter protecionista dedicado ao equilíbrio da relação dos trabalhadores 
com o poder econômico. Face a tal panorama, procederemos à recuperação da pertinência dos 
valores precípuos do direito do trabalho, indispensáveis à sua preservação como disciplina 
autônoma, responsável pela contenção da mercantilização do trabalho, e em defesa dos 
direitos fundamentais de índole social, apontando os novos rumos teóricos que viabilizam tal 
empreitada. 
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  Dando seqüência à contraposição teórica à reforma trabalhista de caráter 
desregulamentador e flexibilizante, o Capítulo 6 fará uma abordagem específica do princípio 
trabalhista da proteção, culminada pela  análise dos aspectos constitucionais do direito do 
trabalho no Brasil. Essas considerações serão inauguradas pela descrição das fontes do direito 
do trabalho, enfatizando a peculiaridade da sua hierarquização, que privilegia a norma mais 
favorável ao obreiro. A explicação dessa circunstância nos remeterá ao estudo da 
especificidade dos princípios trabalhistas, dentre os quais ressai o princípio da proteção, 
fortemente inspirado em princípios e valores constitucionais. A sua derivação em 
subprincípios dá origem ao postulado da norma mais favorável, de importância incontrastável 
para o decorrer das reflexões lançadas na dissertação. Por esse motivo, tal subprincípio 
merecerá atenção particular, para que seja bem assentado o seu conceito e a sua aplicação, 
como meio de solução de conflitos normativos. Nesse espírito, resgataremos sua base 
constitucional e legal, ao tempo em que debateremos os critérios de identificação da norma 
mais favorável, sob a ótica das diversas teorias em conflito. Cabe, então, caminharmos em 
direção à concepção do subsistema trabalhista da Constituição brasileira de 1988, traçando o 
seu perfil ideológico e a sua positivação específica, nos vários setores do texto constitucional, 
desde o preâmbulo, até as normas especificamente trabalhistas. Resulta daí um sentido lógico 
que servirá de base à pretensão interpretativa que se realizará adiante. Ainda no final do 
Capítulo 6, nosso foco será direcionado à interpretação constitucional, para com isso 
perscrutar o caput do artigo 7º da Constituição de 1988, que proclama: “São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social”. Essa tarefa, por certo, evoca a consideração de princípios fundamentais e gerais de 
ordem também constitucional, para que seja aflorada a polêmica entre o princípio protetor e o 
princípio da autonomia privada coletiva. Constatado, a seguir o caráter eminentemente 
programático e dirigente do comando constitucional em apreço, advogaremos a tese da 
adscrição em seu texto do subprincípio da norma mais favorável. Dessa premissa, 
evoluiremos para a candente polêmica da prevalência da negociação coletiva frente à lei 
trabalhista, que traduzimos na questão da aceitação ou rejeição das cláusulas in pejus das 
convenções e acordos coletivos de trabalho. Nessa altura, caberá promover uma identificação 
sólida do sentido protetor do direito do trabalho com a idéia de eficácia dos direitos 
fundamentais, cuja afetação pela reforma trabalhista encontra obstáculos de natureza 
constitucional. 
 
  Dando fecho à parte II do trabalho, o Capítulo 7 tem a aspiração de efetuar a 
interpretação das leis de reforma trabalhista no Brasil, levando em conta determinados 
pressupostos, para assegurar a observância do subsistema trabalhista da Constituição de 1988; 
do princípio da dignidade da pessoa humana, e; do princípio específico da proteção do 
hipossuficiente. A legitimação do empreendimento interpretativo em mira exigirá, por outro 
lado, que se exponha, também em minúcias, as premissas da reforma trabalhista, que invocam 
a circunstância dramática do desemprego e a crítica ao modelo de Estado intervencionista, 
para justificar as iniciativas que concretizam a desregulamentação e a flexibilização. Torna-se 
conveniente, ainda, determinar o marco histórico em que identificamos tais medidas, a partir 
da Constituição de 1988, como efeito do processo de globalização sob a ideologia neoliberal. 
Nesse sentido, apresentam-se em perspectiva histórica os antecedentes da reforma trabalhista, 
que prognosticaram a crise do direito do trabalho, embalados por recuos no arcabouço 
protetivo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), produzidos ao longo do período dos 
governos militares. Afinal, passaremos ao estudo dos marcos normativos da reforma 
trabalhista, iniciando por aqueles incluídos na própria Constituição. Distinguiremos, aí, a 
flexibilização prevista em normas originárias, daquela inserida pelo poder de reforma, 
situando a nossa posição quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de ambas. A 
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seguir, alcançaremos a análise específica, caso a caso, dos marcos infraconstitucionais da 
reforma trabalhista brasileira. Será a oportunidade de descrever o conteúdo de cada uma 
dessas medidas, e confrontá-las com abordagens favoráveis e contrárias à sua 
constitucionalidade, assumindo posição própria. Constituirão objeto de exame, então, as 
alterações legislativas alusivas a cooperativas de trabalho; terceirização; contratação em 
período eleitoral; contrato de trabalho a prazo; banco de horas; trabalho a tempo parcial; 
suspensão temporária do contrato de trabalho; participação nos lucros e resultados; trabalho 
aos domingos, e; prevalência da negociação coletiva sobre a lei trabalhista.  
 
  Após a exposição dos capítulos, buscando oferecer uma visão convergente do 
trabalho, a Conclusão apresentará, de maneira sintética, os itens que consubstanciam o 
conjunto da argumentação, mediante a reprodução das principais idéias, sob a ótica do autor. 
  

 Esperamos, assim, que esta dissertação nos aproxime do papel ao qual 
consideramos deva estar sintonizado o estudioso do direito nos dias atuais: não basta apenas 
encarar o direito como mecanismo de obtenção da paz social; trata-se de identificar a função 
do direito com a concretização do valor justiça que lhe concede, efetivamente, sentido social.  
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PARTE I 
 
 

Os Marcos Interpretativos Constitucionais. 
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Capítulo 1 
Direitos Fundamentais e Constituição. 

 
1. Direitos Humanos. 
 
1.1. Conceito. 
 

 Elementos concretizadores de uma proposta evolutiva da humanidade, os 
direitos humanos assumiram presença incontrastável na discussão das grandes questões 
jurídicas contemporâneas. A sua análise passou a constituir etapa obrigatória no percurso 
investigador do jurista, que não pode mais ficar alheio à abordagem humanística do seu objeto 
de estudo. Os direitos humanos expressam uma nítida preocupação de conteúdo, que enobrece 
a atividade jurídica, ao afirmar a centralidade filosófica da pessoa humana, perante outros 
valores acolhidos pelo direito ao longo da história.  

 
 A locução direitos humanos enfrenta a dificuldade própria da abrangência de 

suas pretensões. Trata-se de algo muito amplo para contentar-se com um juízo preliminar. 
Suas aspirações dificultam uma conceituação consensual. Bobbio já teve a oportunidade de 
criticar, com a sua usual objetividade, a maioria das definições de direitos humanos - ou 
direitos do homem, como prefere. Dizer que “Direitos do Homem são os que cabem ao 
homem enquanto homem” resultaria em mera tautologia. Vincular o conceito ao propósito de 
irrecusabilidade de certos direitos a todo homem nada diria sobre o conteúdo. E invocar o 
projeto de aperfeiçoamento da pessoa humana, ou de desenvolvimento civilizador, resvalaria 
para critérios avaliatórios1. São observações pertinentes, mas incapazes de eliminar a 
necessidade de ensaiar definições, apesar das precariedades.  

 
 Para que não correr o risco de confundir direitos humanos com a noção de 

direitos subjetivos, Plá Rodríguez afasta o sentido literal e superficial que identifica direitos 
humanos como quaisquer direitos que possuam as pessoas físicas. Para ele, o sentido mais 
profundo e correto da definição alude a direitos humanos como os direitos que possui todo 
homem pelo simples fato de ser homem2. Trata-se de um conceito muito vago, diria Bobbio, 
todavia as tentativas de detalhar o seu significado não conseguem escapar da generalização. 
Entre nós, Fernando Barcellos de Almeida fez o esforço de definir direitos humanos como 
“as ressalvas e restrições ao poder político ou as imposições a este, expressas em 
declarações, dispositivos legais e mecanismos privados e públicos, destinados a fazer 
respeitar e concretizar as condições de vida que possibilitem a todo ser humano manter e 
desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência, dignidade e consciência, e permitir a 
satisfação de suas necessidades materiais e espirituais”. Tamanha amplitude, ao menos, 
poderia ter o mérito, aliás reivindicado pelo autor, de agradar até mesmo adeptos do 
fundamentalismo islâmico3. 

 
 Na atualidade, destaca-se o conceito de Perez Luño, para quem os direitos 

humanos são “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 
ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

                                                           
1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 17, 1992. 
2 RODRÍGUEZ, Americo Plá. Los Derechos Humanos y el Derecho del Trabajo. In: Debate Laboral. Revista 
Americana e Italiana de Derecho del Trabajo, San Jose: Iscos Cisl, Ano III, nº 6, p. 11, 1990. 
3 ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, p. 24, 1996. 
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internacional”4. Este enfoque pressupõe a afirmação jurídica e concreta de princípios, que por 
sua vez traduzem valores. Daí o convite à investigação dos aspectos filosóficos dos direitos 
humanos. 

 
1.2. Conteúdo. 

 
 No plano filosófico, os direitos humanos evocam a tradição que preconiza a 

conotação ética do direito, a despeito da reconhecida autonomia científica do fenômeno 
jurídico. Nesse sentido, Bidart Campos alude à idéia de direito como um mínimo ético, ainda 
que persistam delimitados em terrenos distintos o direito e a moral. E arremata o seu ponto de 
vista, em defesa do que chama eticidade do direito, afirmando que sem valoração resulta 
impossível, ou ao menos escasso, todo enfoque sobre os direitos humanos. Está certo, diz o 
autor, que a ética é uma raiz, prévia ao direito, todavia, isso não significa que esta mesma raiz 
ética deixe de penetrar no jurídico e se juridicize. Em suma, para ele, os direitos humanos têm 
um fundamento jurídico que o direito extrai da ética5.  

 
 Diríamos que a compreensão dos direitos humanos não prescinde da 

consideração do seu conteúdo essencialmente libertário. Isso nos remete a uma estimativa 
traduzida, segundo Bidart Campos, em valoração específica, de índole reivindicatória, voltada 
à emancipação da pessoa humana6. Disso resulta a convicção no sentido de admitir, de 
alguma maneira, que a idéia de direitos humanos tem um fundo jusnaturalista que os leva a 
situarem-se acima do direito positivo7. 

 
 O valor justiça assume importância transcendental em qualquer abordagem 

legítima acerca dos direitos humanos, conferindo a estes não apenas a presunção de uma 
origem metapositiva, como também a filiação a um determinado marco axiológico, segundo o 
qual o objetivo a alcançar consiste no crescente desenvolvimento da personalidade humana. 
Não cuidam apenas os direitos humanos de assegurar aquilo que é básico à subsistência, mas 
ainda de agregar progressivamente novos atributos, em prol de um horizonte de realização 
plena do ser humano.  

 
 A semelhante formulação chegou Goldschmidt, sustentando que o princípio 

supremo de justiça implica assegurar um espaço de liberdade para cada ser humano, de modo 
a viabilizar o seu desenvolvimento como indivíduo8. Tais reflexões nos conduzem à elevação 
da dignidade da pessoa humana como valor indispensável à modulação conceitual e dinâmica 
dos direitos humanos. 
 
1.3. Origem histórica. 
 
  A deflagração histórica dos direitos humanos remonta ao surgimento de teorias 
filosóficas de cunho iluminista, notadamente a partir do século XVIII. Os valores do 
humanismo racionalista, então desenvolvidos, propagaram a idéia da existência de direitos 
naturais, inalienáveis, contrapostos à realidade política e social do Antigo Regime. Sua gênese 
                                                           
4 Apud FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem 
versus a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 59, 1996. 
5 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 5 e 68, 1991. 
6 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 69, 1991. 
7 RODRÍGUEZ, Americo Plá. Los Derechos Humanos y el Derecho del Trabajo. In: Debate Laboral. Revista 
Americana e Italiana de Derecho del Trabajo, San Jose: Iscos Cisl, Ano III, nº 6, p. 12, 1990. 
8 Apud CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 5-6, 
1991. 
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filosófica, pois, encontrava-se numa concepção jusnaturalista, cujo precursor foi Locke, para 
quem no estado de natureza os homens são livres e iguais, daí resultando a afirmação de 
direitos naturais, que deveriam ser observados por todos, inclusive pelo Estado9. 
 
  Desse referencial jusfilosófico, nasceram as declarações de direitos, que 
vieram a materializar, com o advento das revoluções burguesas do final do século XVIII, a 
idéia de que a liberdade e a igualdade dos homens deveriam tornar-se ideais a perseguir, 
deixando de ser apenas proclamações de cunho teórico10. Nos parece válido deduzir de tal 
mutação - de valores filosóficos em direitos declarados - a origem concreta dos direitos 
humanos. 
 
1.4. O sentido fundamental da liberdade. 
 
  A primeira etapa da afirmação dos direitos humanos dimensiona a idéia de 
liberdade com caráter hegemônico e aglutinativo. Tanto assim, que a nota fundamental das 
declarações de direitos da época reside na defesa jurídica dos indivíduos perante o Estado. 
Tratava-se de impor limites à atuação estatal de forma a assegurar a intangibilidade da 
liberdade individual. A crença implícita era de que a realização dos direitos do homem 
dependia da consagração absoluta dos preceitos da liberdade.  
 
  Naquela época, a forma de expressão do conceito de liberdade era traduzido no 
caráter imperativo do princípio da legalidade, pelo qual ninguém deve ser obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei11. Na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, a liberdade é definida como a faculdade de 
fazer tudo aquilo que não prejudique outrem (artigo 4, parágrafo 1). E o desdobramento desta 
idéia encontra-se no artigo subseqüente, pelo qual tudo o que não for proibido pela lei não 
pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer o que a lei não ordena (artigo 5). 
 
  Parte tal premissa de uma formulação kantiana, que coloca a liberdade na 
condição de único direito originário, correspondente a toda pessoa, em virtude de sua 
humanidade. Deriva dessa idéia-mãe a lei universal da coexistência da liberdade dos 
indivíduos, na medida em que seja respeitada a liberdade do outro12.  
 
  É inegável, pois, desde a gênese dos direitos humanos, o sentido fundamental 
da liberdade. Seu âmbito de aplicação é quase ilimitado, conforme assinala Alexy. Seu 
alcance, contudo, traduz autêntica imprecisão conceitual13. A liberdade levada às últimas 
conseqüências pode produzir barbaridades, muito embora a sua perspectiva de afirmação 
confunda-se freqüentemente com algo que é da essência do ser humano, da sua identidade 
última. Entre o transe existencial da concretização do valor liberdade e a necessidade de 
estipulação de limites ao seu exercício, exsurge a conclusão que mesmo direitos humanos são 
passíveis de restrições, sob pena de infligir prejuízo a outros direitos humanos.  
 

                                                           
9 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 28-29, 1992. 
10 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 29, 1992.  
11 ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, p. 29, 1996. 
12 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
360, 1997. 
13 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
210, 1997. 
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  Assim, constrói-se o conceito de que a liberdade humana não deve ser absoluta, 
mas sim relativa. É a faculdade de agir com o mínimo de restrições, devendo estas ser 
razoáveis, não abusivas e previstas em lei14. 
 
  A jornada de consolidação e desenvolvimento dos direitos humanos, portanto, 
pressupõe uma atitude crítica em relação à idéia original de liberdade como total inexistência 
de impedimentos, limitações ou resistências.  
 
  No domínio econômico, a maximização da liberdade individual pode trazer 
implicações lesivas à preservação da dignidade da pessoa humana, na medida em que priorize 
a obtenção do lucro acima de outros valores, restritivos do poder daqueles que detenham a 
riqueza. A vida em sociedade não pode ser um vale-tudo, em que aos vencedores em matéria 
de acumulação de dinheiro esteja assegurada plena liberdade de utilização da riqueza 
conquistada, para multiplicá-la em lucros ainda maiores.   
 
1.5. Características. 
 
1.5.1. Universalidade. 
 
  A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, 
embora situada do ponto de vista histórico e geográfico, não esteve restrita a fronteiras nem 
limites temporais, inscrevendo-se em definitivo como um patrimônio jurídico da humanidade. 
Seu caráter universal é inegável. Todavia, será a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
de 10 de dezembro de 1948, aprovada pela III sessão ordinária da assembléia geral das 
Nações Unidas (assinada pelo Brasil na mesma data) que, de maneira solene, constituirá a 
carta consagradora da amplitude e generalidade dos direitos humanos. 
 
  O princípio da universalidade reconduz os direitos humanos aos seus 
destinatários. Uma vez que são proclamados em favor de todo homem, os direitos humanos 
alcançam indistintamente os seres humanos, sejam quais forem as suas peculiaridades. Bidart 
Campos explica que “el hombre siempre fue, es, y será hombre, persona. Y siempre le será 
debido el reconocimiento de los derechos que le son inherentes por ser persona, por poseer 
una naturaleza humana”. O significado universal dos direitos humanos quer dizer da sua 
destinação ao homem – a cada um e a todos – em toda parte. Mas acrescenta o autor argentino 
uma pertinente correção conceitual a este clássico conceito: conquanto não tracem limites 
setoriais, nem relativos a âmbitos humanos, tais direitos acomodam-se a ambientes históricos, 
daí resultando o seu grau de realização, variável e dependente das situações sócio-políticas e 
jurídicas. É a inserção concreta dos direitos humanos que possui peculiaridade e fisionomia 
existencial própria, o que, evidentemente, não desmente a idéia de universalidade15. 
 
1.5.2. Internacionalização. 
 
  Outro aspecto que nos atrai o interesse é a internacionalização da proteção dos 
direitos humanos. Trata-se de um fenômeno relativamente novo nas relações entre Estados, 

                                                           
14 ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, p. 29, 1996.  
15 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 30-36, 
1991.  
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entre indivíduos, e entre uns e outros, conforme aponta Fernando Barcellos de Almeida16. As 
fontes de direito que mediam tais relações já não se resumem àquelas provenientes do 
território dos Estados, especificamente considerados. A consagração da tutela dos direitos 
humanos tem vocação claramente internacional, consistindo o estudo de sua incorporação à 
vida jurídica dos Estados uma matéria de crescente importância na atualidade.  
 
  Desde a conversão do homem em sujeito de direito internacional, 
fundamentalmente a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a comunidade 
internacional organizada passou a assumir os direitos humanos como um conteúdo primordial 
ao bem comum mundial. Sucede, contudo, que a titularização e o gozo destes direitos, embora 
contem com a cobertura de organizações internacionais, devem ser assegurados dentro dos 
Estados, e não fora deles17. Isso significa que a internacionalização da proteção dos direitos 
humanos não prescinde de mecanismos de incorporação de conteúdos pelo direito interno de 
cada país, bem como - acrescentamos nós – de uma adequada constitucionalização e de uma 
cada vez mais avançada interpretação constitucional. 
 
1.5.3. Especificação. 
 
  A linha evolutiva dos direitos humanos evidencia uma tendência nítida à 
especificação, que merece de Bobbio atenção especial. Para o jusfilósofo italiano, tem havido 
uma passagem gradual, porém crescentemente acentuada, para uma especialização dos 
sujeitos titulares de direitos humanos. Da primeira dedução do abstrato sujeito homem para o 
sujeito específico cidadão, produziram-se, e não cessam de acontecer, especificações 
relevantes, que trouxeram ao enfoque dos direitos humanos questões de gênero, fases de vida 
e estados excepcionais na existência humana, dentre outras18. 
 
1.6. Direitos humanos do trabalhador. 
 
  Os instrumentos internacionais de proclamação dos direitos humanos, a certa 
altura, passaram a apresentar variados direcionamentos temáticos, para oferecer mecanismos 
de proteção mais adequados a cada uma das suas espécies. Exemplo clássico dessa repartição 
decorreu da adoção simultânea, em 16 de dezembro de 1966, do Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e 
Culturais.  
 
  Destas duas grandes categorias de matérias em que foram agrupados os direitos 
humanos, nos cumpre situar na segunda delas os direitos sociais, e mais especificamente o 
direito do trabalho, que impõem ao Estado a necessidade de promover e assegurar as 
condições suficientes para sua manifestação, desenvolvimento e aplicação na generalidade 
dos casos19. Antes mesmo da sua consagração mediante o Pacto Internacional de Direitos 
Sociais, Econômicos e Culturais, o direito do trabalho já contava com a chancela dos artigos 
23 e 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo é o seguinte: “Artigo 
23. 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Toda pessoa, sem qualquer 
                                                           
16 ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, p. 112, 1996. 
17 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 416-418, 
1991. 
18 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 62, 1992. 
19 VALENZUELA, Emilio Morgado. Los Derechos Humanos y el Derecho del Trabajo. In: Debate Laboral. 
Revista Americana e Italiana de Derecho del Trabajo, San Jose: Iscos Cisl, Ano III, nº 6, p. 6, 1990. 
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discriminação, tem direito a igual salário por trabalho igual. 3. Toda pessoa que trabalha, 
tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure e à sua família uma 
existência compatível com a dignidade humana e suplementada, se necessário, por outros 
meios de proteção social. 4. Toda pessoa tem direito a fundar sindicatos e a sindicalizar-se 
para a proteção de seus interesses. Artigo 24. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, e 
inclusive a uma limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas 
periódicas”.   
 
  O Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (ratificado 
pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992), por seu turno, dispõe sobre o direito do trabalho nos 
termos adiante transcritos: “Artigo 7º - Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o 
direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem 
especialmente: 1. Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores: 
2. um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem 
qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de 
trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração que eles, por 
trabalho igual; 3. uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as 
disposições do presente Pacto; 4. Condições de trabalho seguras e higiênicas; 5. Igual 
oportunidade para todos de serem promovidos, em seu trabalho, à categoria superior que 
lhes corresponda, sem outras considerações que as de tempo, de trabalho e de capacidade; 6. 
O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas 
remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. Artigo 8º - 1. Os Estados-partes no 
presente Pacto comprometem-se a garantir: 1. O direito de toda pessoa de fundar com outras 
sindicatos e de filiar-se ao sindicato de sua escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos 
da organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger seus interesses 
econômicos e sociais. O exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições previstas 
em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança 
nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias; 2. O 
direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais e o direito destas de 
formar organizações sindicais internacionais ou de filiar-se às mesmas; 3. O direito dos 
sindicatos de exercer livremente suas atividades, sem quaisquer limitações além daquelas 
previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da 
segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades das 
demais pessoas; 4. O direito de greve, exercido em conformidade com as leis de cada país. 2. 
O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desses direitos 
pelos membros das forças armadas, da polícia ou da administração pública. 3. Nenhuma das 
disposições do presente artigo permitirá que os Estados-partes na Convenção de 1948 da 
Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito 
sindical, venham a adotar medidas legislativas que restrinjam – ou a aplicar a lei de maneira 
a restringir – as garantias previstas na referida Convenção”.  
 
  O conteúdo trabalhista incorporado nos documentos internacionais acima 
referidos demonstram que entre o direito do trabalho e os direitos humanos há uma afinidade 
bastante próxima, conforme assinalado por Valenzuela20. Dessa forma, não há como negar 
que o sistema internacional de proteção aos direitos humanos dedica tratamento privilegiado 
aos direitos do ser humano-trabalhador.  
 

                                                           
20 VALENZUELA, Emilio Morgado. Los Derechos Humanos y el Derecho del Trabajo. In: Debate Laboral. 
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  Mas a normativa internacional de tutela laboral não se restringe aos grandes 
documentos gerais de declaração de direitos humanos. Princípios magnos relacionados ao 
trabalho humano acham-se contidos nos textos da Constituição da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), de 1919 e da Declaração de Filadélfia acerca dos fins e objetivos da OIT 
(1944). Tais princípios são os seguintes: o trabalho não é uma mercadoria; a liberdade de 
expressão e de associação é essencial para o progresso constante; a pobreza em qualquer lugar 
constitui um perigo à liberdade de todos; a luta contra a necessidade requer esforços nacionais 
e internacionais, constantes e concertados, e com participação de representantes dos 
trabalhadores, dos empregadores e dos governos, com o fim de promover o bem-estar comum; 
a paz permanente só pode ser basear-se na justiça social; todos os seres humanos sem 
distinção de raça, credo ou sexo, têm direito a perseguir seu bem-estar natural e seu 
desenvolvimento espiritual em condições de liberdade e dignidade de seguridade econômica e 
em igualdade de oportunidades. E destes princípios derivam as numerosas convenções e 
recomendações adotados pela OIT desde a sua fundação21. 
  
1.7. Fundamentação. 
 
  Devido ao seu caráter paradigmático, que aspira afirmar aqueles valores 
permanentes e incontrastáveis do ser humano, os direitos humanos suscitam uma candente 
polêmica em torno da sua base filosófica. A referência original, que os semeou, encontra-se 
na atitude racionalista das declarações de direitos tidos como naturais. Jorge Miranda evoca a 
matriz do cristianismo, como marco da atribuição a todos os seres humanos, 
incondicionalmente, do status de pessoas de eminente valor. Para ele, não se pode afastar a 
consideração das atitudes filosóficas subjacentes às concepções de direitos humanos. Daí 
afirmar que tais pressupostos filosóficos são obrigatórios para definir posições relativas ao 
assunto. E justifica o seu convencimento, argumentando que a renúncia à fundamentação 
poderia inculcar a abdicação do referencial ético dos direitos humanos, que lhes garante o 
sentido de existência e a sua posição proeminente22.  
 
  Crítico do jusnaturalismo, Bobbio a ele atribui a inspiração da busca do 
fundamento dos direitos humanos, considerando que daí resulta uma “ilusão do fundamento 
absoluto, ou seja, a ilusão de que – de tanto acumular e elaborar razões e argumentos – 
terminaremos por encontrar a razão e o argumento irresistível, ao qual ninguém poderá 
recusar a própria adesão”. Sua crítica, derivada da identificação do esforço construtor da 
fundamentação com uma atitude jusnaturalista, localiza-se numa suposta fragilidade da 
natureza do homem como base filosófica absoluta dos direitos humanos23.  
   
  A linha de pensamento do filósofo italiano sobre o tema se aproxima de uma 
postura pragmática, que parte da crença que o fundamento dos direitos humanos consiste no 
apelo aos seus “valores últimos”, que por sua vez não seriam passíveis de justificação, mas 
sim de simples aceitação. Ele expressa a convicção de que “o problema fundamental em 
relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. 
Trata-se de um problema não filosófico, mas político”24.  
 

                                                           
21 VALENZUELA, Emilio Morgado. Los Derechos Humanos y el Derecho del Trabajo. In: Debate Laboral. 
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23 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 16, 1992. 
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  Bobbio, assim, revela pertinente preocupação com a defasagem entre as normas 
de direitos humanos e sua efetiva aplicação, extraindo daí como grande desafio 
contemporâneo a efetividade de tais direitos, não sua justificação25. Sua premissa parece 
correta, e também o seu compromisso com a causa da defesa dos direitos humanos. Ao 
priorizar a luta política pela sua concretização, no entanto, Bobbio menospreza a relevância do 
debate acerca do correspondente substrato filosófico, expondo-se a críticas, que apontam na 
sua proposta de mero acatamento dos direitos declarados, em verdade, uma subjacente e pobre 
fundamentação, baseada de modo exclusivo no consenso social em torno destes direitos26. 
 
1.8. O desafio da efetivação. 
 
  Os avanços na órbita do direito internacional dos direitos humanos ainda não 
redundaram na estipulação de instrumentos de efetiva coação. De fato, consoante reconhece 
Bobbio, os organismos internacionais possuem em relação aos Estados, tão somente, uma vis 
directiva, promocional, no sentido de induzir os Estados que não tenham disciplina própria 
para a tutela dos direitos humanos a introduzí-la, ou persuadir aqueles que já a tem a 
aperfeiçoá-la. Quanto às atividades de controle da observância dos direitos humanos, é 
preciso admitir que os organismos internacionais limitam-se a verificar se e em que grau as 
recomendações foram acolhidas e as convenções ou tratados respeitados. Medidas de garantia 
concreta, que exigiriam uma verdadeira tutela jurisdicional de nível internacional, estão longe 
de ser adotadas com eficiência27. 
 
  Diante deste panorama, Bidart Campos confessa enfrentar dificuldades para 
sustentar o caráter imperativo e inderrogável da obrigação dos Estados protegerem os direitos 
humanos em seus respectivos territórios.  Argumenta ele que, no particular, a normativa 
internacional é mínima e genérica, com fórmulas abertas e flexíveis, destinadas a permitir a 
adaptabilidade, ampliação e efetividade em cada Estado28. É natural que tais circunstâncias 
autorizem assertivas voltadas a questionar o caráter eminentemente jurídico das normas de 
direitos humanos. E se pensarmos nos juspositivistas de primeira geração que, à semelhança 
de Austin, vinculam a idéia de direito à submissão coercitiva29, constataremos as vicissitudes 
padecidas face à carência de instrumentalidade do sistema de direitos humanos. 
 
  O desafio da efetivação dos direitos humanos não se esgota na identificação do 
sujeito ativo, titular dos atributos declarados. Isso não basta. É indispensável deduzir frente a 
quem são oponíveis tais direitos, para que estes não caiam no vazio. E, talvez, tão relevante 
será identificar qual o dever ou obrigação que tal sujeito passivo terá que cumprir, e caso 
resista, quais serão os mecanismos de concretização do comando. Daí porque, na visão de 
Bidart Campos, é primordial o estabelecimento de obrigações correlativas com as quais os 
direitos humanos recebam satisfação. Ressalva o constitucionalista argentino, entretanto, a 
prioridade ontológica que o sujeito ativo dos direitos humanos deve preservar perante o 
sujeito das obrigações correspondentes. Em outras palavras: a necessidade de concretização 
da obrigação, a partir da definição do sujeito passivo do direito, não implica a postura 
jusfilosófica de admitir direitos humanos apenas quando haja a possibilidade de satisfação. Se 
assim fosse, estaríamos invertendo a equação normativa, para reconhecer que se não houvesse 

                                                           
25 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 77, 1992. 
26 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 90, 1991. 
27 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 38-40, 1992. 
28 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 40, 1991. 
29 HART, H.L.A. O Conceito de Direito. 2. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 11, 1994. 
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uma efetiva obrigação de alguém para suprir o direito do ser humano em questão, este não o 
titularizaria30. 
 
  Cumpre, ao revés, valorizar os direitos humanos, circunscrevendo a 
inquietação quanto à sua efetividade a uma tarefa de consolidação de eficácia, não de 
legitimação prévia.   
 
1.9. Constitucionalização dos direitos humanos.  
 
  A transmissão dos princípios de direitos humanos, proclamados nas 
declarações e tratados de cunho internacional, para os ordenamentos jurídicos internos, ocorre 
mediante o fenômeno da constitucionalização, ou seja, da positivação sob a forma de normas 
dotadas de supremacia diante das leis em geral. Este processo é de suma importância para a 
afirmação dos direitos humanos, pois, conforme já dito acima, o efetivo gozo das 
prerrogativas emanadas internacionalmente se perfaz no interior dos Estados, normalmente de 
acordo com o direito interno. 
 
  A perspectiva de tutela judicial, proporcionada pela inclusão dos direitos 
humanos no seio das Constituições, merece a atenção de Alexandre de Moraes, que nisso 
enxerga não a mera enunciação formal de princípios, mas a sua plena positivação, a partir da 
qual o indivíduo pode exigir proteção estatal. Tem razão o autor, pois na presente etapa de 
desenvolvimento dos direitos humanos mantém-se indispensável o seu enraizamento nos 
direitos nacionais, onde o proteção judiciária pode garantir a sua concreta aplicabilidade e 
respeito31. 
 
  Nesse sentido, as Constituições democráticas da atualidade fundamentam-se no 
reconhecimento e proteção dos direitos humanos, conforme assinala Bobbio. Essa talvez seja 
a sua principal missão, superior à própria estruturação do Estado. Afirma Bobbio que “a 
democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são 
reconhecidos alguns direitos fundamentais”. Disso concluímos anteceder ao propósito 
constitucional de organização do poder estatal a designação injuntiva de proteção dos direitos 
dos indivíduos, inclusive frente ao Estado32. 
 
  Os direitos humanos, nessa ótica, são capazes de instituir, também no plano das 
relações jurídicas mediadas pelo Estado, um sistema cultural de valores componentes do 
status material do ser humano. E uma vez plasmados constitucionalmente, os direitos 
humanos irradiam-se para toda a ordem jurídica estatal, servindo como guia para a 
interpretação, consoante sustenta Bidart Campos, na esteira da doutrina de Perez Luño33.  
 
2. Direitos Fundamentais. 
 
2.1. Conceito. 
 

                                                           
30 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 7-11, 1991. 
31 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: Teoria Geral, Comentários aos arts. 1º a 5º da 
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32 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 1, 1992. 
33 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 61-62, 
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  Demonstrada a conveniência da positivação dos direitos humanos, de 
preferência em âmbitos estatais e com status constitucional, emerge o conceito de direitos 
fundamentais. Sua delimitação sugere, antes de mais nada, que se exponha a sua distinção 
frente à idéia de direitos humanos. Para tanto, invocamos o esclarecimento de Willis Santiago 
Guerra Filho, que nos parece lapidar a respeito: “De um ponto de vista histórico, ou seja, na 
dimensão empírica, os direitos fundamentais são, originalmente, direitos humanos. Contudo, 
estabelecendo um corte epistemológico, para estudar sincronicamente os direitos 
fundamentais, devemos distingui-los, enquanto manifestações positivas do direito, com 
aptidão para a produção de efeitos no plano jurídico, dos chamados direitos humanos, 
enquanto pautas ético-políticas, situadas em uma dimensão suprapositiva, deonticamente 
diversa daquela em que se situam as normas jurídicas – especialmente aquelas de direito 
interno”34.  
 
  Partindo dessa distinção, que muito esclarece acerca da origem dos direitos 
fundamentais, devemos avançar para uma definição que fale do seu conteúdo. Nesse sentido, 
pertence a Jorge Miranda a compreensão dos direitos fundamentais como direitos ou posições 
subjetivas das pessoas enquanto tais, sejam individual ou institucionalmente consideradas, 
desde que inseridos na Constituição, formal ou material. São direitos, portanto, admissíveis 
num marco estatal, de integração numa comunidade política35. Isto conduz à expressão 
sintética segundo a qual os direitos humanos, uma vez vazados na normativa constitucional, 
convertem-se em direitos fundamentais36. 
 
  Esta identificação dos direitos fundamentais com a tutela subjetiva das pessoas, 
no horizonte da institucionalidade, levanta aparente interseção conceitual frente aos direitos 
da personalidade. Com objetividade, Jorge Miranda encarrega-se de dirimir a falsa 
concorrência: direitos fundamentais pressupõem relações de poder, enquanto direitos da 
personalidade relações de igualdade; os primeiros pertencem ao domínio do direito 
constitucional, já os últimos à órbita do direito civil37. 
 
  O conceito de direitos fundamentais, por outro lado, admite perfeita articulação 
com a noção de direitos públicos subjetivos, desde que atualizemos o sentido destes. 
Conquanto forjada na perspectiva de garantir ao homem a titularidade de direitos subjetivos 
frente ou contra o Estado, a categoria dos direitos públicos subjetivos evoluiu para estes 
tornarem-se oponíveis também a particulares. Numa abordagem contemporânea, por 
conseguinte, tanto direitos fundamentais quanto direitos públicos subjetivos incidem sobre 
certas relações entre particulares, conferindo a estas caráter publicístico38. 
 
2.2. Processo de afirmação. 
 
  O processo de afirmação dos direitos fundamentais, que corresponde à 
positivação dos direitos humanos, segue um percurso histórico ao longo do qual seu conteúdo 

                                                           
34 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos Fundamentais, Processo e Princípio da Proporcionalidade. In: 
GUERRA FILHO, Willis Santiago (Coord.). Dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: 
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35 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 2. ed. Coimbra: 
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experimenta sucessivas modificações. Tal entendimento deu origem à clássica observação de 
Bobbio, que atribui aos direitos fundamentais a natureza de direitos históricos, nascidos sob 
determinadas circunstâncias, “caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, (...) de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. O 
elenco destes direitos se altera continuamente, devido à mudança das necessidades e 
interesses, das técnicas, das classes no poder, e dos meios disponíveis para a sua realização. 
“O que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é 
fundamental em outras épocas e em outras culturas”, diz Bobbio39. 
 
  O advento gradual dos direitos fundamentais decorre da marcha - nem sempre 
linear - de conquistas  de emancipação do homem. Seu desenvolvimento, narrado por Bobbio, 
abrange um primeiro momento de afirmação dos direitos de liberdade, “isto é, todos aqueles 
direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o indivíduo, ou para os 
grupos particulares, uma esfera de liberdade em relação ao Estado”. Em seguida, foram 
proclamados os direitos políticos, cuja concepção de liberdade não se restringia ao aspecto 
negativo, mas alcançava uma nuança positiva, traduzida em autonomia, e “tiveram como 
conseqüência a participação cada vez mais ampla, generalizada e freqüente dos membros de 
uma comunidade no poder político (ou liberdade no Estado)”. Mais adiante, surgem os 
direitos ditos sociais, expressando novas exigências, potencializadas por novos valores, como 
o bem-estar e a igualdade material, configurando uma “liberdade através ou por meio do 
Estado”40. 
 
   A deflagração concreta dos direitos fundamentais se vincula à conquista do 
poder político pela burguesia, e à conseqüente iniciativa de criar anteparos ao arbítrio estatal, 
no interior das próprias instituições estatais. Assim, opera-se a positivação dos direitos, até 
então declarados com espírito transcendente à esfera concreta das relações jurídicas.  
 
  A expressão substantiva dessa ocupação de espaço institucional pelos direitos 
fundamentais irradiou-se de maneiras diversas, como ensina Jorge Miranda: com base em 
decisões judiciais, na Inglaterra e nos demais países da sua família constitucional; por meio de 
lei escrita, na França e em países da Europa continental; e de ambas as formas, nos Estados 
Unidos da América41. 
 
2.3. Reconhecimento progressivo e suas dimensões. 
 
  Identificados os contornos das etapas no processo de afirmação dos direitos 
fundamentais, é válido propor o seu reconhecimento a partir de gerações ou dimensões42. Essa 
disposição não é somente cronológica, mas também de cunho político e filosófico. Conforme 
acima destacado, tais fases ou espécies são configuradas a partir do seu modo de 
relacionamento com o poder político, seja tendendo a impedir os seus malefícios, seja visando 
à obtenção dos seus benefícios43. 
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  Nos parece mais adequado escolher a locução dimensões, em vez de gerações, 
tendo em vista que a idéia de geração implica um pressuposto de sucessão de uma após a 
outra, o que poderia sugerir a eliminação das conquistas da etapa antecedente. Como este, 
definitivamente, não é o caso dos direitos fundamentais, cuja evolução se dá de modo 
acumulativo, e não sucessivo, preferimos raciocinar com dimensões de direitos, que 
convivem, se comunicam e sintetizam sempre uma nova totalidade.  
 
  Ingo Sarlet argumenta nessa trilha, sustentando não ser possível negar “que o 
reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um processo 
acumulativo, de complementaridade, e não de alternância”, repelindo a expressão gerações, 
para evitar a falsa impressão de substituição gradativa de uma geração por outra44. 
 
  Conosco conclui Willis Santiago Guerra Filho, que enfatiza o efeito do 
surgimento de novas dimensões na interpretação e no exercício dos direitos pertencentes a 
dimensões anteriores. Eis a sua opinião: “Que em vez de ‘gerações’ é melhor se falar em 
‘dimensões de direitos fundamentais’, nesse contexto, não se justifica apenas pelo 
preciosismo de que as gerações anteriores não desaparecem com o surgimento das mais 
novas. Mais importante é que os direitos gestados em uma geração, quando aparecem em 
uma ordem jurídica que já traz direitos da geração sucessiva, assumem uma outra dimensão, 
pois os direitos da geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-la de forma 
mais adequada – e, conseqüentemente, também para melhor realizá-los. Assim, por exemplo, 
o direito individual de propriedade, num contexto em que se reconhece a segunda dimensão 
dos direitos fundamentais, só pode ser exercido observando-se a sua função social, e com o 
aparecimento da terceira dimensão, observando-se igualmente sua função ambiental” 45. 
Esse pronunciamento evoca a tese de Perez Luño, para quem o aparecimento de sucessivas 
dimensões de direitos fundamentais resulta da mutação histórica desses mesmos direitos46.  
 
2.3.1. Primeira dimensão.   
 
  Os direitos fundamentais de primeira dimensão são os direitos da liberdade, 
inscritos desde a fase inaugural do constitucionalismo, conforme leciona Ivo Dantas. Sua 
titularidade pertence ao indivíduo, como expressão de faculdades ou atributos da pessoa. Tal 
subjetividade constitui, na unânime opinião de Ivo Dantas e Bonavides, o traço característico 
dessa dimensão47. Hoje sua abrangência alcança direitos civis e políticos.  
 
  São direitos oponíveis ao Estado, configurando resistência ou oposição perante 
o poder estatal, sustenta Bonavides48. Designam, de acordo com esse viés, aquilo que costuma 
ser conhecido como constitucionalismo clássico49. Revelam, ainda, uma perspectiva de 
participação no Estado, ao manifestarem conteúdo político. 
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  É da essência dessa primeira dimensão de direitos fundamentais a exigência de 
uma atitude negativa, de abstenção estatal perante o indivíduo50. Exemplos típicos são as 
liberdades de crença religiosa e de associação, assim como as inviolabilidades do sigilo de 
correspondência e de domicílio. Bidart Campos enxerga em tais direitos relações de direito 
público que situam o Estado como sujeito passivo. Nelas, o Estado fica obrigado a uma 
abstenção ou omissão, que consiste em deixar livres os titulares dos direitos, não lhes criando 
impedimentos51. 
 
2.3.2. Segunda dimensão. 
 
  O aparecimento dos direitos fundamentais de segunda dimensão acrescenta ao 
catálogo direitos sociais, culturais e econômicos, que passam a dominar o século XX, devido 
à influência da ideologia antiliberal. Sua titularidade extravasa os limites individuais, 
incluindo direitos coletivos ou das coletividades. Sua razão de ser é o princípio da igualdade, 
que ampara e estimula de maneira inarredável cada um desses direitos52. Se a liberdade é a 
nota distintiva dos direitos de primeira dimensão, os de segunda terão a marca indelével da 
busca da igualdade entre os homens. 
   
  Outra característica central desta segunda dimensão é a projeção das 
obrigações deles derivadas também aos particulares, além do Estado. Isto autoriza Iturraspe a 
afirmar que “los derechos sociales nacen como derechos frente al poder económico”53. Disso 
resulta a chamada ambivalência dos direitos fundamentais, adiante bem definida por Bidart 
Campos: “A medida que el entorno social, las valoraciones colectivas y la experiencia fueron 
mostrando el riesgo de otras violaciones posibles emergentes de hombres y grupos situados 
fuera del perímetro del poder estatal, vino a resultar exigua la afirmación de los derechos 
exclusivamente frente al Estado, y se hizo menester imaginar su proyección frente – además – 
a outro sujeto pasivo que, latamente, podemos abarcar globalmente en el vocablo ‘los 
particulares’, o ‘los demás hombres’. Y allí aparece, entonces, la concepción que se 
denomina ‘ambivalencia’ de los derechos: los derechos personales son ambivalentes porque 
‘valen’ (o son oponibles) frente a un doble sujeto pasivo: 1) el Estado, y 2) los particulares (o 
los otros hombres)”54. Para a sua realização, destarte, os direitos fundamentais de segunda 
dimensão esperam uma conduta positiva do Estado, seja prestando diretamente os benefícios 
econômicos, sociais e culturais, seja compelindo particulares a tanto.  
 
  A nova estruturação das relações jurídicas fundamentais do homem, veiculadas 
a partir deste redimensionamento, tem como bússola a categoria da igualdade material 
(fática), para além do conceito tradicional de igualdade meramente formal. Como assinala Plá 
Rodríguez, a incorporação dos direitos sociais ao elenco dos direitos humanos representou um 
expressivo avanço de consciência, para superar a idéia de garantia exclusiva da liberdade e da 
segurança individuais, de modo a assegurar também um nível mínimo de bem-estar55. Com 
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semelhante convicção, Bonavides situa o enriquecimento dos direitos fundamentais, em busca 
da igualdade fática, sugerindo que a igualdade não revoga a liberdade, apenas converte a 
liberdade jurídica em liberdade real, a exemplo da derivação da igualdade abstrata para uma 
igualdade material56. 
 
  Ao cabo de tais reflexões, nos parece compreensível a assertiva de Olea, 
segundo a qual os direitos sociais localizam-se na vertente solidarista dos direitos humanos, 
não na individualista57.  
 
  Com efeito, os direitos fundamentais de segunda dimensão abrangem as 
chamadas liberdades sociais, consoante atenta Ingo Sarlet58. Dentre elas, constam a liberdade 
de sindicalização, o direito de greve, além do reconhecimento dos direitos de proteção mínima 
dos trabalhadores, tais como férias e limitação da jornada de trabalho. 
 
2.3.3. Terceira dimensão. 
 
  Mesmo assistidos por mecanismos de garantia coletiva, direitos fundamentais 
de segunda dimensão reportam-se à pessoa individual, pelo que não possuem a mesma índole 
dos novos direitos de caráter eminentemente coletivo ou difuso. Estes ficaram conhecidos 
como direitos fundamentais de terceira dimensão, também denominados direitos de 
fraternidade ou de solidariedade. Seu processo de afirmação indica o desprendimento da 
figura do homem-indivíduo, como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos 
(família; povo; nação)59. Diríamos que mesmo as gerações futuras de seres humanos são 
titulares em potencial de tais direitos.  
 
  Perez Luño, citado por Jorge Miranda, enumera o elenco de direitos 
fundamentais de terceira dimensão, considerados novos e novíssimos direitos, tais como os 
direitos ecológicos, o direito à paz, o direito ao desenvolvimento e o direito dos povos à 
autodeterminação60. 
 
2.4. Teoria dos status. 
 
   A classificação dos direitos fundamentais tem como referência obrigatória a 
teoria, bastante difundida, dos quatro status de Jellinek. Trata-se de uma abordagem 
“precursora e admirável”, na definição de Bonavides, que desdobra estruturalmente a relação 
indivíduo/Estado61. Jellinek sustenta que o indivíduo, face à sua condição de membro do 
Estado, trava com este uma pluralidade de relações, às quais denomina status62. O status 
concebido por Jellinek, destarte, não é um direito, mas uma situação ou posição. É o 
paradigma da abstração de tais status que constitui o âmago desta teoria63. 
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  Ensina Alexy que Jellinek distingue quatro status: a) o passivo, ou status 
subjectionis; b) o negativo, ou status libertatis; c) o positivo, ou status civitatis, e d) o ativo, 
ou status da cidadania ativa64. 
 
2.4.1. Status subjectionis. 
 
  A primeira relação em que se encontra o indivíduo é a de subordinação ao 
Estado. Trata-se da esfera de deveres individuais, e se reconduz ao status passivo ou status 
subjectionis65. Nele, o indivíduo é totalmente submisso ao Estado, e não goza de direitos 
fundamentais. 
 
2.4.2. Status libertatis. 
 
  O segundo status, negativo (status libertatis), registra o surgimento dos direitos 
individuais, consolidados a partir da abstenção estatal66. São as liberdades frente ao Estado, 
uma esfera em que o indivíduo fica livre do Estado. Desse reconhecimento resulta o cerceio 
aos atos de autoridade que perturbem o indivíduo, especialmente no que se refere às coações 
destituídas de fundamentação legal67.  
 
2.4.3. Status civitatis. 
 
  Na terceira situação, conhecida como status positivo, ou status civitatis, se 
reconhece ao indivíduo a capacidade jurídica de reclamar os benefícios do exercício do poder 
estatal, para obter a outorga de prestações positivas, concretas, com a facilitação dos meios 
jurídicos para a sua realização68. Nessa circunstância, a atividade estatal é efetivada no 
interesse dos cidadãos69. Na preciosa definição de Bonavides, o status positivo “atende à 
demanda de prestações com que o poder cria os pressupostos materiais ao exercício da 
própria liberdade, doravante concebida em termos concretos e não meramente abstratos e 
formais” 70.  
 
2.4.4. Status ativo. 
 
  O princípio participativo dos cidadãos na formação da vontade estatal e nas 
deliberações de cunho político constitui o status ativo ou da cidadania ativa. Este diz respeito 
às competências que têm como objeto a participação no Estado, mediante instrumentos como 
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o direito ao voto71. A partir da cidadania ativa, os indivíduos submetem o Estado a 
mecanismos de jurisdição, domínio e controle democráticos72.  
 
2.5. Direitos de defesa e direitos a prestações. 
 
  Deriva da teoria dos status de Jellinek a classificação dos direitos fundamentais 
em direitos de defesa, direitos a prestações e direitos de participação73, que correspondem, 
segundo Alexy, às concretizações de posições jurídicas analiticamente designadas como a) 
liberdades; b) direitos a algo, e c) competências, por sua vez confessadamente inspiradas na 
filosofia de Bentham74.  
 
2.5.1. Direitos de defesa. 
   
  Os direitos fundamentais de defesa alcançam um espectro bastante amplo, 
permitindo desenvolvimentos diversos, desde quando garantem a livre manifestação da 
personalidade, mediante a preservação de uma esfera de autonomia individual75. São direitos 
a ações negativas (omissões) do Estado76. Sua origem é tributária das lutas de limitação de 
poderes da realeza77. 
 
2.5.2. Direitos a prestações. 
 
  Direitos fundamentais a prestações impõem ao Estado o dever de atuar para 
garantí-los, seja por meio da elaboração de normas ou pela prática de atos jurídicos, seja com 
o fornecimento de determinadas prestações materiais78. Na sintética lição de Alexy, “los 
derechos a acciones positivas imponem al Estado la persucución de determinados 
objetivos”79. Tal modalidade de direitos não se dá por satisfeita com a liberdade-autonomia, 
pugnando por uma postura ativa dos poderes públicos, no que concerne à concessão, 
ampliação e conservação de bens essenciais ao indivíduo80. 
 
  Lembra Perez Luño que os direitos fundamentais também possuem eficácia 
frente a terceiros particulares, em suas relações recíprocas, o que se evidencia especialmente 
no domínio dos direitos sociais, cuja operatividade não necessariamente depende de uma ação 

                                                           
71 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
260, 1997. 
72 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, p. 598, 1998. 
73 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 83, 1996. 
74 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
186, 1997. 
75 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
p. 172, 2001. 
76 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
419, 1997. 
77 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 84, 1996. 
78 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 86-89, 1996. 
79 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
430, 1997. 
80 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
p. 189, 2001. 



 40

estatal, como é o caso do direito ao salário, a condições dignas de trabalho e de descanso, que 
se impingem aos empregadores particulares81. 
 
2.6. Aspectos normativos. 
 

O estudo e a classificação das normas de direitos fundamentais na atualidade 
orbitam em derredor da teorização apresentada por Alexy. Seu ponto de partida consiste na 
distinção entre norma e enunciado normativo. Norma, para o professor alemão, é o 
significado de um enunciado normativo. Ao enfatizar essa diferença, seu objetivo é corrigir o 
hábito que temos de identificar a norma com a expressão lingüística que a veicula. Até 
porque, como assinala, há normas que podem ser expressas sem recorrer a enunciados, como, 
por exemplo, aquelas implícitas nos sinais luminosos de um semáforo82.  

 
Tal distinção – o próprio Alexy  admite – guarda uma estreita relação com o 

modelo kelseniano que contrapõe norma jurídica e proposição jurídica. Para Kelsen, norma 
jurídica é o mandamento, dotado de imperatividade, cujo sentido é extraído da proposição 
jurídica. Esta, por seu turno, é o juízo hipotético que enuncia que sob certas condições ou 
pressupostos fixados devem intervir certas conseqüências83.    

 
Na doutrina de Alexy, norma é o conceito primário, frente à idéia de enunciado 

normativo. Por isso, recomenda o mestre alemão que a identificação das normas não recorra 
ao nível de expressão dos enunciados normativos, mas antes busque descobrir nestes quais as 
construções formuladas a partir das modalidades deônticas básicas do mandado, proibição e 
permissão84. 

 
Os direitos fundamentais são positivados mediante a inscrição no corpo da 

Constituição de enunciados normativos, que então tornam-se disposições de direitos 
fundamentais. Destas disposições extraem-se as normas de direitos fundamentais. Há dois 
tipos de normas de direitos fundamentais: as normas diretamente estatuídas pela Constituição 
e as normas delas adscritas. Quanto à identificação das normas diretamente estatuídas pela 
Constituição, não há dificuldade: são extraídas objetivamente das disposições constitucionais 
de direitos fundamentais, mediante a utilização de expressões deônticas. Mas revela-se 
possível, ainda, adscrever das normas diretamente estatuídas pela Constituição outras normas 
de direitos fundamentais, mediante procedimentos interpretativos85. 

 
Alexy, no entanto, condiciona a validade das adscrições à sua conformidade 

com o direito. Para isso, tais normas adscritas devem apresentar uma fundamentação 
jusfundamental correta, o que depende de um processo argumentativo, em que desempenham 
papéis importantes os precedentes judiciais e os consensos dogmáticos86. 

 
2.7. Direitos fundamentais na Constituição brasileira de 1988. 
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O estudo e a aplicação das normas de direitos fundamentais no Brasil 

ganharam extraordinário impulso após a promulgação da Constituição da República de 1988. 
Emblematicamente designada como “Constituição-cidadã” por Ulisses Guimarães, 
presidente da Assembléia Nacional Constituinte que a  redigiu, a Carta Política de 1988 
rapidamente tornou-se nosso principal marco jurídico de proteção aos direitos fundamentais. 
Sua inovação mais contundente nessa área consistiu em oferecer mecanismos de garantia dos 
direitos fundamentais. 

 
Do ponto de vista dogmático-jurídico, o direito constitucional positivo 

brasileiro passou a enfeixar sob uma única expressão genérica – direitos e garantias 
fundamentais – todas as espécies ou categorias de direitos fundamentais, especificamente os 
direitos e deveres individuais e coletivos (Capítulo I), os direitos sociais (Capítulo II), a 
nacionalidade (Capítulo III), os direitos políticos (Capítulo IV) e o regramento dos partidos 
políticos (Capítulo V)87. 

 
2.8. Eficácia. 
 
  A incontrastável relevância dos direitos fundamentais conduz à máxima 
segundo a qual interesses eventuais e abstratos não devem limitar direitos fundamentais. 
Canotilho acata tais restrições apenas no caso de interesses “absolutamente prevalecentes”. 
Alerta, contudo, para a obscuridade de tal expressão, que pode servir a desvios legislativos, 
destinados a frustrar a aplicação de direitos fundamentais. Nesse sentido, assevera, “é que os 
‘interesses públicos prevalecentes’ que o legislador pode invocar para sacrificar ou 
restringir interesses ou direitos (...), tenham de considerar-se sempre como interesses ex 
constitutione e não interesses definidos em abstracto e ao sabor das constelações políticas no 
poder”88. 
 
  A proclamação dos direitos fundamentais, destarte, funciona como uma 
advertência ao legislador infraconstitucional, que deve perseguir a promoção do seu conteúdo, 
com um sentido objetivo, para que a sua atividade se conserve legítima.  
 
  O território jurídico abrangido pelos direitos fundamentais exige uma atitude 
de respeito e conformidade por parte do poder legislativo. No dizer de Plá Rodríguez, “El 
legislador debe respetar estos derechos y procurar facilitar su ejercicio y efectividad porque 
no son temas que pueda resolver a su arbitrio. Se trata de criterios o valores que se le 
imponen al próprio legislador como consecuencia de un estado de conciencia colectivo que 
atribuye al hombre – a todo hombre – determinados derechos inalienables e 
imprescritibles”89. 
 
  Devido a tal inegável precedência e supremacia das normas de direitos 
fundamentais, a sua efetivação legislativa depende de uma complexa ponderação, em que os 
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fatores sociais e econômicos devem ser considerados, mas não podem prevalecer em 
desarmonia com o teor daquilo que a consagração dos direitos fundamentais deseja assegurar. 
Se, por um lado, os órgãos de decisão legislativa devem, na linha de raciocínio desenvolvida 
por Jorge Miranda, usufruir de uma relativa margem de liberdade de conformação, em 
homenagem aos princípios políticos do pluralismo e da alternância90, de outra banda, como 
destaca Canotilho, não pode sucumbir o preceito da vinculação do legislador aos direitos 
fundamentais, que se estrutura sobre a indisponibilidade essencial destes direitos e a 
possibilidade de invocação dos mesmos contra as entidades legiferentes. Desde quando se 
reconheça a eficácia jurídica imediata do elenco de direitos fundamentais – como ocorre no 
caso brasileiro, mercê do disposto no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição da República – 
há que se adaptar a conduta do legislador à mutação operada na relação entre lei e direitos do 
cidadão: de direitos fundamentais condicionados ao âmbito da lei, migra-se para a idéia de lei 
apenas no âmbito dos direitos fundamentais91. 
 
3. Constituição. 
 
3.1. Poder constituinte. 
 
  A gênese das Constituições modernas, como resultantes da emanação de um 
poder constituinte, está vinculada às idéias de racionalidade e igualdade, na formulação 
jusnaturalista. Nisso, a origem do constitucionalismo se alinha ao surgimento dos direitos 
humanos enquanto tais. Da razão natural, entretanto, a lei e o direito passam a ser 
influenciados pelo contratualismo de Rousseau e dos pais da pátria norte-americana, que 
propõem sua elaboração de acordo com a vontade humana. A defesa de um poder aceito a 
partir do consentimento concreto, privilegiando os procedimentos coletivos de deliberação, 
em detrimento do esforço decodificador da abstração dos direitos naturais, veio a estabelecer 
o substrato para a noção de poder constituinte92. 
 
  Numa abordagem contemporânea, o poder constituinte repousa na força do 
povo, aqui entendido como um sujeito constituído de pessoas capazes de decidir sobre a 
conformação da ordem político-social. Povo, portanto, na sua dimensão pluralista, ou seja, 
como uma pluralidade de forças culturais, sociais e políticas, tais como partidos, igrejas, 
associações e personalidades, que participam de modo influente no processo constituinte. É 
essa comunidade aberta de sujeitos constituintes que firmam entre si o contrato social e 
consentem acerca dos valores e destinos de uma nação93. 
 
3.2. Conceito. 
 
  A Constituição pode ser enxergada a partir de duas perspectivas distintas: uma 
material e outra formal. No enfoque material, a Constituição é vista de acordo com o seu 
objeto, seu conteúdo e sua função. Já no plano formal, o importante é destacar a posição das 
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normas constitucionais no concerto do ordenamento jurídico, ou melhor, em face das demais 
normas jurídicas94. 
 
3.2.1. Constituição material. 
 
  Convém, a esta altura, definir Constituição material. Recorremos à elaborada 
expressão de Canotilho, que a conceitua como “o conjunto de fins e valores constitutivos do 
princípio efectivo da unidade e permanência de um ordenamento jurídico (dimensão 
objectiva), e o conjunto de forças políticas e sociais (dimensão subjectiva) que exprimem 
esses fins e valores, assegurando a estes a respectiva prossecução e concretização, algumas 
vezes para além da própria constituição escrita”. Note-se que o constitucionalista português 
afasta-se da convencional idéia que assimila a Constituição material como mero poder de fato. 
Faz questão, aliás, de realçar a função ordenadora da Constituição material95.   
 
  Essa Constituição material, dotada de função ordenadora, goza de certos 
atributos, conforme destaca Ivo Dantas. São eles a supremacia e a efetividade. Uma 
Constituição apenas será efetivamente material na medida em que a sua égide pairar sobre o 
ordenamento jurídico, refletindo a consideração de matérias essenciais e fundamentais à 
configuração ideológica do Estado. Para o autor, tais opções são necessariamente aquelas 
feitas pelo poder constituinte. Paralelamente, ao lado dessa nota de supremacia, a Constituição 
material deve gozar de observância pela sociedade, expressando a sua efetividade como outro 
atributo central96. 
 
  Tanto a visão doutrinária de Canotilho, quanto a de Ivo Dantas, superam o 
rígido conceito de Constituição material esposado por Carl Schmidt, como “conjunto das 
condições concretas da unidade política e da ordem social de um determinado Estado”97. 
Ambos também parecem rejeitar a proposta de incorporação à Constituição material de 
conteúdos supralegais, reivindicada por Bachof98. Isso demonstra que o direito constitucional 
deixa de ser essencialmente o reflexo das circunstâncias políticas, para tornar-se também 
conformador da sociedade, assegurando para si, cada vez mais, uma dimensão jurídica, se não 
absoluta, pelo menos hegemônica. 
 
3.2.2. Constituição formal. 
 
  Discorrendo sobre o sentido formal da Constituição, José Afonso da Silva alude 
a um conjunto de normas e princípios contidos num documento solene estabelecido pelo 
poder constituinte e dotado de rigidez99. Conceituada a rigidez como a imutabilidade relativa 
das normas constitucionais, que condiciona as alterações nelas incidentes a processos 
especiais de índole também constitucional, fica evidenciada a pertinência da vinculação, 
sugerida por Bachof, entre a Constituição formal e as particularidades dos seus 
correspondentes ritos de aprovação e alteração100. 
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  Para José Afonso da Silva, “uma das conseqüências da rigidez é exatamente 
transformar em constitucionais todas as disposições que integram a constituição”. Deste 
ponto de vista, refuta a matização doutrinária que sustenta a existência de normas não 
constitucionais nas Constituições escritas. Ao mesmo tempo, impugna a tese que ignora  a 
juridicidade de certas normas inscritas no texto constitucional. Em suma: sua opinião 
considera haver uma transmudação das normas ditas materialmente constitucionais, que ao 
ingressarem no corpo escrito da Constituição rígida deixariam automaticamente de 
diferenciar-se frente às normas de direito constitucional formal101. 
 
  Numa acepção contemporânea, Ivo Dantas aponta uma proposta abrangente e 
enriquecida para o conceito de Constituição formal, agregando à tradicional idéia de 
documento solene o requisito de portar “valores sociais maiores consagrados pela 
sociedade”102. Isto nos parece sugerir a necessidade de enfatizar os princípios constitucionais, 
cuja relevância será objeto de posterior análise específica (Capítulo 2, item 9). 
 
3.3. Aspectos sócio-jurídicos da Constituição. 
 
  A presente etapa da discussão acerca da natureza da Constituição - cujos rumos 
refletem-se diretamente nas conclusões deste trabalho - ainda evoca a pertinência da análise 
da célebre polêmica suscitada pela contundente resposta de Konrad Hesse103, quase um século 
após a publicação do clássico panfleto escrito em 1862 por Lassalle104. Carregada de 
ceticismo, a posição adotada por este desencoraja as expectativas no sentido propriamente 
jurídico do texto constitucional. Konrad Hesse, por seu turno, empreende um esforço de 
recuperação do valor normativo da Constituição, recusando-se a capitular ante o 
determinismo desenhado por Lassalle ao analisar a relação direito/sociedade. Desse embate 
magistral, resulta uma síntese proveitosa a todos aqueles obstinados ao desafio da 
interpretação constitucional hoje em dia. 
 
3.3.1. Abordagem de Lassalle. 
 
  Mesmo que não desprezemos a circunstância de que o texto de Lassalle foi 
produzido com uma finalidade política clara e confessada, seu conteúdo merece a demarcação 
teórica que o sufraga como o autêntico precursor da sociologia constitucional105. A força 
argumentativa de sua análise social, aliada à revisão que apresenta da origem dos documentos 
constitucionais, conferem impacto que até hoje reverbera nos vários segmentos do 
sociologismo jurídico, tendo sido apropriada por correntes ideológicas as mais diversas. 
 
  Especulando sobre qual seria a essência a natureza essencial da Constituição, 
Lassalle lança uma inquietante pergunta, construída a partir da seguinte constatação: se a 
Constituição é a lei fundamental de uma nação, tem que ser capaz de constituir uma força 
ativa suficiente para impedir, a partir da sua vigência, a decretação de leis contrárias aos seus 
ditames. Indaga-se, então: será que existe alguma força ativa assim habilitada a influir de tal 
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forma em todas as leis de um país, simultaneamente, para subordiná-las ao seu caráter 
supremo? E se realmente existe, que força é esta?106 
 
  A resposta, o próprio Lassalle faz questão de apresentar logo em seguida, 
sugerindo trata-se de uma obviedade. A Constituição, diz ele, são os fatores reais de poder 
que singelamente regem cada sociedade determinada: “Esta é, em síntese, em essência, a 
Constituição de um país: a soma dos fatores reais de poder que regem uma nação” 107. 
 
  Lassalle deve ter, provavelmente, exagerado ao propor, na prática, a 
eliminação do caráter normativo do texto constitucional. Não obstante, seu mérito consiste em 
descortinar o irrecusável peso dos aspectos sociológicos no direito constitucional. Tanto 
assim, que Garcia-Pelayo sustenta não haver experiência jurídica em que a força normativa 
dos fatos angarie tamanha importância como no âmbito constitucional108. 
 
  Comparando a imposição da chamada Constituição real, sociológica, diante da 
Constituição escrita, metaforizada na “folha de papel”, Lassalle afirma que a força dos fatos, 
aos quais atribui caráter constitucional, prevalece tal qual a lei física da gravidade. Dessa 
premissa, ele evolui para uma reflexão em torno de traçar como seria uma Constituição boa e 
duradoura. E chega a uma conclusão que lhe parece clara e lógica: seria na ocasião em que a 
Constituição escrita correspondesse à Constituição real e tivesse suas raízes nos fatores reais 
de poder de um país109.  
 
  Ora, tal compreensão convida os poderes limitados pela Constituição a 
insurgirem-se contra as conquistas de direitos fundamentais ali inclusas. Afinal, se a virtude 
de uma Constituição residir na sua adaptação ao poder social efetivo, nada mais confortável 
para os poderosos - econômica, social ou politicamente – justificarem o seu assalto aos 
direitos constitucionalizados da cidadania. Estariam, tão somente, pondo em prática a 
considerada Constituição real. Tal doutrina, portanto, vem a servir como lastro para ataques à 
democracia e aos direitos humanos, na medida em que estejam estes protegidos na trincheira 
constitucional. E os meios para tanto vão desde o simples desrespeito à norma constitucional, 
sob a alegação do seu pretenso descompasso com a realidade da correlação de forças sociais, 
até a reforma do texto, passando pela alternativa da mutação constitucional, todas eles 
submetidos adiante a um escrutínio minucioso nesse trabalho (Capítulo 3, item 20). 
 
  “Onde a constituição escrita não corresponder à real”, adverte Lassalle, 
“irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia menos dia, a 
constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente, perante a constituição 
real, a das verdadeiras forças vitais do país”110. O problema que se nos afigura com tal 
formulação, deriva do absoluto desprezo dedicado ao potencial argumentativo oferecido pela 
existência de uma norma constitucional escrita, com toda a sua aura institucional e política de 
legitimidade. Por certo, se não houver suficiente apoio social ao conteúdo do texto 
constitucional, seu destino poderá ser a inobservância, a revogação ou até mesmo a ineficácia. 
Todavia, isso não significa que a prevalência da força do texto enquanto norma real não 
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resulte, ao menos em parte, da presunção de legitimidade e pela cota de efetividade 
proporcionada pela existência da norma escrita. 
 
  Vale aqui invocar a lição de José Afonso da Silva, que vincula a posição de 
Lassalle à atribuição de um sentido sociológico à Constituição. Na mesma linha essencial, o 
autor de “Aplicabilidade das Normas Constitucionais” enxerga a concepção marxista de 
Constituição111. Para ele, ambas as tendências, ressalvadas as posições particulares, 
expressam o que denomina sociologismo constitucional, fundamentado na idéia essencial 
segundo a qual a Constituição é, primordialmente, uma forma de ser, não de dever ser, 
representando, pois, a emanação das estruturas sociais e relações econômicas112. Entre nós, 
José Afonso da Silva aponta em Pinto Ferreira uma filiação doutrinária semelhante, devido à 
sua opinião no sentido de considerar evidente a atuação da realidade social sobre os textos 
constitucionais, chegando a afirmar que o ideal da Constituição está condicionado pela 
pressão dos fatores sócio-culturais, como também pela infra-estrutura econômica das 
sociedades113. 
 
  Os critérios fundamentais defendidos por Lassalle, que receberão intensa 
contestação dirigida por Konrad Hesse, asseguram que os problemas constitucionais não 
seriam problemas de direito, mas sim de poder. Daí a sua ousada assertiva, no sentido de 
negar valor e durabilidade à Constituição escrita, salvo quando exprimir fielmente os fatores 
reais de poder da sociedade114.  
 
3.3.2. Abordagem de Konrad Hesse. 
 
  Assumindo frontal contraposição em relação a Lassalle, Konrad Hesse fez a 
defesa da força concretizadora da Constituição. Sua teorização abriu novas perspectivas para 
o constitucionalismo, em especial no que concerne aos direitos fundamentais, cuja tutela era 
colocada sob constante desconfiança, à luz dos paradigmas resultantes das reflexões de 
Lassalle. O cerne da mensagem doutrinária de Konrad Hesse, por conseguinte, se reconduz à 
recuperação do sentido eminentemente jurídico da norma constitucional. 
 
  Com uma eficiência argumentativa equiparável ao discurso do seu contendor, 
Konrad Hesse inaugura a sua formulação impondo-se o desafio de encontrar os elementos de 
contestação ao pensamento de Lassalle, sob pena de ter que admitir a Constituição jurídica 
como mera expressão de uma momentânea constelação de poder. Realizando tal repto, 
Konrad Hesse aproveita para desfilar ácidas críticas ao sentido político da teoria de Lassalle: 
“Se as normas constitucionais nada mais expressam do que relações fáticas altamente 
mutáveis, não há como deixar de reconhecer que a ciência da Constituição jurídica constitui 
uma ciência jurídica na ausência do direito, não lhe restando outra função senão a de 
constatar e comentar os fatos criados pela Realpolitik. Assim, o Direito Constitucional não 
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estaria a serviço de uma ordem estatal justa, cumprindo-lhe a tão-somente a miserável 
função – indigna de qualquer ciência – de justificar as relações de poder dominantes”. Ao 
cabo dessa análise, segundo a qual as idéias de Lassalle promovem a redução do direito 
constitucional a mero instrumento justificador de relações de fato alheias ao fenômeno 
jurídico, Konrad Hesse suscita a hipótese de que a comprovação, no seio da Constituição, de 
alguma força própria, motivadora e ordenadora da vida do Estado, por mínima que seja, 
implica necessariamente na derrocada da construção teórica do seu oponente115. 
 
  No desenvolvimento de sua exposição, Konrad Hesse logo se insubordina 
contra a lógica da rigorosa alternativa entre uma Constituição jurídica e escrita, de um lado, e 
uma Constituição sociológica ou real, de outro. Afastada tal premissa, ele previne as soluções 
extremas de rotular uma norma como desprovida de qualquer traço de realidade ou uma 
realidade como algo inteiramente esvaziado de qualquer elemento normativo. Propõe, em 
seguida, um caminho intermediário, entre a força das relações fáticas e a força da 
normatividade. Com isto, fratura o alicerce das assertivas de Lassalle. Nesse contexto, 
Konrad Hesse inicia a construção de suas próprias premissas: a) A norma constitucional não 
tem vida autônoma em face da realidade; b) A situação normatizada pretende ser concretizada 
na realidade; c) Essa pretensão de eficácia depende das condições históricas de realização; d) 
Cria-se uma interdependência entre a norma e as condições de concretização116. 
 
  Para Konrad Hesse, portanto, não existe, pura e simplesmente, a imposição da 
realidade social, a despeito do conteúdo da norma e da sua consagração no ordenamento 
constitucional. O que sucede, na sua concepção, é uma interpenetração de influências entre os 
aspectos jurídicos e sociológicos, resultando na efetivação ou não do processo de 
conformação/concretização da norma constitucional. 
 
  Postas tais proposições, Konrad Hesse alcança o argumento que considera 
decisivo para afirmar as suas convicções: a autonomia da pretensão de eficácia da 
Constituição perante as condições de sua realização. “A Constituição”, afirma ele, “não 
configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também um dever ser”. Aspirando 
alcançar eficácia, a norma constitucional buscaria imprimir ordem e conformação à realidade 
política e social. Daí porque a Constituição passa a ser enxergada não somente como algo 
determinado pela realidade social, mas também como um elemento determinante em relação a 
ela117. A solução intermediária, concebida por Konrad Hesse, ao tempo em que consagra a 
força normativa da Constituição, não deixa de afirmar uma certa dimensão sociológica do 
fenômeno constitucional, mantendo-se alheia às críticas dirigidas ao kelsenianismo, que 
patrocina uma cega sacralização da norma118.   
 
  Atualmente, entre nós, algumas vozes incorporam, mesmo que parcialmente, a 
concepção de Konrad Hesse. É o caso de Eros Grau, ao escrever que o direito não deve ser 
concebido exclusivamente como produto de relações econômicas, tampouco como mera 
representação da realidade social. O direito, diz ele, é um nível funcional do todo social, e 
inserido na realidade, torna-se elemento constitutivo do modo de produção social. Daí porque 
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o citado autor rechaça a idéia de um direito simplesmente reprodutor da vontade da classe 
dominante. Partindo dessa dimensão intrínseca às relações econômicas, o direito pode se 
converter, até mesmo, em mecanismo de transformação, a depender das injunções sociais em 
que esteja envolvido119.  
 
  A acuidade da doutrina de Konrad Hesse se traduz, ademais, pela evidente 
circunstância de que a norma constitucional escrita não é um fim em si mesma. Como leciona 
Sayonara Grillo Leonardo da Silva, “as constituições escritas não objetivam apenas a 
permanência, mas também a garantia e respeito aos conteúdos e princípios nelas 
declarados”. Revelando sintonia com os desdobramentos levados a efeito por Canotilho, 
autêntico discípulo de Konrad Hesse, a autora lembra que o aspecto normativo da 
Constituição dirige-se, ainda, ao legislador, com uma mensagem de concordância entre o teor 
das normas constitucionais e os futuros atos legislativos120. 
 
3.4. Conteúdo da Constituição. 
 
  Numa eloqüente demonstração da tendência à dissolução da ambigüidade entre 
Constituição material e Constituição formal, os textos constitucionais passaram a incorporar 
um rol de matérias cada vez maior, assim como expandiram o detalhamento da sua disciplina, 
incluindo quantificações de direitos. Expuseram-se, nessa medida, às críticas quanto à 
desnaturação do sentido fundamental e superior das suas normas, em favor de uma 
prolixidade supostamente desnecessária e funcionalmente nociva.  
 
  Trata-se de um caminho voltado à tutela crescente de novos temas, sob o 
guarda-chuva protetivo da rigidez constitucional, delineado por Ivo Dantas como a 
transformação das Constituições sintéticas (típicas do século XIX) para Constituições 
analíticas, resultantes da elevação de novos assuntos à categoria constitucional, de modo a 
assegurar tratamento diferenciado frente à mera regulamentação no plano da legislação 
infraconstitucional121. 
 
  Prefere Bonavides, quanto à extensão, adotar a classificação das Constituições 
em concisas e prolixas. Define as Constituições concisas por nelas identificar apenas 
princípios gerais ou regras básicas de organização e funcionamento do sistema jurídico 
estatal, remetendo a pormenorização à legislação complementar ou orgânica. Daí porque 
propicia este modelo maiores estabilidade e flexibilidade do texto constitucional. Indica como 
exemplo clássico de concisão a Constituição dos Estados Unidos da América. No outro pólo, 
Bonavides refere-se às Constituições ditas prolixas como aquelas que carregam matérias por 
sua índole alheias ao direito constitucional propriamente dito. Segundo ele, tais minúcias de 
regulamentação melhor caberiam na legislação infraconstitucional. Nos parece, 
particularmente, que esta proposta de classificação se apresenta menos adequada, porquanto 
sua terminologia já embute um juízo de valor crítico acerca do fenômeno do alargamento dos 
textos constitucionais. Afinal, se as Constituições crescem, isto resulta da incidência de 
motivos determinantes, listados pelo próprio Bonavides: “a preocupação de dotar certos 
institutos de proteção eficaz, o sentimento de que a rigidez constitucional é anteparo ao 
exercício discricionário da autoridade, o anseio de conferir estabilidade ao direito legislado 

                                                           
119 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 3. ed. São Paulo: Malheiros, p. 17 e 43, 2000. 
120 SILVA, Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da. Poder Reformador. Insuficiência Conceitual e Experiências 
Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 7, 1997. 
121 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 2, 
1995. 



 49

sobre determinadas matérias e, enfim, a conveniência de atribuir ao Estado, através do mais 
alto instrumento jurídico que é a Constituição, os encargos indispensáveis à manutenção da 
paz social”122. 
 
  Temos, assim, que a propensão analítica das Constituições contemporâneas 
atende, de maneira prática, às aspirações de proteção jurídica mais efetiva possível das 
reivindicações sociais. Longe de representar exclusivamente um estorvo, esta inclinação 
revela o mérito cada vez maior dos textos constitucionais, cuja normatividade e prestígio 
político atraem o interesse de alargar o seu espectro, mediante a inclusão de novos temas e 
maiores detalhes. 
 
  Observa Ingo Sarlet, com argúcia, que o procedimento analítico do constituinte 
explicita um certo grau de desconfiança deste em relação ao legislador infraconstitucional, 
demonstrando, ainda, a intenção de “salvaguardar uma série de reivindicações e conquistas 
contra uma eventual erosão ou supressão pelos Poderes constituídos”123. 
 
3.5. Efeitos da constitucionalização. 
 
  O propósito de inscrição na Constituição escrita de novos direitos 
fundamentais, ou a especificação dos antigos, reflete-se na afirmação de tais direitos diante 
das interferências do poder, seja político ou econômico. Os desígnios do poder constituinte 
acudem à legitimação popular latente, que somente de tempos em tempos emerge, e quando o 
faz, consigna não apenas princípios fundamentais, mas também – hoje, cada vez mais – 
positiva os dispositivos que considera necessários a conferir as garantias de tais princípios, 
para que não fiquem restritos ao papel, sendo capazes, ao revés, de imprimir-se na prática das 
relações sociais.  
 
  Por quê na Constituição? Ora, sabemos que o cotidiano legislativo, em sua 
dinâmica, vincula-se às injunções dos eventuais detentores do poder, pelo que as maiorias 
legislativas, embora gozem de suporte democrático, estão mais susceptíveis às pressões dos 
poderosos, podendo assim desviar-se dos lineamentos traçados pela Constituição. Diante de 
tais circunstâncias, nada mais natural senão a intenção de estruturar constitucionalmente a 
chancela dos direitos fundamentais, mesmo que isto implique em notável prolongamento da 
extensão do texto constitucional. 
 
  O privilégio à inserção dos direitos na Constituição escrita explica-se na 
medida em que os conteúdos declarados constitucionalmente obtêm a máxima hierarquia 
normativa, devido à supremacia do texto constitucional, que encabeça o sistema jurídico, 
colocando em relação obrigatória de subordinação o restante das normas 
infraconstitucionais124. 
 
  Não há como desmentir a procedência das assertivas que situam a instância 
jurídica sob a influência parcialmente determinante da instância econômica, o que se reverte, 
conforme já demonstrado acima, na retroação desta superestrutura jurídica na base 
econômica. Tal processo dialético é reconhecido por Canotilho, todavia o autor luso atribui à 
força conformadora-normativa da Constituição, combinada com o que chama ativa 
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efetividade do direito, o efeito de provocar a sua relativa autonomia perante os 
condicionamentos econômicos. Esta dimensão autônoma questiona a pretensa absoluta 
congruência do direito com as relações de produção e demais relações sociais sobre as quais 
incide, sendo a esta altura acatada, como assinala Canotilho, até mesmo por autores marxistas. 
Como esclarece o mestre português, “a relação de ‘condicionalidade’ e a ‘reciprocidade de 
efeitos’ não justifica uma ‘economicização do direito’ e, muito menos, uma determinação 
económica monocausal”125. 
 
3.6. Base teórica adotada. 
 
  O substrato teórico da proposição de autonomia constitucional, operada 
mediante a valorização da Constituição escrita, como emanação dirigida ao legislador 
infraconstitucional, com status de diretriz suprema e subordinante, evoca a adoção de um 
modelo específico, intitulado por Canotilho “teoria da constituição constitucionalmente 
adequada”. Tal modelo procura corresponder, diz ele, “às modernas exigências 
‘promocionais’ do direito, captando a lei constitucional na sua dimensão de instrumento de 
direcção social”126. Se, mais recentemente, por ocasião da publicação da 2ª edição da sua 
célebre obra “Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador”, em 2001, o mestre 
português cuidou de repudiar um certo desvio voluntarista, associológico e acientífico, que 
passou a ser identificado com a sua idéia de Constituição, não deixou, entretanto, de reafirmar 
que os textos constitucionais devem estabelecer premissas fundamentais para o Estado e a 
sociedade127.    
 
  Adotamos essa base teórica, e paralelamente distinguimos, dentre as demais 
linhas teóricas, aquelas que afastam-se do nosso paradigma, como a teoria da Constituição 
como garantia do status quo econômico e social, de Forsthoff, que limita em demasia as 
possibilidades constitucionais, a exemplo da teoria da Constituição como  instrumento de 
governo, de Hennis, que identifica Constituição como lei processual, não lei material, pelo 
que conteria apenas as regulamentações indispensáveis à vida política da comunidade. 
Criticando esta última, Canotilho sustenta que a Constituição jurídica, organizativa do Estado, 
não pode ser concebida como decisão materialmente neutral. Até porque, diz ele, quando os 
valores constitucionais não se assumem com transparência, e de forma expressa, nem por isso 
deixam de surgir, de forma inconfessada e implícita, na práxis política dos seus agentes128. 
 
  Embora reconheça méritos na teoria da Constituição como processo público, de  
Häberle, cuida Canotilho de indicar nela “pontos de inegável fraqueza”. Seus méritos 
consistiriam em provocar a superação do peso monárquico e autoritário da teoria 
constitucional, por meio de uma abertura pluralista, na qual a Constituição aceita uma 
dimensão historicamente condicionada e aberta ao enriquecimento resultante da relação 
Estado/sociedade. Em contrapartida, a teoria de Häberle sacrificaria a normatividade, em 
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favor de um existencialismo atualizador, que traria prejuízo à esfera de autonomia do texto 
constitucional129. 
 
  Uma das maiores influências na construção teórica da teoria constitucional 
constitucionalmente adequada de Canotilho talvez seja a idéia de Constituição como processo 
de realização de Bäumlin. Este, sem menosprezar o caráter evolutivo e seqüencial do direito 
constitucional, frisa que, no seu entender, a Constituição é, também, um projeto de 
determinação da identidade do Estado. E tal projeto condiciona a práxis constitucional aos 
limites que a própria Constituição estabelece. Outra significativa referência incorporada por 
Canotilho em sua teorização advém do seu mestre Konrad Hesse. Este define a Constituição 
como o “plano estrutural para a conformação jurídica de uma comunidade, segundo certos 
princípios fundamentais”. Trilhando o caminho da síntese que caracteriza seu pensamento, 
Konrad Hesse considera que a Constituição seja uma ordem conscientemente aberta, sem, 
entretanto, deixar de fixar os seus elementos essenciais e incontestáveis. Para ele, a dimensão 
especificamente normativa deve harmonizar-se com a abertura perante a conflituosa 
sociedade contemporânea130. 
 
  Eis, portanto, as razões que legitimam as idéias de Canotilho, no sentido de 
alicerçar a dogmática de vinculação legislativa a normas programático-dirigentes, com o 
objetivo de conceber uma Constituição adequada ao nosso tempo131. Essa abordagem 
interessa diretamente à reflexão desenvolvida no presente trabalho, merecendo tratamento 
pormenorizado mais adiante (Capítulo 3, item 15). 
 
  Pronunciamentos suscitados nos últimos tempos, ao contrário do que se tem 
suposto precipitadamente, não afastaram Canotilho da certeza de que a Constituição não se 
restringe a um mero instrumento de governo. Para ele, é inaceitável que a Constituição resulte 
esvaziada das premissas materiais da própria política, a partir de um esquema exclusivamente 
procedimental, que obscureça a sua natureza firmemente principialista132. 
 
4. Evolução do Constitucionalismo. 
 
4.1. O fenômeno constitucional em perspectiva. 
 
  Os objetivos do presente trabalho aconselham a realização de uma 
retrospectiva da evolução do fenômeno constitucional, sobre cujas bases assentam os 
princípios constitucionais trabalhistas, que adiante serão focalizados interpretativamente. Ao 
centrar a perspectiva de análise nos direitos fundamentais, devemos inevitavelmente 
considerá-los como centro de gravidade ou idéia-força do constitucionalismo moderno133, o 
que estimula a compreensão do que hoje se denomina Estado constitucional de direito134.  
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4.2. Constitucionalismo liberal. 
 
  A origem do constitucionalismo está intimamente ligada à idéia de direito 
liberal, evocando as grandes correntes filosóficas e ideológicas do século XVIII, cuja 
manifestação política, por excelência, encontra-se vazada nos textos revolucionários das 
declarações de direitos. Os pilares dessa concepção de Estado e de Constituição repousam na 
repartição do poder por diversos órgãos, e na proclamação, aos indivíduos, da garantia de 
gozo de liberdade, segurança e propriedade. Estes não mais ficam à mercê do soberano, na 
condição de súditos. Então, assumem o status  de cidadãos, possuidores de direitos invioláveis 
contra o Estado135. 
 
  Ivo Dantas oferece um panorama das dimensões do liberalismo, que tanto 
influenciou essa primeira fase do constitucionalismo, situando suas perspectivas econômica e 
política, e sugerindo que da fusão delas constrói-se o denominado Estado liberal. “Assim, na 
primeira”, diz, “temos a Política Econômica como expressão concreta do Liberalismo 
Econômico; na segunda, defrontamo-nos com o denominado Constitucionalismo Liberal, 
representado, principalmente, pelo Estado de Direito, no qual a Supremacia Constitucional e 
o Império da Lei se manifestavam em dois pontos fundamentais: a) pela consagração dos 
Direitos e Garantias Individuais e b) pela Teoria da Divisão dos Poderes. Sob o ângulo 
econômico, a concepção liberal ganhou adeptos tanto no campo doutrinário (inclusive entre 
os economistas), quanto no âmbito dos ordenamentos jurídico-constitucionais, resumindo-se, 
sobretudo, no entendimento herdado do fisiocrata francês GOURNAY, ao defender o ‘Lassez 
faire, Laissez passer’. Por este, nenhuma intervenção do Estado no domínio econômico – por 
menor que fosse – seria benéfica. As leis econômicas eram vistas como leis naturais, através 
das quais a Riqueza das Nações (título, aliás, da obra de ADAM SMITH, pai do liberalismo 
econômico) seria alcançada graças, unicamente, à iniciativa privada dos indivíduos”136. 
Omissão, portanto, era a palavra-chave da ideologia subjacente à primeira fase do 
constitucionalismo137. 
 
4.3. Constitucionalismo social. 
 
  Sucede que o papel atribuído ao Estado pela concepção liberal-individualista 
revelou-se, pouco a pouco, insuficiente para gerir as demandas sociais e as crises econômicas 
que eclodiam, especialmente no final do século XIX e início do século XX. Os direitos 
econômicos e sociais, entendidos como acréscimos de funções ao Estado originariamente 
liberal, romperam as fronteiras do constitucionalismo de então, contrapondo ao marco 
ideológico liberal puro uma perspectiva democrático-social de Estado. Da Constituição da 
liberdade migra-se para uma Constituição econômico-social interventiva e conformadora. 
 
  Emerge, então, o chamado constitucionalismo social, destinado a somar novos 
direitos ao elenco constitucional, embora preservando o patrimônio jurídico dos direitos civis 
e políticos do liberalismo. Empreende-se, destarte, um alargamento da pauta constitucional de 
direitos fundamentais, de forma a comprometer o Estado com o desafio concreto e material de 
afirmar a dignidade da pessoa humana. As exigências de cunho social que consubstanciaram 
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tal aspiração procuravam abastecer certas necessidades vitais do indivíduo, que o seu próprio 
esforço e seus próprios recursos não logravam cobrir.  
 
  Bidart Campos descreve essa expansão dos horizontes do constitucionalismo, 
assinalando: “Se hace permisible hablar de un derecho ‘a’ cada uno de esos bienes de que 
está privado, y se tiende a encontrar, en contrapartida obligacional a esse derecho ‘a’, un 
sujeto pasivo gravado con el deber de dar o de hacer (prestación); dar o hacer algo para 
proveer a la cobertura de la necesidad y a la consecución del bien correlativo. Estamos ya, 
en itinerario progresivo de valoración, y por la ineludible relación entre el derecho ‘a’ del 
pretensor y el recíproco débito del sujeto pasivo obligado, ante una nueva categoría de 
derechos personales, en lo que guarda cierta correspondencia com la libertad ‘para’ (y no 
con la libertad ‘de’)”. Acrescenta o constitucionalista argentino que os direitos assim 
reclamados obrigam como sujeitos passivos tanto o Estado quanto, em certos casos, um ou 
mais particulares138. 
 
4.4. Estado social de direito. 
 
  O Estado social, construído a partir da adesão a esse novo viés do 
constitucionalismo, apesar da conservação do vínculo à ordem capitalista, promove a 
transição do Estado liberal para um modelo intermediário frente à perspectiva socialista, 
conforme ensina Ivo Dantas, acrescentando: “passa-se da Democracia Política para a 
Democracia Social, da Ideologia Constitucional Liberal à Ideologia Constitucional Social”. 
Para tanto, engendra-se a constitucionalização dos direitos sociais: “enquanto os direitos 
individuais significam um não fazer do Estado e dos demais agentes públicos, os direitos 
sociais devem ser vistos como aqueles que têm por objeto atividades positivas do Estado, do 
próximo e da sociedade, para subministrar aos homens certos bens e condições. É a 
constitucionalização dos Direitos Sociais e, dentre eles, dos Direitos Trabalhistas”139. 
 
  Podemos identificar como principal marco divisório dessa mudança do perfil 
constitucional o advento, em 1919, da Constituição Alemã de Weimar, muito embora, ainda 
antes, tenha havido precedentes indicadores dessa tendência, como a Constituição suíça de 
1874, e, especialmente, a Constituição mexicana de Querétaro, de 1917. O caráter 
paradigmático da Constituição alemã de Weimar, assinalado por Josaphat Marinho, derivou 
da influência cultural que o direito alemão então exercia (e ainda exerce), associada às 
particulares circunstâncias históricas que envolveram a edição e a vigência desse diploma. 
Entre outras cláusulas inovadoras, nela consta o artigo 162, que afirmou a necessidade de 
“proporcionar ao conjunto da classe operária um mínimo geral de direitos sociais”. Vale 
assinalar, também, o precursor conteúdo do artigo 159, que estipulava: “É garantido para 
todos e para cada profissão a liberdade de associação destinada à defesa e à exigência de 
condições de trabalho e econômicas. São ilegais todos os pactos e medidas que limitem essa 
liberdade ou que pretendam impedí-la.”. Quanto à ordem econômica, aquela Constituição 
modelar prescreveu, no artigo 151, a garantia de uma existência humanamente digna para 
todos, acentuando que a liberdade econômica do indivíduo deveria ser assegurada dentro 
desses limites140. 
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  O novo modelo de organização estatal, resultante desse processo de 
incorporação de novos conteúdos pelos textos constitucionais, ficou conhecido como Estado 
social de direito, cuja missão preponderante é a concretização da igualdade fática141.  
 
4.5. Estado democrático de direito. 
 
  José Afonso da Silva, entretanto, considera a concepção de Estado social de 
direito insuficiente para abranger os conteúdos da primeira e da segunda dimensões de 
direitos fundamentais. Aludindo ao risco de adoção de regimes totalitários em Estados 
autoproclamados sociais, ele destaca que a palavra social está submetida a variadas 
interpretações e apropriações. Daí sugere a inclusão da palavra democrático, como fizeram as 
atuais Constituições da Espanha e da Alemanha, para compor a expressão Estado social e 
democrático de direito. Até mesmo a expressão Estado democrático de direito é por ele 
estimada como preferível, ao implicitamente conjugar a incorporação do povo na tomada de 
decisões, e a sua real participação nos rendimentos da produção, a partir do desenvolvimento 
da idéia de democracia como realização simultânea dos valores da igualdade, liberdade e 
dignidade da pessoa142. 
 
  Em Portugal, o legislador constituinte adotou a expressão Estado de direito 
democrático, no artigo 2º da Constituição de 1976, com a seguinte formulação: “A República 
Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 
pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de 
poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o 
aprofundamento da democracia participativa”. Além de destacar que essa expressão traduz a 
confluência de Estado de direito e democracia, Jorge Miranda observa haver nela a interação 
de dois princípios substantivos: o da soberania popular e o dos direitos fundamentais143.  
 
4.6. Constitucionalismo social no Brasil.  
 
  Assevera Josaphat Marinho que, no Brasil, a Constituição de 1934 foi a 
primeira a consagrar direitos sociais, proclamados, sobretudo, pela influência da Constituição 
Alemã de Weimar, de 1919144. Para Magano, este teria sido o momento da implantação do 
dirigismo estatal no Brasil145. A partir de então, pode-se cogitar da inauguração de um 
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constitucionalismo social brasileiro, não obstante ainda nele subsistissem fundas marcas da 
ideologia liberal, assinaladas por Eros Grau146.  
 
  De toda sorte, torna-se difícil discordar da opinião de Bonavides, para quem o 
Constituição brasileira de 1934 indica uma vocação política, acompanhada pelas 
Constituições de 1946 e 1988, no sentido de assegurar a proteção social e jurídica do homem-
pessoa, fazendo deste o destinatário da norma constitucional, nos variados aspectos da sua 
condição material de vida147.  
 
  A Constituição brasileira de 1988, em particular, é considerada uma das mais 
típicas representantes do constitucionalismo de caráter social (ou dirigista), vinculado à 
tradição iniciada com a Constituição Alemã de Weimar148. A esta altura, sintonizada com o 
aperfeiçoamento do constitucionalismo social, já incorpora mecanismos de garantia dos 
direitos fundamentais que proclama. E, de modo pioneiro, acolheu os direitos sociais no 
catálogo dos direitos fundamentais, retirando-lhes da posição até então ostentada, dentro do 
capítulo da ordem econômica e social149. 
 
  Essa evolução do constitucionalismo brasileiro, hoje materializada na 
Constituição de 1988, corre o risco de sucumbir, segundo Bonavides, mediante uma 
articulação política para a revogação de relevantes avanços sociais, impondo retrocessos e 
antagonizando Estado e sociedade. Para ele, o regime constitucional de 1988 enfrenta sério 
risco, que pode comprometer as bases do Estado social brasileiro150. Evidentemente, ao fazer 
este alerta, Bonavides aduz às reformas de cunho neoliberal, que tornaram-se agenda 
praticamente obrigatória nos países latino-americanos, submetidos a ajustes econômicos 
estruturais, sobretudo a partir da década de 1990. Exemplo desse fenômeno é a nova 
Constituição peruana, de 1994, que, sob a inspiração do neoliberalismo, fez desaparecer 
garantias sociais que figuravam na Constituição precedente de 1979151. 
 
  E mesmo à parte da efetivação de reformas constitucionais com mudança de 
texto, percebe-se uma crescente tendência à releitura do texto da Constituição brasileira de 
1988, numa perspectiva favorecedora dos direitos de liberdade e patrimoniais, em detrimento 
dos direitos sociais, o que se reflete na atividade legislativa atenuante do sentido rígido das 
conquistas de cunho social, especialmente no âmbito trabalhista, conforme veremos a seguir 
(Capítulo 7, item 44). Daí porque a questão da preservação do conteúdo do constitucionalismo 
social no Brasil relaciona-se não apenas ao processo de revisão do texto da Constituição, 
como também ao fenômeno da mutação constitucional, adiante conceituado (Capítulo 3, item 
20).  
 
5. Sistema Constitucional. 
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5.1. Pertinência da abordagem. 
 
  Os questionamentos lançados ao final do presente trabalho, relacionados ao 
confronto entre leis patrocinadoras da flexibilização trabalhista, de um lado, e o núcleo 
constitucional de princípios e regras protetivas da condição social do trabalhador, de outro 
(Capítulo 7, item 44), induzem uma preliminar especulação, acerca da estrutura do sistema 
constitucional, seu conteúdo e características. Todo processo interpretativo da Constituição 
sugere a necessidade de discussão da idéia de sistema, na perspectiva de sua consideração 
objetiva ao longo dos procedimentos interpretativos.  
 
5.2. Conceito de sistema jurídico. 
 
  Começamos por fazer coro à doutrina de Jorge Miranda, para quem o direito 
não é mero somatório de regras avulsas. É ordenamento ou conjunto significativo. Implica 
coerência, projetando-se em sistema152. A regra jurídica, com efeito, não se presta a uma 
análise isolada, estanque, dissociada do seu contexto normativo. Mas isso não autoriza o 
intérprete, singelamente, a justapor aleatoriamente as normas. Deverá, ao contrário, promover 
uma sistematização, buscando a unidade lógica, a seqüência compreensiva. 
 
  Estimulada pelo ambiente jusracionalista, resultante do ideário iluminista que 
conquistava o poder político, a noção de sistema jurídico, como a conhecemos, implantou-se 
sob a égide do positivismo, com a pretensão de tornar-se hegemônica quanto à elaboração e 
ao raciocínio das regras jurídicas153. Surgem os códigos, e com eles a proposta de eliminar a 
interpretação, a partir da abrangência absoluta de uma positivação ideal. 
 
  Sucede que esta primeira etapa de afirmação da sistematização jurídica, 
correspondente a uma ordenação plena, com cada coisa em seu lugar, logo apresentou os 
primeiros sinais de uma crise ainda não inteiramente superada. A codificação não foi capaz de 
eliminar as lacunas do sistema jurídico. Paralelamente, o desenvolvimento das teorias 
interpretativas desaconselharam qualquer pretensão de uniformidade do direito sob a lei 
codificada. Na feliz expressão de Nelson Saldanha, “dada a ordem, surge um momento em 
que se instala diante dela o pensar crítico”154. 
 
5.3. Particularismo do sistema jurídico. 
 
  Referência obrigatória no debate contemporâneo em torno da questão do 
sistema, Larenz reporta-se às reflexões precursoras de Engisch, para rejeitar a ilusão de um 
sistema jurídico do tipo axiomático. Os axiomas são conceitos fundamentais articulados, em 
torno dos quais determinados sistemas, como o matemático, se encerram de maneira rígida. 
Sua inaplicabilidade ao direito não desencoraja Larenz, assim como não desestimulava 
Engisch, a abdicar do propósito de (re)construção de um projeto sistemático. “Aquilo que 
Engisch tem em mente”, noticia Larenz, “é assim um sistema de princípios jurídicos 
directivos relacionados uns com os outros de modo coerente, que lança mão de determinados 
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conceitos e de pontos de vista classificatórios, sem poder exigir para eles qualquer validade 
geral ou plenitude” 155. 
 
  A manutenção da crença na possibilidade de acatamento de uma estruturação 
sistemática no âmbito do direito repousa, em nosso entendimento, no raciocínio segundo o 
qual a impugnação de todo e qualquer sistema que não alcance validade plena reproduz, 
inconfessadamente, no sentido negativo, os paradigmas que prevaleceram às claras, no seu 
aspecto positivo, sob o radicalismo positivista dos codificadores e da Escola de Exegese.  
 
  Convicto da pertinência do empreendimento de um sistema na ciência do 
direito, Esser assume tal propósito, apesar de filiar-se ao pensamento problemático. Seu 
dimensionamento da tópica não confere a esta caráter exclusivo e inibidor da utilização 
paralela de mecanismos sistemáticos de reflexão e aplicação jurídicas; propõe um sistema 
aberto, contraposto ao sistema fechado dos códigos. E o faz Esser, porque possui a opinião de 
que o direito casuístico (case law) tem limites na sua acepção pura, necessitando, a certa 
altura, de paradigmas de dedução conceitual e valorativa156. 
 
  Postas tais premissas de raciocínio, o próprio Larenz assinala a sua inclinação 
por um modelo de sistema dotado de mobilidade e racionalidade intrínsecas. Ressalva, 
preliminarmente, que não aspira com isto possibilitar um conhecimento definitivo, absoluto. 
A abertura do sistema em Larenz admite a sua inevitável incompletude, bem como a sua 
sujeição permanente à crítica, o que nos reconduz à idéia de Nelson Saldanha acima exposta. 
Para tanto, Larenz preconiza a consagração de valores diretivos e princípios fundamentais, 
como elementos orientadores da construção sistemática157. 
 
5.4. Unidade sistemática da Constituição. 
 
  A conceituação de sistema apresentada por Luís Roberto Barroso destaca o 
papel exercido pela Constituição, como norma fundamental, responsável pelo estabelecimento 
e conservação da unidade e do caráter sistemático do ordenamento jurídico. Sua idéia 
específica é que a unidade da ordem estatal depende de um sistema de elementos coordenados 
e articulados, numa relação de pressuposição recíproca158. A nota distintiva de sua definição, 
em parte de inspiração kelseniana, consiste em sublinhar a função coordenadora da 
Constituição no concerto sistemático das normas. Eros Grau, de sua parte, prefere 
acompanhar Canaris, ao enxergar o sistema jurídico como uma ordem teleológica de 
princípios gerais de direito159. Ivo Dantas, mais abrangente em sua abordagem do tema, 
recorre a Juan Teran, que identifica sistema como um conjunto ordenado de elementos, de 
acordo com um ponto de vista unitário160. 
 
  Imbuído de um propósito mais voltado ao estudo da Constituição, Bonavides 
desenvolve o conceito de sistema constitucional, de maneira bastante ampla e aberta aos 
influxos sociais. Escreve ele: “O sistema constitucional surge pois como expressão elástica e 
flexível, que nos permite perceber o sentido tomado pela Constituição em face da ambiência 
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social, que ela reflete, e a cujos influxos está sujeita, numa escala de dependência cada vez 
mais avultante”161. No particular, o lançamento de alicerces para uma consideração 
sistemática das normas constitucionais exibe a virtude de promover a recuperação de uma 
racionalidade jurídica, cujo sentido útil não deve ser desprezado, até mesmo para, na lúcida 
observação de Canotilho, constituir anteparo ao nihilismo constitucional162. 
 
5.5. Sistema constitucional e direitos fundamentais. 
 
  Na visão de Bonavides, a inclusão da Constituição escrita num contexto 
sistemático assume caráter imperativo, no sentido de ampliar a proposta original do 
constucionalismo clássico, para permitir a agregação de forças materiais. Daí resulta um 
autêntico sistema constitucional, estruturado a partir do texto constitucional, associado às leis 
complementares nele previstas e a todas as leis ordinárias de conteúdo constitucional, em 
relação dinâmica com as forças sociais, cuja atuação integra com relevância tal sistema. 
Consideramos que esta idéia de sistema constitucional projeta dialeticamente a interpretação e 
a aplicação da Constituição, como se deduz da explicação apresentada pelo constitucionalista: 
“Essa inserção da Constituição formal num sistema material e orgânico não só busca evitar 
o grave inconveniente de um normativismo extremo e abstrato, esvaziado de conteúdo 
material, a que decerto conduziria a posição kelseniana – constitucionalismo jurídico 
impotente perante a Constituição real – como, por outra parte, serve ainda de valioso 
anteparo contra aqueles que, presos ao sociologismo de realidades inarredáveis e fatais, 
exprimem negação e ceticismo em face da eficácia normativa das Constituições. Nestas, a 
privação de juridicidade importa sempre subalternização e desprestígio, com graves danos 
para a proteção das liberdades humanas”163. 
 
  Embora não dirigidas especificamente ao sistema constitucional, as 
observações de Canaris se harmonizam com essa linha de pensamento, ao ressaltarem os 
pressupostos de adequação valorativa e unidade interior do sistema. A racionalização por ele 
sugerida compromete-se a afirmar simultaneamente os princípios de justiça, igualdade e 
segurança jurídica164. 
 

 A abertura do sistema constitucional encontra a sua base teórica na idéia de 
constitucionalismo adequado de Canotilho, acima referida. Atenuada a preocupação formal, 
ainda assim a construção sistemática mantém-se como um propósito, desde que regras e 
princípios se articulem, abarcando a racionalidade prática, sem menosprezar a incorporação 
das categorias conflituosas inerentes ao pluralismo165. 

 
 Tal perspectiva estimula a admissão da existência de um sistema de direitos 

fundamentais, de cunho constitucional, que opera de maneira aberta e flexível, receptiva a 
novos conteúdos e desenvolvimentos, de acordo com o conjunto das normas da Constituição e 
as influências da realidade social, e não amarrada ao tradicional modelo lógico-dedutivo166. O 
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texto constitucional brasileiro contempla um dispositivo que autoriza essa compreensão do 
sistema constitucional. Trata-se do artigo 5º, parágrafo 2º, cujo teor é o seguinte: “Art. 5º (...) 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 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.” 

 
 Prevalece, portanto, em nosso modo de entender, a noção de sistema 

constitucional vinculada a um enriquecimento material do respectivo texto, desde que fique 
preservada a sua dimensão normativa e a sua estruturação unitária.  
 
5.6. Sistema constitucional e interpretação. 
 
  É importante que, em decorrência da abertura do texto constitucional às 
influências externas e ao jogo de pressões interpretativas, não se renuncie ao sentido de 
totalidade da Constituição. Cabível, assim, a advertência de Jorge Miranda, segundo a qual a 
Constituição deve ser apreendida como um todo, visando à unidade e à harmonia de 
significado167. Desprezar a idéia de sistema conduz à consideração isolada dos elementos 
constitucionais, com sérios prejuízos ao processo interpretativo. Daí porque tem razão José 
Afonso da Silva, ao preconizar a inserção de tais elementos num sistema, em que se viabilize 
seu mútuo condicionamento e sua conjugação interpretativa168. 
 
  A atrelagem da ordem com a hermenêutica, mediante uma relação dinâmica, 
que abranja as questões concretas e a sua discussão, constitui sólida proposta de Nelson 
Saldanha, para quem “Não se entenderá nenhuma ordem sem a inteligibilidade que a 
hermenêutica lhe confere; não se concebe uma hermenêutica que não se tenha elaborado em 
função de uma ordem”169. Toda ordem supõe uma hermenêutica que a ela se refira, 
construindo a partir disso os seus significados170. Mesmo que esta hermenêutica encontre-se 
escamoteada pela louvação dos aspectos formais, sua presença é ínsita a toda ordem jurídica, 
seja ela qual for. 
 
  Por seu turno, Paulo Pimenta lembra que a conceituação do ordenamento como 
sistema introduz o espaço necessário à construção dos princípios, a partir de uma metodologia 
argumentativa própria. E acrescenta que nesse sistema normativo de regras e princípios 
localizam-se as normas programáticas, como normas que materializam princípios, para além 
da sua tradicional concepção como normas sem eficácia jurídica171. 
 
  O aprofundamento da reflexão sobre os princípios, a interpretação e as normas 
programáticas serão, no decorrer do trabalho, objeto de atenção específica (Capítulo 2, itens 8 
a 11 e Capítulo 3, item 17). Cumpre, nessa altura, registrar a pertinência da aplicação de tais 
conceitos a uma teoria do sistema jurídico-constitucional, o que transmuda a noção de sistema 
que se pretende desenvolver. 
 
5.7. Segmentação do sistema constitucional. 
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  O alargamento dos textos constitucionais, resultante do fenômeno da 
“dilatação do espaço da Constituição material”, a que alude Jorge Miranda, assim como o 
processo de ramificação do direito constitucional conduzem a uma segmentação172. O sistema 
constitucional passa a admitir abordagens particulares, que expressam o aspecto característico 
do constitucionalismo contemporâneo na opinião de Ivo Dantas: a existência de subsistemas 
constitucionais173. 
 
5.7.1. Constituição econômica. 
 
  Dentre os subsistemas constitucionais, inscreve-se o relevante conceito de 
Constituição econômica, entendida como “a Constituição juridicamente definida da 
economia”174. Tal enfoque do direito constitucional permite um estudo sistemático próprio 
dos princípios e regras que incidem sobre a conduta dos indivíduos, das organizações e do 
Estado no domínio econômico. Cumpre assinalar que, para alguns, como Beltran, a 
Constituição econômica abrange os direitos sociais constitucionalizados175. 
 
5.7.2. Constituição social. 
 
  Decerto os direitos sociais já se encontram credores de um tratamento ainda 
mais específico no plano da dogmática constitucional. Isto porque foram alçados ao plano 
constitucional, em significativo número, com natureza de direitos fundamentais.  
 
  O conteúdo especificamente trabalhista dos direitos sociais surgiu a partir da 
idéia de intervenção estatal para tutelar os interesses do trabalhador176. A perspectiva de 
apreciação particularizada dessa proteção constitucional aos direitos trabalhistas afirmou-se 
historicamente no respaldo oferecido por documentos paradigmáticos, como a Constituição 
mexicana de Querétaro (1911) e a Constituição alemã de Weimar (1919). Não se cuidava, em 
tais textos, apenas de constitucionalizar o preceito da proteção de direitos mínimos, mas 
também de projetar uma forma de organização para a conquista de melhores condições sociais 
para o trabalhador, mediante o exercício da liberdade sindical. 
 
  Daí em diante, os textos constitucionais passaram a acolher, com desenvoltura 
cada vez maior, os princípios de regulação trabalhista. Isto proporcionou notável reforço ao 
reconhecimento da tutela laboral pela sociedade, conforme sustenta o espanhol Olea: “A 
importância destas formulações constitucionais, no geral contidas na parte dogmática ou de 
declaração de direitos da constituição, é simbólica do reconhecimento da importância do 
Direito do Trabalho como parte do ordenamento e indicador do sentir comunitário sobre sua 
vigência; embora a existência e autonomia daquele venham dadas desde a base pela 
transcendência da realidade jurídica normatizada, independentemente da constituição – 
reflexo, nos países em que as liberdades humanas básicas estão reconhecidas e garantidas, 
em seu texto e em sua interpretação, do talante social de cada época -, as proclamações 
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constitucionais podem decantar os princípios da regulação e convertê-los em gérmens para 
desenvolvimentos ulteriores”177. 
 
  Ivo Dantas, a partir da idéia de Constituição social, promove a distinção entre o 
subsistema da ordem social e aquele, ainda mais específico, relativo aos direitos dos 
trabalhadores178. Por seu turno, Jorge Miranda relaciona, dentre os subsistemas, a chamada 
Constituição laboral ou do trabalho, destacando a utilidade de diferenciações ou 
autonomização desse tipo. Para ele, os subsistemas constitucionais, a um só tempo: a) 
propiciam uma compreensão mais nítida das metas da Constituição; b) permitem o 
aprofundamento das normas constitucionais, e; c) constituem a ponte entre as normas 
constitucionais e as normas dos correspondentes ramos de direito179.  
 
  A consolidação do conceito de subsistema constitucional, portanto, autoriza a 
identificação de um “núcleo definitivo do Direito do Trabalho”,  incluído na Constituição 
brasileira de 1988, com o fito de garantir a dignidade do trabalhador, “independentemente das 
eventuais e já costumeiras crises econômicas” enfrentadas pelo país, nos termos da tese 
desenvolvida por Ana Virgínia Gomes. Trata-se de um núcleo de direitos fundamentais dos 
trabalhadores, cujo conteúdo, segundo a autora, localiza-se no artigo 7º do texto 
constitucional180. 
 
  Nos parece, assim, correta a idéia que sustenta a existência, no Brasil, de um 
núcleo constitucional protetivo dos direitos trabalhistas (cujos contornos discutiremos no 
Capítulo 6, item 37), frente ao qual deve ser submetida a escrutínio a produção legislativa 
infraconstitucional.  
 
6. Direito Constitucional Comparado. 
 
6.1. Importância. 
 
  Estabelecida a noção de sistema constitucional, o aperfeiçoamento da 
compreensão do seu conteúdo e dinâmica pode ser alcançado mediante a utilização de 
instrumentos de direito constitucional comparado. Com efeito, na medida em que se avança 
no estudo de um determinado sistema constitucional, aflora a pertinência dessa abordagem 
comparativa, proporcionada pela aproximação e confronto dos modelos constitucionais de 
diversos Estados. 
 
  A prática do direito comparado, atualmente, se traduz numa necessidade 
imprescindível do jurista contemporâneo, afirma Marc Ancel181. Daí porque dificilmente o 
aprofundamento temático de questões constitucionais objetivas, em padrões acadêmicos, 
poderá prescindir do aporte conceitual e material dessa disciplina. A comparação de direitos, 
definitivamente, deixou de ser mera curiosidade ou diletantismo. 
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  No contexto do globalismo, explica Ianni, as novas realidades “suscitam 
interpretações simultaneamente particularizantes e globalizantes”. Isto significa que a 
assimilação dos fenômenos, inclusive jurídicos, deve ter em conta a dupla dimensão forjada 
pela disseminação de novos conceitos, de caráter global. “É evidente que essa problemática 
logo suscita o método comparativo”, diz Ianni. Dentre as várias possibilidades de 
comparação, a globalização estimula as atividades de assemelhar e diferenciar elementos 
jurídicos. Essa evidência desdobra a constatação do autor citado, para quem a comparação 
“tem sido o método por excelência da pesquisa nas ciências sociais, sempre que esteve e está 
em causa a sociedade nacional e o estado-nação. E esse se torna o método ainda mais 
indispensável, quando se trata de refletir sobre as configurações e os movimentos da 
sociedade global”182. 
 
6.2. Objeto e método de estudo. 
 
  Conceitualmente, para Bonavides, o direito constitucional comparado resulta 
do cotejo de normas constitucionais de diferentes Estados183. E nisso parece haver consenso 
doutrinário. Todavia, quando o autor adota critérios variáveis, que admitem residir no campo 
do direito constitucional comparado a confrontação temporal das Constituições de um mesmo 
Estado, emerge a polêmica. Sua idéia de incluir no território dessa disciplina a observação 
comparativa da evolução constitucional em épocas distintas, embora acompanhada por Jorge 
Miranda184, encontra a resistência de Ivo Dantas, que considera que a mera análise da 
sucessão histórica de sistemas ou institutos faz parte da história do direito, não do direito 
comparado. Ivo Dantas louva-se, por seu turno, na doutrina de Caio Mário da Silva 
Pereira185.   
 
  Adotamos a segunda linha de entendimento exposta, restringindo o direito 
constitucional comparado à confrontação de Constituições de Estados distintos, buscando 
identificar entre elas aproximações e divergências.  
 
  Nesse ponto, vale registrar uma outra questão crucial de natureza 
metodológica. Ela diz respeito à noção de que a simples citação de direito estrangeiro não 
significa estudo comparado, conforme adverte Ivo Dantas186. O direito estrangeiro, em 
verdade, constitui a matéria-prima do direito comparado, na feliz expressão de Marc Ancel, 
com ele não devendo confundir-se. O estudo comparado depende do conhecimento do direito 
estrangeiro, mas nada impede que este seja exposto sem conotação comparativa alguma187.  
 
  A atitude do comparatista é diversa daquela conduta do jurista que narra a 
configuração do direito estrangeiro, pura e simplesmente. Comparar não é justapor. Seu 
escopo é a apreensão global de um sistema em cotejo com outro188. 
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6.3. Prática da comparação de direitos.   
 
  O itinerário do comparatista se inicia com o conhecimento dos sistemas 
jurídicos que serão analisados, ou seja, geralmente, do direito nacional e do direito estrangeiro 
vigentes189. Daí em diante, cumpre ao jurista verificar semelhanças e diferenças, interações e 
reações entre os institutos constitucionais190. Para tanto, é conveniente colocar e resolver 
questões prévias, como a determinação do âmbito do estudo comparativo e das fontes de 
informação191.  
 
  De preferência, o direito constitucional comparado deve dirigir-se a áreas 
geográficas contíguas, como sustenta Bonavides192, ou então privilegiar textos constitucionais 
da mesma família jurídica. Sem dúvida, em tais circunstâncias, não apenas a pesquisa será 
facilitada, como os proveitos da atividade comparativa serão maiores. 
 
  Sendo o direito comparado o meio de estudo de sistemas jurídicos distintos, 
conforme leciona Canizares, nada impede, na opinião de Ivo Dantas, que o estudioso analise 
subsistemas das partes do sistema jurídico total, como, por exemplo, o sistema constitucional, 
e até os subsistemas constitucionais. E nisto estará perfeitamente adaptado ao método e ao 
raio de abrangência do direito comparado193. Nesse sentido, sentimo-nos autorizados a 
especular em torno de uma comparação de subsistemas constitucionais relativos à matéria 
trabalhista. 
 
  Enumerando as razões pelas quais revela-se pertinente a comparação do direito 
do trabalho em países diversos, Servais promove a seguinte síntese: “distanciar-se com 
relação a seu direito nacional, relativizar as opções que consagrou, refletir sobre as 
estruturas que implantou e as causas das variações constatadas com referência a outros 
direitos nacionais. Os progressos do direito comparado permitem harmonizar não só dois ou 
vários textos jurídicos que tratam de um mesmo assunto ou de assuntos afins, mas também as 
soluções escolhidas para um dado problema, assim como os motivos dessas escolhas”194. 
Com esse espírito, pretendemos fazer incursões ocasionais nos meandros do direito 
comparado, ao longo do presente trabalho. 
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Capítulo 2 
Princípios Constitucionais e Interpretação. 

 
7. Marcos filosóficos da crítica ao juspositivismo. 
 
7.1. Constitucionalismo e transição conceitual. 
 
  O advento do constitucionalismo, compreendido como o processo evolutivo de 
sedimentação dos direitos fundamentais nos textos constitucionais, e sua irradiação para o 
restante do ordenamento jurídico, provocou uma releitura filosófica do direito, em especial no 
que concerne ao juspositivismo. Foi irremediavelmente afetada a leitura excessivamente 
formal de um Estado de direito assentado sobre a lei, em favor da perspectiva de prevalência 
dos mandamentos constitucionais. Essa transição conceitual merece, a essa altura do trabalho, 
uma apreciação específica, destinada a oferecer os fundamentos para o percurso interpretativo 
planejado. 
 
7.2. Surgimento e evolução do juspositivismo. 
 
  Antes de qualquer remissão de natureza histórica, cumpre esclarecer que o 
positivismo jurídico ou juspositivismo, do qual tratamos, não deriva do positivismo filosófico. 
Sua origem decorre da expressão direito positivo, contraposta à locução direito natural195. A 
tarefa de delimitar o que seja o juspositivismo depende, portanto, de uma prévia e adequada 
distinção entre direito natural e direito positivo.  
 
  Essa diferenciação se reconduz a certos critérios clássicos, expostos de maneira 
didática por Bobbio. Um deles diz respeito à antítese universalidade/particularidade, que 
antepõe o direito natural ao positivo, de forma a atribuir ao primeiro uma validade universal, 
ao passo que o segundo vale apenas em alguns lugares. Outro critério refere-se à dicotomia 
imutabilidade/mutabilidade, segundo o qual o direito natural é imutável no tempo, enquanto o 
direito positivo pode ser transformado. Um terceiro critério alude à construção antitética 
natura-potesta populus, relativa à fonte do direito. Se, no caso do direito natural a origem das 
normas seria de cunho religioso ou ético-racional, no tocante ao direito positivo a fonte é a 
vontade popular, expressa nos instrumentos políticos do Estado. Como derivação desse 
critério, Bobbio refere-se ao antagonismo entre a forma de apreensão do direito natural – por 
meio da razão -, e do direito positivo – com a declaração de vontade alheia ou promulgação. 
Quanto ao objeto, à luz do direito natural seriam as condutas boas ou más por si mesmas, 
aspecto indiferente no direito positivo, que qualifica as condutas a partir de sua incorporação 
formal. Por fim, a última distinção teria como critério a valoração das ações: o direito natural 
estipularia aquilo que é bom, já o direito positivo o que é útil196.    
 
  O jusnaturalismo, que patrocina o direito natural, embora abalado, é um 
conjunto de idéias que ainda hoje sobrevive, sendo reformulado de tempos em tempos, 
segundo ensina Nelson Saldanha. Essa vertente teórica sustenta existir, acima ou ao lado do 
direito positivo, uma espécie de reserva, um depósito de juridicidade, “que vale como 
referência para fundar o entendimento da ordem positiva ou para avaliar méritos e deméritos 
desta”. Seu marco originário afirma-se  mediante a postulação de “um outro direito, melhor 
que o vigente e disponível como ideal”197. 
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  O juspositivismo, leciona Bobbio, tem lugar “quando ‘direito positivo’ e 
‘direito natural’ não mais são considerados direito no mesmo sentido, mas o direito positivo 
passa a ser considerado direito em sentido próprio”. O conceito de direito sofre uma redução 
drástica, passando a identificar-se compulsória e excludentemente com o direito positivo. Ao 
direito natural passa a ser recusado o status de direito198.    
    
  O encontro das águas do direito natural com o direito positivo aconteceu 
historicamente com a Revolução Francesa de 1789, ocasião em que a burguesia portava o 
estandarte dos direitos naturais, simbolizados na tríade liberdade/igualdade/fraternidade, para 
enfrentar a estrutura social e política do Antigo Regime. Ao chegar ao poder, entretanto, os 
revolucionários trataram de converter os seus valores em direito positivo, provocando mais 
tarde a marcha legiferante que deu origem aos códigos e à Escola de Exegese, de estrito rigor 
juspositivo. 
 
  Este processo, de reflexos históricos transcendentes para o direito, pode ser 
resumido nas palavras de Enterría: “He aquí como, por qué ocultos caminos, el pensamiento 
revolucionario, que primero pasa de las ideas básicas de libertad, igualdad y democracia 
hacia un robustecimiento inesperado de la idea de la Ley general y seguidamente a la de una 
pretensión de regulación general, tanto de la acción del poder como del orden social liberal, 
mediante Leyes sistemáticas y completas, viene a concluir en un resultado inesperado y 
absoluto: todo el Derecho debe encerrarse en Leyes, los jueces deben limitarse a inquirir de 
la Ley la solucción debida, fuera de la Ley no hay criterios jurídicamente válidos. En otros 
términos: la Revolución Francesa ha conducido derechamente a lo que hoy llamamos 
positivismo jurídico o legalista”199. 
 
7.2.1. Concepção juspositivista de Austin. 
 
  Na concepção original do juspositivismo, atribuída a Austin200, a essência do 
direito deriva da construção segundo a qual a obrigação jurídica se define pela submissão à 
coerção201. Nesse sentido, a coercibilidade seria a nota distintiva das normas jurídicas. Isso 
conduz Dworkin, em sua crítica sagaz, a argumentar que, nesses termos, não há distinção 
entre o direito e as ordens de um gângster, pois em ambas as situações é inegável a 
capacidade de sancionar os que desobedecem202. 
 
  Não obstante, as idéias de Austin deitaram raízes, até hoje preservadas na 
árvore frondosa do juspositivismo, quais sejam: a) a concepção de que a ciência jurídica  tem 
como objeto o direito como ele está positivado, e não como deveria ser. Em outras palavras: o 
direito que deveria ser não é direito; b) a estrutura de comando, portanto imperativa, da norma 
jurídica, e; c) a mentalidade estatista do direito, que remete ao poder soberano da comunidade 
a prerrogativa de criar o direito203.  
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7.2.2. Concepção juspositivista de Hart. 
 
  Devotado a corrigir os erros cometidos por Austin em alguns pontos 
fundamentais, Hart, ele próprio um positivista, procura abstrair a crença de que o sentido 
jurídico das normas se situa na coerção, por seu turno concebendo uma regra de legitimação, 
denominada regra de reconhecimento, com a finalidade de habilitar as normas a integrar o 
ordenamento jurídico e assumir o caráter de direito. Hart acompanha Austin, ao considerar 
que as normas jurídicas válidas são as instituídas pelo Estado. Acrescenta, todavia, que o seu 
fundamento não pode ser apenas o monopólio de poder do Estado, mas também o conjunto de 
padrões constitucionais que regulam a vida estatal. Seriam estes standards constitucionais a 
corporificação da regra de reconhecimento, apresentada por Hart como avanço em relação à 
doutrina precursora de Austin204. 
 
  O formalismo positivista de Hart preconiza a complementação das regras 
primárias de obrigação com regras secundárias, que atribuem competência e forma para a 
elaboração das regras primárias de obrigação. Nisto ele enxerga a conversão do regime de 
regras primárias num autêntico sistema jurídico, em que surgem as regras sobre regras (regras 
secundárias). Nasce daí a denominada regra de conhecimento (no original inglês, rule of 
recognition), consubstanciada na chancela que as regras secundárias podem oferecer às regras 
primárias, para que estas adquiram caráter plenamente jurídico, devendo, então, serem 
apoiadas pela pressão social e coercitiva de índole estatal205. Essa idéia pode ser localizada, 
em diversa formulação, na doutrina de Kelsen, para quem “A norma que empresta ao ato o 
significado de um ato jurídico (ou antijurídico) ela própria é produzida por um ato jurídico, 
que, por sua vez, recebe a sua significação jurídica de uma outra norma. (...) Uma norma 
jurídica não vale porque tem determinado conteúdo, quer dizer, porque o seu conteúdo pode 
ser deduzido pela via de um raciocício lógico do conteúdo de uma norma fundamental 
pressuposta, mas porque é criada de uma forma determinada – em última análise, por uma 
forma fixada por uma norma fundamental pressuposta”206. 
 
  Respondendo às críticas de Dworkin, que identifica a regra de reconhecimento 
como norma secundária fundamental, chamando-a jocosamente de pedigree, e desdenhando 
da sua legitimidade, por tratar-se de chancela meramente formal, Hart defende-se 
argumentando que a sua doutrina enxerga, em muitos sistemas jurídicos, a incorporação na 
regra de reconhecimento de princípios de justiça ou valores morais substantivos, para além 
das exigências procedimentais, citando especificamente o caso do direito dos Estados Unidos 
da América. Ao cabo dessas considerações, Hart reivindica a pregação de um positivismo 
moderado207. Nessa linha, busca localizar-se numa posição intermediária entre o formalismo e 
o ceticismo diante das normas jurídicas positivadas, aduzindo que estes seriam grandes 
exageros, “salutares na medida em que se corrigem mutuamente”208. Com efeito, o 
formalismo estrito tende a tornar-se indefensável, face às suas proposições reduzidas, fincadas 
num discurso abstrato, insuficiente para explicar o direito, como denuncia Eros Grau209. Por 
outro lado, vale prestigiar, em Hart, a advertência quanto aos riscos do ceticismo, que lança o 
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direito no descrédito, a partir de uma concepção nihilista, absolutamente descomprometida 
com a efetivação dos direitos fundamentais. 
 
  Outra questão polêmica do positivismo de Hart se relaciona à natureza da 
atividade judicial, em especial no tocante à apreciação de casos difíceis. Para ele, o direito 
apresenta uma textura aberta, especificamente em áreas de conduta nas quais a ausência de 
tratamento normativo remete aos tribunais ou à administração estatal a prerrogativa de decidir 
“à luz das circunstâncias entre interesses conflitantes que variam de peso em cada caso”. Os 
juízes gozariam, assim, de uma função criadora, para decidir politicamente, no campo deixado 
em aberto pelas lacunas das regras210. Dworkin critica essa abertura nos casos de difícil 
subsunção, alegando que isto representaria um poder discricionário totalmente inadequado. 
De acordo com a sua objeção, nesses casos o magistrado deveria reportar-se aos princípios do 
ordenamento jurídico, mediante um processo de argumentação, e deles extrair a solução 
correta211. No pós-escrito de sua obra mais conhecida, lançado trinta e dois anos após a 
primeira edição, Hart teve oportunidade de redargüir que a contestação de Dworkin se situa 
no terreno da interpretação, portanto prático, afastando-se da elaboração teórica propriamente 
dita. E arremata dizendo que Dworkin nada mais faz senão reapresentar, de forma 
interpretativa e iluminadora, os postulados teóricos que lhe pertencem e foram expostos na 
versão original do seu livro. Para Hart, Dworkin exagera o grau de incerteza que resulta da 
textura aberta que propõe para o direito, e termina por abraçar uma teoria filosófica temerária 
sobre o estatuto dos juízos morais212. 
 
7.2.3. Concepção juspositivista de Kelsen. 
 
  Na teorização de Kelsen acerca do ordenamento jurídico, alcança o 
juspositivismo a sua quintessência, na opinião de Bobbio. O ordenamento jurídico kelseniano 
baseia-se em três caracteres fundamentais: a unidade, a coerência e a completitude. Em 
conjunto, tais elementos diferenciam o ordenamento da mera justaposição de normas 
jurídicas213. Trata-se de um significativo avanço, especialmente se combinado à idéia de 
prevalência da Constituição, como sistema de garantia de direitos. 
 
  A construção do juspositivismo em Kelsen, no que concerne à teoria da norma, 
se alicerça na equivalência entre vigência e validade214. Se a norma ganha condições de 
vigência, então ela é válida, reconhecida, seja qual for o seu conteúdo. Aí reside, 
seguramente, o grande problema da teoria kelseniana, o seu flanco mais vulnerável, que tem 
sido objeto de pertinentes críticas, até certo ponto irrespondíveis. José Afonso da Silva, ao 
assinalar que na doutrina de Kelsen a vigência é a existência com validade, consigna a sua 
posição divergente, considerando, ao contrário, que vigência é apenas o modo específico de 
existência da norma jurídica. Nada mais215. Bobbio traduz esse equívoco do juspositivismo no 
modo de abordar o direito da seguinte forma: o direito é tratado como fato, e não como valor. 
O jurista vinculado a tal matriz teórica adota um formalismo no qual a validade do direito se 
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baseia em critérios que dizem respeito unicamente à sua estrutura formal, prescindindo do seu 
conteúdo216.  
 
  Ao descartar o aspecto valorativo do direito, Kelsen menospreza a sua 
dimensão ética, tornando-se merecedor do reparo dirigido por Reale, que, por sua vez, 
distingue três aspectos na validade: validade formal ou técnico-jurídica (vigência), validade 
social (eficácia ou efetividade) e validade ética (fundamento)217. Num espectro menos 
arrojado que Reale, Friedrich Müller também supera Kelsen, reivindicando para si a autoria 
da teoria estrutural pós-positivista das normas jurídicas, partindo da tese da não identidade 
entre norma e texto normativo, para impugnar o formalismo e a literalidade da norma, 
mediante a proposta de inclusão de aspectos da realidade social na compreensão normativa218. 
 
  A implicação mais séria das insuperáveis carências acima apontadas na 
doutrina kelseniana se exprime na segregação que esta promove nos planos direito/moral e 
direito/justiça. E, no particular, estamos diante de um pecado confessado. Afinal, escreve 
Kelsen, textualmente: “o Direito pode ser moral – no sentido que acabei de referir, isto é, 
justo -, mas não tem de necessariamente o ser; que uma ordem social que não é moral, ou 
seja, justa, pode, no entanto, ser Direito, se bem que se admita a exigência de que o Direito 
deve ser moral, isto é, deve ser justo”. Seu propósito de preservar a pureza do direito a todo 
custo o leva a expungir qualquer traço de interferência da moral na ciência do direito. E para 
isso, argumenta com a impossibilidade de determinação de um valor moral absoluto: 
“Quando se entende a questão das relações entre o Direito e a Moral como uma questão 
acerca do conteúdo do Direito e não como uma questão acerca da sua forma, quando se 
afirma que o Direito por sua própria essência tem um conteúdo moral ou constitui um valor 
moral, com isso afirma-se que o Direito vale no domínio da Moral, que o Direito é uma parte 
constitutiva da ordem moral, que o Direito é moral e, portanto, é por essência justo. Na 
medida em que uma tal tese vise uma justificação do Direito – e é este o seu sentido próprio -, 
tem de pressupor que apenas uma Moral que é a única válida, ou seja, uma Moral absoluta, 
fornece um valor moral absoluto e que só as normas que correspondem a esta Moral 
absoluta e, portanto, constituam o valor moral absoluto, podem ser consideradas ‘Direito’. 
Quer dizer: parte-se de uma definição do Direito que o determina como parte da Moral, que 
identifica Direito e Justiça”219.  
 
 7.3. A centralidade da lei. 
 
  A penetrante cultura do juspositivismo tem fundações sólidas, que remontam à 
monopolização da produção jurídica por parte do Estado, como narra Bobbio, 
retrospectivamente: “Estamos atualmente tão habituados a considerar Direito e Estado como 
a mesma coisa que temos uma certa dificuldade em conceber o direito posto não pelo Estado 
mas pela sociedade civil”220. Como conseqüência dessa estatização do direito, tornou-se 
factível pugnar, sob a égide do juspositivismo, por uma filosofia que considera justo o que 
está de acordo com a norma estabelecida positivamente, e injusto o contrário221. Isso produz 
uma presunção que não esconde o seu artificialismo, como denuncia Nelson Saldanha: “Uma 
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norma pode ser considerada justa, ou injusta, se atende – ou não – a critérios considerados 
válidos com referência à justiça; seu conteúdo pode, ademais, atender a certas concepções 
sobre o que convém, ou sobre o que ‘interessa’ à sociedade. Mas a atribuição, a uma norma, 
de um conteúdo justo (ou de um caráter ‘justo’), ocorre no fundo por analogia. A norma 
como tal não teve a ‘chance’ de optar por outro conteúdo. O justo se acha nas consciências 
humanas, no caso a dos autores da norma, ou a de seus aplicadores”222. Nas palavras de 
Menéndez, esta foi, sem dúvida, a grande redução operada pelo positivismo jurídico: a 
redução da justiça à lei, que equivale à atitude de considerar justo apenas o que a lei define 
como tal223. 
 
  A centralidade dos textos legais constitui, assim, o pilar fundamental do 
juspositivismo, e se deduz da convicção, oriunda de Bentham, quanto à possibilidade de 
edificação de uma ética objetiva, consubstanciada em leis racionais, válidas para todos os 
homens. A legislação desponta, a partir de então, como a incontrastável fonte de direito, por 
excelência224. Daí resulta uma visão particular do Estado de direito, classificada por Dworkin 
como concepção centrada no texto legal. Ela estabelece que o Estado, assim como os 
cidadãos, devem agir segundo regras explicitamente especificadas num conjunto de normas 
públicas à disposição de todos, até que as mesmas sejam mudadas, também de acordo com 
regras adicionais preexistentes. Dworkin assinala que tal concepção é insuficiente, porque 
nada estipula a respeito do conteúdo das regras que podem ser colocadas nos textos jurídicos, 
pelo que sejam quais forem essas regras, elas deverão ser seguidas, até que sejam 
modificadas225.  
 
  Em outro pólo, apresenta-se uma segunda abordagem, também exposta por 
Dworkin, classificada como concepção centrada nos direitos. De acordo com ela, vigora o 
pressuposto de que “os cidadãos têm direitos e deveres morais entre si e direitos políticos 
perante o Estado”. Nesse contexto, o acolhimento de tais direitos morais e políticos pelo 
direito positivo é uma exigência que deve contar com os mecanismos institucionais 
necessários para a sua efetivação. O modelo centrado nos direitos, preconizado por Dworkin, 
não distingue, ao contrário da concepção centrada no texto legal, entre Estado de direito e 
justiça substantiva. Antes, busca compelir o texto legal a retratar e aplicar os direitos 
morais226. 
 
  A causa imediata do positivismo jurídico se arrima no advento histórico das 
grandes codificações, ocorridas no final do século XVIII e início do século XIX, as quais, na 
expressão de Bobbio, “representaram a realização política do princípio da onipotência do 
legislador”227. Tal princípio ainda mantém-se bastante prestigiado, porquanto sua justificativa 
teórica remete a valores democráticos, segundo os quais a vontade da maioria parlamentar 
deve ter prevalência. Suas derivações recaem, em primeiro plano, na idéia exegética de que 
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juiz deve ser a boca que pronuncia as palavras da lei228, e, em segundo plano, nos riscos 
inerentes às arbitrariedades praticadas pelo próprio poder legislativo, que, podem ser muito 
graves e perigosas229. 
 
7.4. Insuficiência dos paradigmas interpretativos.  
 
  Na perspectiva de um trabalho de interpretação constitucional, os paradigmas 
do positivismo jurídico demonstram-se francamente insatisfatórios. Sua concepção 
interpretativa está contaminada pela idéia de reconstituição da vontade subjetiva do legislador 
que edita as normas, carecendo de adaptá-las às condições e exigências histórico-sociais. 
Trata-se de uma conduta mecanicista, incapaz de traduzir a complexidade normativa própria 
do direito constitucional230. O descompasso teórico do normativismo kelseniano, ademais, o 
coloca muito aquém dos novos chamamentos temáticos a que alude Nelson Saldanha - 
invocando a tópica, a retórica e a hermenêutica gadameriana -, no que concerne à necessidade 
de resposta aos desafios filosóficos e hermenêuticos da atualidade231. 
  
  No plano filosófico, a positividade não esgota a amplitude do conceito de 
direito, conforme pensa Nelson Saldanha, para quem inegavelmente também pertencem ao 
jurídico os valores, princípios, significações, decisões e condutas232. Nos parece também 
ponderável a concepção de Bidart Campos, associada ao trialismo de Goldschmidt, que supõe 
o sistema de normas jurídicas sem prescindir das dimensões sociológica e valorativa233. Se o 
nosso objetivo é proceder a uma interpretação constitucional vinculada aos direitos 
fundamentais, convém, ainda, tomar em consideração as idéias de Dworkin, no sentido de 
construir uma teoria do direito que não exclua a ponderação moral234.  
 
  Mesmo que a análise mantenha-se no marco do positivismo, há alternativas 
mais avançadas, como aquela referida por Menéndez, na senda de um positivismo ético ou 
corrigido, em contraposição ao positivismo clássico, de modo a introduzir critérios de 
moralidade na regra de reconhecimento das regras primárias235. Ou, ainda, o positivismo 
realista e crítico de Ferrajoli, cuja concepção engajada da prática jurídica postula um direito 
como sistema de garantias236. Em ambas as vertentes, a perspectiva do constitucionalismo se 
arraiga como núcleo essencial, em forma de valores, princípios de organização e, acima de 
tudo, direitos fundamentais. Da concepção original de Estado legislativo de direito, tais 
perspectivas renovadas do positivismo transitam para a idéia de um Estado constitucional de 
direito. 
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8. Princípios. 
 
8.1. Conceito. 
 
  Atualmente, qualquer tarefa de interpretação constitucional razoavelmente 
estruturada precisa dedicar atenção especial à questão principiológica. Identificar os 
princípios, em seus variados graus, conceituá-los e aplicá-los, é mister inarredável para quem 
deseja proceder confrontação de inovações legislativas com o texto constitucional. Não 
fossem tais motivos, valeria reconhecer que o debate sobre o sentido e o papel dos princípios 
no sistema constitucional encontra-se na ordem do dia, sob o ângulo filosófico, constituindo a 
possível ponte entre ética e direito, entre filosofia política e direito constitucional. 
 
  A polêmica sobre os princípios apresenta-se desde a sua conceituação. Ali já se 
alinham diversas correntes divergentes acerca da sua natureza e da sua função. Nelson 
Saldanha, por exemplo, avesso ao entusiasmo com que alguns autores classificam os 
princípios como normas, define princípios como pontos de referência doutrinários e 
axiológicos das normas. Para ele, os princípios articulam-se com o conceito de fonte, sob o 
prisma hermenêutico, pois, às vezes, os princípios parecem ser extraídos da norma pelo 
intérprete. Sustenta, ainda, que “os princípios são sempre expressão de contextos culturais. 
São produzidos por idéias e crenças vigentes na mentalidade jurídica de cada época e de 
cada meio”237.  
 
  O ponto de vista de Ivo Dantas identifica os princípios como uma categoria 
lógica e, tanto quanto possível, universal. Todavia, destaca que se os princípios forem 
incorporados a um determinado sistema jurídico positivo, passam a refletir a própria estrutura 
ideológica do Estado, imanente ao seu respectivo sistema constitucional. Essa reflexão talvez 
explique a imbricação entre princípios e valores sociais consagrados na Constituição, sendo 
estes determinantes, na visão do autor, do rumo e das diretrizes de todo o sistema 
infraconstitucional238. 
 

Dworkin, por sua vez, desdobra o sentido genérico do termo princípio, em duas 
categorias, que distingue como diretrizes e princípios propriamente ditos. No sentido lato, o 
princípio seria todo o conjunto de standards (ou padrões) que não sejam formulados com a 
estrutura típica das normas (regras). Diretriz ou diretriz política (tradução do inglês policy) 
seria um modalidade de standard que pugna por um objetivo a ser alcançado. Enuncia, por 
conseguinte, um propósito, como, por exemplo, a melhoria de algum aspecto econômico, 
político ou social da comunidade. Quanto ao princípio no sentido estrito, seria um padrão a 
ser observado, não como diretriz de favorecimento ou garantia de uma vantagem socialmente 
desejável, mas sim com a natureza de exigência de justiça, de eqüidade, enfim, de alguma 
dimensão moral239. 
   
  Num entendimento diverso do adotado por Nelson Saldanha, o conceito de 
princípio propagado por Crisafulli enfrenta a questão palpitante da normatividade, para 
afirmá-la de maneira categórica e precursora, nos seguintes termos: “Princípio é, com efeito, 
toda norma jurídica, enquanto considerada como determinante de uma ou de muitas outras 
subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em 
direções mais particulares (menos gerais), das quais determinam, e portanto resumem, 
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potencialmente, o conteúdo: sejam, pois, estas efetivamente postas, sejam, ao contrário, 
apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém”240. 
 
8.2. Juridicidade dos princípios. 
 
  A discussão relativa à juridicidade dos princípios, e sua extensão à classe de 
normas, recoloca, sob nova roupagem, uma antiga discussão. Na teoria tradicional, ensina 
Nelson Saldanha, os princípios eram concebidos como referências genéricas, com pretensão 
de universalidade, situadas antes da norma, que sobre eles deveria basear-se241. No modelo 
juspositivista, os princípios passam a ser enxergados como derivações das leis, delas extraídos 
mediante uma operação exegética. Face ao seu caráter materialmente indefinido, cumprem 
eles, nesse esquema, apenas uma função subsidiária242. 
 
  Causou grande repercussão a idéia difundida por Alexy, de que norma deve ser 
considerada o gênero, do qual princípios e regras seriam espécies243. Entre nós, além de 
Bonavides, estão associados a este pensamento Eros Grau e Ana Virgínia Gomes, esta 
situando-se expressamente em harmonia com a corrente pós-positivista, que considera 
impulsionada pelo crescente estudo e importância das normas constitucionais244. 
 
  Em oposição a tal linha de raciocínio, consta a objetiva crítica de Nelson 
Saldanha, que censura tal classificação, por redundante. Para ele, essa matização não passa de 
um ingênuo esquema analítico, de inspiração escolástica245. Sua convicção é de que essa 
discussão nada tem de essencial. Entende, pois, que “os princípios não são normas, embora 
sua presença, no âmbito da realidade jurídica, se explique em função das normas: eles 
fundam e informam o surgimento delas, ou são ‘desentranhados’ delas pelo intérprete. 
Diríamos que os princípios, diversamente das normas e dos valores, são uma construção 
hermenêutica”246. 
 
  Certamente, as preocupações de Nelson Saldanha, para além dessa discussão 
essencialmente analítica, apontam para circunstâncias mais relevantes para o direito e seus 
rumos. Não obstante, sucede que os argumentos utilizados por Alexy não são assim tão fracos. 
Pode ser até que o resultado da distinção que propõe seja parco, é bem verdade, especialmente 
se não for conjugado a outros aspectos de natureza axiológica. Mas a normatividade dos 
princípios, em si, acha-se bem fundamentada no argumento de que tanto regras como 
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princípios, em última análise, são passíveis de tradução nas expressões deônticas básicas do 
mandado, da proibição e da permissão247. 
 
  De toda sorte, nos parece irrecusável que os princípios, seja qual for a sua 
classificação, sofreram nítida transmudação de caráter, em decorrência da evolução do 
constitucionalismo. Nesse panorama, agregados ao sistema constitucional, não se lhes pode 
negar a índole jurídica. Hoje, os princípios estão consagrados na Constituição, mercê da 
positivação dos direitos humanos, ora convertidos em direitos fundamentais, cuja missão não 
se reduz a uma vazia proclamação de natureza política. Isso alterou significativamente o 
condão dos princípios no seio do ordenamento jurídico. 
 
8.3. Distinção entre princípios e regras. 
 
  Valendo-se da perspectiva dos direitos fundamentais, Alexy situa a distinção 
entre regras e princípios como um relevante marco teórico normativo-material, um ponto de 
referência para averiguar limites e possibilidades. Por isso, sustenta que tal distinção vem a 
ser um dos pilares do edifício da teoria dos direitos fundamentais248.  
 
  As regras possuem, na compreensão de Willis Santiago Guerra Filho, a 
estrutura lógica que tradicionalmente se atribui às normas jurídicas, contemplando uma 
premissa fática sucedida por uma “qualificação prescritiva”, vinculada a uma sanção ou à 
ausência dela (no caso de uma permissão). A sua aplicação deriva de uma discussão de fatos 
apurados mediante um procedimento. Uma vez verificada a ocorrência do fato prognosticado 
pela regra, deduz-se a conseqüência lógica estipulada249. Do mesmo modo, pronuncia-se 
Dworkin, apenas preferindo a locução norma (utilizada stricto sensu) para designar o que 
estamos chamando de regras. Diz ele que as normas (regras) são aplicáveis à maneira das 
disjuntivas: se os fatos previstos estiverem dados, e sendo a norma válida, a conseqüência 
nela prevista deve prevalecer; caso, entretanto, a norma não goze de validade, nada deve 
ocorrer. Por outro lado, Dworkin sublinha o aspecto ao seu ver decisivo para identificar as 
normas (regras), frente aos princípios. Seria aquele que diz respeito aos efeitos de uma 
hipótese de conflito de normas, situação em que uma delas necessariamente prevalece, 
considerando-se válida, em detrimento da outra, considerada, então, inválida. É a lógica do 
tudo-ou-nada, mediante a qual uma das normas submetidas a escrutínio resultará revogada, 
face a um dos três seguintes princípios: norma posterior revoga norma inferior; norma 
superior revoga norma inferior, ou; norma específica revoga norma genérica250. 
 
  Os princípios, por sua vez, não se vinculam a condutas ou fatos específicos. 
Daí a dificuldade de precisar o seu espectro de incidência. De acordo com Willis Santiago 
Guerra Filho, “eles devem ser entendidos como indicadores de uma opção pelo 
favorecimento de determinado valor, a ser levada em conta na apreciação jurídica de uma 
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infinidade de fatos e situações possíveis, juntamente com tantas outras opções dessas, outros 
princípios igualmente adotados, que em determinado caso concreto podem se conflitar uns 
com os outros, quando já não são mesmo, in abstracto, antinômicos entre si”. Em particular, 
aludindo aos princípios jurídicos fundamentais, o autor menciona a sua dimensão ética e 
política, e o seu efeito de direcionar o direito, caso ele não tenha regra ou disciplina específica 
para cuidar de certa ocorrência. No que pertine aos princípios, como a discussão gira em torno 
de valores, e não de fatos, seu processo de aplicação é bem mais complexo que o das 
regras251. Além de aduzir à distinção lógica dos princípios perante as regras, no sentido de 
negar àqueles o mesmo esquema de aplicação destas, a partir de uma subsunção lógica, 
Dworkin chama a atenção para o aspecto distintivo do caráter dos princípios: sua dimensão de 
peso ou importância, que o afasta da aplicação na base do tudo-ou-nada em caso de 
interferência recíproca. Nessa situação, escreve ele, o conflito deve ser resolvido tomando em 
conta o peso relativo de cada um dos princípios envolvidos, sendo que a prevalência de um 
deles não implica na revogação do outro, podendo haver, até mesmo, uma nova situação 
concreta, em que a relação de preponderância se inverta252. 
     
  O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios, advoga Alexy, é que 
os princípios são normas que ordenam a realização de algo na maior medida possível, dentro 
das possibilidades jurídicas e reais existentes. Isso conduz à caracterização dos princípios 
como mandados de otimização, que podem ser cumpridos em diferentes graus, resultantes da 
sua interferência relativa com outros princípios. As regras, de sua parte, somente admitem o 
cumprimento integral ou o não cumprimento. Se uma regra é válida, diz Alexy, então deve 
suceder exatamente o que ela exige, nem mais, nem menos253.  
 
8.4. Natureza normativa dos direitos fundamentais. 
 
  Focalizando especificamente as normas de direito fundamental, Alexy 
considera insuficiente concebê-las somente como regras ou somente como princípios. Um 
modelo correto, na sua opinião, permite que as disposições jusfundamentais da Constituição 
possam ser adscritas tanto em regras como em princípios254. Ivo Dantas diverge, sustentando 
que os princípios podem ser inferidos em uma operação lógica, diferentemente das normas 
(aqui significando as regras aludidas por Alexy), que apenas se apresentam de forma expressa, 
não podendo ser deduzidas a partir do sistema como um todo. E acrescenta que, devido ao 
conteúdo ideológico do posicionamento que reflete a consagração dos princípios e normas 
(regras) na Constituição, haveria entre eles uma hierarquização, com superioridade dos 
princípios sobre a normas (regras), pelo que o conteúdo destas decorreria da irradiação 
daqueles255. 
 
  Tal sugestão de preponderância dos princípios sobre as regras também pode ser 
identificada na doutrina de Luís Roberto Barroso, nos seguintes termos: “os princípios 
constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações 
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essenciais da ordem jurídica que institui. (...) As normas-disposição, também referidas como 
regras têm eficácia restrita às situações específicas às quais se dirigem. Já as normas-
princípio, ou simplesmente princípios, têm, normalmente, maior teor de abstração e uma 
finalidade mais destacada dentro do sistema”256. 
 
8.5. Análise crítica da função normativa dos princípios. 
 
  A proposta de juridicidade dos princípios necessita superar, como leciona Ana 
Virgínia Gomes, a objeção segundo a qual tal caráter normativo abalaria a segurança e a 
certeza que devem ser cultivadas no seio do ordenamento jurídico. Ocorre, conforme 
demonstrado acima, que mesmo a doutrina juspositivista curva-se à impossibilidade de prever 
a solução das chamadas lacunas jurídicas, hipóteses em que apela para a discricionariedade 
dos juízes. Ora, se, de algum modo, as valorações são inevitáveis, estamos de acordo com a 
autora, considerando que é “melhor que esse processo seja vinculado a valores sob formas 
jurídicas, que seriam os princípios”257. 
 
  Tendemos, conclusivamente, a considerar os princípios como autêntico direito, 
na esteira da doutrina acima referida, como também ao lado de Bonavides, que, aliás, 
desenvolve a procedente idéia de supremacia dos princípios no concerto jurídico, 
especialmente no plano constitucional, com o propósito de assegurar a eficácia dos direitos 
fundamentais. Eis as suas palavras textuais: “O ponto central da grande transformação por 
que passam os princípios reside, em rigor, no caráter e no lugar de sua normatividade, 
depois que esta, inconcussamente proclamada e reconhecida pela doutrina mais moderna, 
salta dos Códigos, onde os princípios eram fonte de mero teor supletório, para as 
Constituições, onde em nossos dias se convertem em fundamento de toda a ordem jurídica, na 
qualidade de princípios constitucionais. Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles 
mesmos, sendo normas, se tornam, doravante, as normas supremas do ordenamento. 
Servindo de pautas ou critérios por excelência para a avaliação de todos os conteúdos 
normativos, os princípios, desde sua constitucionalização, que é ao mesmo passo positivação 
no mais alto grau, recebem como instância valorativa máxima categoria constitucional, 
rodeada do prestígio e da hegemonia que se confere às normas inserida na Lei das Leis. Com 
esta relevância adicional, os princípios se convertem igualmente em norma normarum, ou 
seja, norma das normas.”258. 
 
9. Princípios Constitucionais. 
 
9.1. Constitucionalização dos princípios. 
 
  O movimento de constitucionalização dos princípios não representou, tão 
somente, a sua incorporação às normas formalmente dotadas de relativa rigidez e 
supralegalidade. Operou-se, por conta deste fenômeno, principalmente, o aparecimento de 
uma nova categoria de princípios, possuidores de características originais em relação aos 
princípios gerais de direito. As funções atribuídas aos princípios constitucionais logo 
demonstraram-se diversas daquelas reservadas aos princípios jurídicos em geral. Sua 
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interpretação, no mesmo passo, passou a exigir um rito distinto, com novos propósitos e 
sistemática própria. Enfim, os princípios constitucionais passaram a merecer um tratamento 
particular, justificando a sua abordagem específica do ponto de vista doutrinário. 
 
  Essa nova circunstância, na qual os princípios constitucionais são inseridos 
com autonomia, pode ser explicada a partir das considerações de Bonavides, para quem os 
princípios gerais de direito, tradicionalmente, serviam à lei, em sintonia com a concepção 
restrita ao juscivilismo. Então, limitavam-se a um baixo grau de hierarquização, resultante de 
sua dependência à lei, da qual funcionavam como fonte secundária de normatividade, 
destinada a colmatar lacunas, quando muito. Uma vez alçados à esfera jusconstitucional, 
prossegue Bonavides, os princípios experimentam uma troca de posições frente à lei. A eles 
(princípios constitucionais) é atribuída a função de encabeçar o sistema constitucional, 
guiando e fundamentando todas as demais normas presentes na ordem jurídica, além de portar 
e conservar os preceitos de natureza axiológica, cuja dinâmica se irradia a partir do texto 
constitucional259. 
 
  Em suma, os princípios constitucionais não são destinados a meramente 
subsidiar a interpretação. Aparecem, necessariamente, diz Ivo Dantas, como vetores da 
interpretação, seja irradiando o seu conteúdo sobre a Constituição como um todo (princípios 
constitucionais fundamentais), seja incidindo sobre as demais normas do ordenamento e o 
subsistema respectivo (princípios constitucionais gerais)260. 
 
9.2. Distinção entre princípios e valores. 
 
  Destacando a força determinante dos princípios constitucionais, Canotilho 
posiciona-se no sentido de estabelecer como indispensável a conexão de tais princípios com a 
sua recepção na Constituição propriamente dita, ainda que seja de forma ao menos implícita 
ou por adscrição. Assim, para que tenham eficácia, os princípios devem estar positivados, 
condição que Canotilho faz questão de esclarecer que não o aproxima do juspositivismo 
grosseiro: trata-se, apenas, de rejeitar a legitimidade de princípios lastreados em instâncias 
transcendentes ou ideais261. Ainda que não esteja de acordo com a exigência de consagração 
específica no texto constitucional de dispositivo explícito, para que se admita a materialidade 
do princípio, ele defende como fundamentos a sua objetividade e a presencialidade 
normativa262. 
 
  Da preocupação de Canotilho em assegurar uma força determinante para os 
princípios, associada à convicção de sua plena juridicidade, torna-se compreensível a 
distinção entre princípios e valores, esclarecida por Alexy: princípios e valores se distanciam 
em vitude de suas respectivas características, deontológica (dos princípios) e axiológica (dos 
valores). Enquanto a enunciação do princípio carrega um juízo de dever ser, a expressão do 
valor conduz uma idéia do que é melhor263. Vale o alerta de Nelson Saldanha, que afirma: 
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“Princípios não são valores, embora portem sempre, obviamente, um conteúdo axiológico; e 
também, como é evidente, valores possam traduzir-se em princípios, dentro das relações 
entre a dinâmica das normas e os fatores ideológicos ou éticos que as circundam”264. 
 
  Não obstante haver uma distinção clara entre os dois conceitos, a relação 
princípios/valores é essencial à compreensão de ambos. São os princípios que conduzem os 
valores ao plano institucional, conferindo-lhes uma perspectiva de realização265. Daí a 
pertinência da formulação de Paulo Pimenta, para quem “os princípios são pautas de valores 
que estão na Constituição Real, cuja observância corresponde a um imperativo de 
justiça”266. 
 
9.3. Função e importância. 
 
  Afirmada a normatividade dos princípios, a teoria a eles subjacente converteu-
se no coração das Constituições, segundo Bonavides. Os princípios, de fato, assumiram a 
função de normas-chaves do sistema jurídico, emanando o seu conteúdo como orientação 
normativa dotada de chancela qualificada de constitucionalidade. Essa valoração e eficácia 
dos princípios passou a constituir, hoje, uma tendência irresistível267. 
 
  Dentre as funções dos princípios constitucionais, avulta, sem dúvida, a de 
oferecer estabilidade ao sistema jurídico, coordenando as suas regras, mediante a presunção 
de coerência com os mandamentos portadores do conteúdo valorativo magno da Constituição, 
materializados em formulações deontológicas gerais. A um só tempo, os princípios exercem 
um papel aglutinativo e de fortalecimento da identidade particular das normas do sistema. 
Não são, portanto, previsões exclusivamente arraigadas no texto constitucional. Seu exercício 
pressupõe uma rica dinâmica, que termina por estimular a eficácia dos direitos fundamentais. 
Deriva dessa incumbência dos princípios, em cotejo com o sistema jurídico, a necessidade de 
levar a efeito o seu papel conformador, que aspira a condicionar a produção legislativa do 
Estado.  
 
  Emerge dessas premissas uma outra dimensão importante dos princípios 
constitucionais: sua condição de instrumentos privilegiados para que se possa alcançar uma 
adequada hermenêutica constitucional268. Hoje não se interpreta a Constituição sem levar em 
conta, com a máxima atenção, o conteúdo e a incidência relativa dos princípios, 
especialmente daqueles inscritos diretamente no texto constitucional. 
 
  Last but not least, cumpre frisar a relevância do chamada função negativa dos 
princípios, que serve para inibir condutas flagrantemente contrárias ao seu conteúdo e 
espírito. Conforme assinala Canotilho, a utilidade dessa abordagem negativa dos princípios se 
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evidencia nos “casos limites”, nos quais correm risco determinados pilares da organização 
estatal e dos direitos fundamentais269. 
 
9.4. Classificação. 
 
  Embora apresentem elementos comuns, os princípios constitucionais não têm 
natureza absolutamente homogênea. Isso dá margem à elaboração de diversas classificações 
doutrinárias a respeito.  
 
9.4.1. Proposta de Jorge Miranda. 
 
  Jorge Miranda discerne, antes de mais nada, princípios constitucionais 
substantivos de princípios constitucionais adjetivos ou instrumentais.  
 
  Princípios constitucionais substantivos seriam válidos por si mesmos, 
expressando os valores básicos da Constituição material. Dentre tais princípios, Jorge 
Miranda admite uma subdivisão. Haveria, de um lado, os princípios axiológicos 
fundamentais, “correspondentes aos limites transcendentes do poder constituinte, ponte de 
passagem do Direito natural para o Direito positivo”, dos quais seriam exemplos a proibição 
de discriminações e a inviolabilidade da vida humana. E de outro lado, existiriam os 
princípios político-constitucionais, “correspondentes aos limites imanentes do poder 
constituinte, aos limites específicos da revisão constitucional, (...) e aos princípios derivados 
e conexos de uns e de outros”, como o princípio democrático e o princípio da separação dos 
órgãos de poder. 
 
  Princípios constitucionais instrumentais seriam, para Jorge Miranda, aqueles 
correspondentes à estruturação do sistema constitucional, em moldes de racionalidade e 
operacionalidade270. 
 
9.4.2. Proposta de Canotilho. 
 
  Canotilho organiza a sua tipologia de princípios constitucionais em quatro 
planos: princípios jurídicos fundamentais; princípios políticos constitucionalmente 
conformadores; princípios constitucionais impositivos, e; princípios-garantia. 
 
  Os princípios jurídicos fundamentais seriam os “historicamente objectivados e 
progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que encontram uma recepção 
expressa ou implícita no texto constitucional”, sendo dotados de funções positiva e negativa. 
Canotilho apresenta como exemplos desses princípios a proibição do excesso de poder e o 
acesso ao direito e aos tribunais.  
 
  Os princípios políticos constitucionalmente conformadores “explicitam as 
valorações políticas fundamentais do legislador constituinte”, condensando opções políticas 
nucleares. Dentre eles, o autor inclui o princípio da separação e independência dos poderes e 
os princípios eleitorais. 
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  Quanto aos princípios constitucionais impositivos, Canotilho os define como 
“os que impõem aos órgãos do Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a 
execução de tarefas”. E aponta como exemplos o princípio da correção das desigualdades na 
distribuição da riqueza e o princípio da independência nacional. 
 
  Por derradeiro, os princípios–garantia seriam destinados “instituir directa e 
imediatamente uma garantia aos cidadãos”, como, por exemplo, os princípios do juiz natural  
e do non bis in idem271. 
 
9.4.3. Proposta de Ivo Dantas. 
 
  Ivo Dantas, reportando-se à Constituição brasileira de 1988, diferencia os 
princípios fundamentais, consagrados especificamente, dos princípios gerais, “voltados para 
determinado subsistema ou setor do ordenamento constitucional”. Às normas setoriais, 
mencionadas por ele, não é atribuída, nessa concepção, o caráter de princípios272. 
 
9.4.4. Proposta de Luís Roberto Barroso. 
 
  Luís Roberto Barroso, por sua vez, identifica três tipos de princípios 
constitucionais: os princípios fundamentais, que conteriam as decisões políticas estruturais do 
Estado, como, por exemplo, a opção entre presidencialismo e parlamentarismo; os princípios 
gerais, especificadores dos princípios fundamentais, como desdobramentos destes, dos quais 
seria um exemplo o princípio da legalidade, e; os princípios setoriais ou especiais, “que 
presidem um específico conjunto de normas afetas a determinado tema”, como o princípio do 
concurso público em matéria de administração pública273. 
 
9.4.5. Proposta de Paulo Pimenta. 
 
  Paulo Pimenta discerne três classes de princípios constitucionais: princípios 
estruturantes; princípios gerais (que adensariam os princípios estruturantes), e; princípios 
especiais (que concretizariam os princípios gerais)274. 
 
9.5. Hierarquia. 
 
  No que se refere ao inter-relacionamento das diversas modalidades de 
princípios constitucionais Ivo Dantas é categórico ao sustentar a existência de hierarquia (ou 
sub-hierarquia), subordinando os princípios gerais aos princípios fundamentais da 
Constituição. Nesse modelo, os princípios constitucionais fundamentais ocupariam a cúspide 
de uma hipótetica pirâmide, ficando os princípios gerais logo abaixo, em posição, não 
obstante, superior às normas setoriais da Constituição275. Para melhor compreensão do seu 
pensamento, que, por um lado, rejeita a hierarquia entre as normas (regras) constitucionais, e, 
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por outro, afirma a hierarquia entre os princípios da Constituição, esclarece Ivo Dantas: 
“apesar da variedade de normas existentes no texto da Constituição, em princípio, nenhuma 
delas é superior à outra, embora se possa reconhecer uma sub-hierarquia interna dos 
Princípios. Se umas normas precisarão de legislação ordinária que as complemente para 
serem efetivas, enquanto outras por si só estão completas, isto não deverá servir para que 
não se enxergue em todas, as características da supremacia e da supralegalidade.”. Para ele, 
como as normas, todas elas, gozam dessas características, o conflito entre elas deveria ser 
resolvido mediante a identificação daquela norma que melhor se aproxime da estrutura 
ideológica do Estado, sintetizada nos princípios fundamentais inscritos na Constituição276.  
 
  Aludindo à função dos princípios perante as demais normas constitucionais, 
Oscar Vilhena Vieira utiliza a expressão “superconstitucionalidade”, para designar o caráter 
concedido pelo constituinte a determinados aspectos constitucionais, consubstanciados num 
conjunto de princípios hierarquicamente superiores aos demais dispositivos da Constituição. 
E defende a sua proposta terminológica, distinguindo superconstitucionalidade de 
supraconstitucionalidade, ao dizer que tais princípios, conquanto superiores, ainda se 
encontram dentro da órbita constitucional, sendo, por conseguinte, direito positivo e não 
transcendente277. 
 
  Ao focalizar a Constituição argentina, Bidart Campos adota entendimento 
diverso. Para ele, todas as normas constitucionais têm idêntica hierarquia, não existindo umas 
que sejam superiores nem inferiores às outras. Daí a sua crítica à idéia de que as normas que 
contenham valores ou princípios sejam superiores ou prevaleçam sobre outras normas 
específicas. Sua tese sugere que as normas (inclusive os princípios) devem ser igualadas 
hierarquicamente, mas os direitos que elas reconhecem – estes sim – teriam uma hierarquia 
diferente entre si, sendo tarefa da interpretação proceder a esta gradação de direitos, caso a 
caso278. 
 
9.6. Superioridade e eficácia. 
 
  Seja no modelo que outorga aos princípios em si uma prerrogativa de índole 
hierarquicamente superior, seja na tese que transfere tal hierarquização para os direitos 
inscritos nas normas e deduzidos dos princípios, entendemos ser essencial cultivar um critério 
de contraste efetivo, que permita aos direitos fundamentais obterem a distinção suficiente para 
assegurar a sua eficácia. Ademais, posicionamento diverso, que elimine em absoluto toda e 
qualquer hierarquia entre os dispositivos constitucionais, conduziria à absurda conclusão de 
que seria inócua a distinção operada formalmente, com a eleição dos princípios.  
 
  Mas não basta, singelamente, asseverar a superioridade dos princípios. É 
preciso criar os mecanismos de consagração de sua eficácia, e, por conseqüência, dos direitos 
fundamentais neles veiculados. Daí porque destaca Ingo Sarlet que “a carga eficacial dos 
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direitos fundamentais depende, em última análise, de sua densidade normativa, por sua vez 
igualmente vinculada à forma de proclamação no texto e à função precípua de cada direito 
fundamental.”279.  
 
  Tal reflexão, estimuladora da densidade normativa dos princípios, assume 
importância fundamental diante do processo de edição dos atos legislativos. De nada adianta 
uma localização nobre no texto constitucional, se os princípios não forem capazes de 
repercutir materialmente na produção e na validade legislativa infraconstitucional.  
 
  Nessa senda, Canotilho assinala que, em alguns casos, os princípios adquirem 
“densidade de norma jurídica”, incrementando a sua heteronomia positiva determinante. Para 
ele, os princípios dotados de densidade normativa determinante não apenas limitam os atos 
legislativos, como também os conformam e os dirigem positivamente. É bem verdade que o 
mestre português aí refere-se ao – diríamos - ponto ótimo dessa densidade, representado pelos 
princípios-garantia280. Todavia, se apreendermos a densidade normativa não como uma noção 
absoluta, mas como uma escala, poderemos enxergá-la em diferentes graus, em todos os tipos 
de princípio, mensurando a capacidade de satisfação dos fins constitucionais enunciados.   
 
  Essa gradação da intensidade normativa e condicionante dos princípios será 
apurada mediante procedimentos de interpretação constitucional, que reclamam estudo 
específico. A seguir, ingressaremos no seu território. 
 
10. Interpretação das Normas Jurídicas. 
 
10.1. Conceito. 
 
  Dentre os conceitos de interpretação formulados pela doutrina, cumpre 
mencionar a feliz síntese de Eros Grau, que diz que a interpretação “consubstancia uma 
operação de mediação que consiste em transformar uma expressão em uma outra, visando a 
tornar mais compreensível o objeto ao qual a linguagem se aplica”281. Bonavides, por seu 
turno, destaca a interpretação a partir de sua abordagem como “operação lógica, de caráter 
técnico mediante a qual se investiga o significado exato de uma norma jurídica, nem sempre 
clara ou precisa”282. Recordando que o termo interpretação não é algo novo, estando há 
longo tempo consolidado na linguagem do direito, Nelson Saldanha afirma que o seu sentido 
“tem correspondido sempre à idéia da necessidade de uma adequada ‘inteligência’ dos textos 
legais” 283. 
 
  Consideramos a interpretação uma busca do conteúdo de validade da norma, e 
também dos procedimentos por ela reivindicados para a sua aplicação. Trata-se, sem dúvida, 
de um processo em que o agente da interpretação exerce papel fundamental, no seu empenho 
para extrair o significado do texto. Daí porque realçamos a riqueza da expressão sintética 
apresentada por Paulo Pimenta: “O intérprete, através da interpretação,  faz o texto falar”284. 
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  Kelsen, na sua esquematização rígida, deduz a interpretação como uma 
progressão derivada da pirâmide hierárquica das normas, por ele concebida: “A interpretação 
é, portanto, uma operação mental que acompanha o processo da aplicação do Direito no seu 
progredir de um escalão superior para o escalão inferior”285. Nesse sólido e objetivo 
conceito, ele deixa clara a sua filiação a um aspecto essencial: a vinculação íntima 
interpretação/aplicação. 
 
  Novas perspectivas, contudo, foram definitivamente agregadas ao tema pelo 
filósofo Gadamer - legítimo herdeiro de Heidegger -, cuja conceituação apóia-se em  
alicerces originais. Diz ele, que “Diante de um texto, por exemplo (...) O intérprete não 
procura aplicar um critério geral a um caso particular: ele se interessa, ao contrário, pelo 
significado fundamentalmente original do escrito que se ocupa. (...) A compreensão deve ser 
entendida como um ato da existência, e é portanto um ‘pro-jeto lançado’. O objetivismo é 
uma ilusão”286. 
 
10.2. Distinção entre interpretação e hermenêutica. 
 
  Cumpre, nesta etapa, para ajustar a terminologia utilizada, fincando a distinção 
entre interpretação e hermenêutica. Escreve Ivo Dantas que “Hermenêutica é o conjunto de 
princípios que regulam e orientam a interpretação das normas jurídicas, enquanto que a 
interpretação é o descobrimento do sentido real da norma, seu conteúdo ôntico” 287. Em igual 
linha de princípio, Luís Roberto Barroso situa a hermenêutica jurídica em um âmbito teórico, 
de investigação, “cujo objeto é a formulação, o estudo e a sistematízação dos princípios e 
regras de interpretação do direito”. Distanciando-se de Ivo Dantas, entretanto, diz que a 
interpretação, em seu entendimento, constituiria a atividade prática destinada a revelar o 
conteúdo, o significado e o alcance normativos, tendo como fito a incidência do direito ao 
caso concreto288. Nelson Saldanha, por sua vez, aponta os seguintes elementos distintivos: 
“Hermenêutica parece algo mais próximo do âmbito teórico (dir-se-ia do ‘científico’); 
interpretação beira antes um sentido de processo, algo como uma atividade” 289.  
 
10.3. Natureza interpretativa do direito. 
 
  O direito pertence ao gênero dos objetos culturais de compreensão, por causa 
do seu valor ontológico. E como tal, segundo leciona Inocêncio Mátires Coelho, exige para o 
seu conhecimento “um método específico e adequado, um método empírico-dialético, que se 
constitui pelo ato gnosiológico da compreensão, através do qual, no ir e vir ininterrupto da 
materialidade do substrato à vivência do seu sentido espiritual, procuramos descobrir o 
significado das ações ou das criações humanas”290. 
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  O direito, destarte, não pode afastar-se da sua natureza interpretativa. Por ser 
recolhido no substrato cultural da experiência humana, o direito necessariamente anda ao lado 
da interpretação, mesmo que esta esteja dissimulada. 
 
  E se desejarmos produzir doutrina jurídica, impõe-se a prévia estipulação de 
bases e critérios relativos à interpretação, como sugere Dworkin: “se o direito é um conceito 
interpretativo, qualquer doutrina digna desse nome deve assentar sobre alguma concepção 
do que é interpretação”291. 
 
  Deste modo, se clarifica porque entendemos insuficiente a análise sistemática 
do direito, quando desprovida de um aporte hermenêutico. E, nisso, estamos inspirados na 
lúcida observação de Nelson Saldanha, que assim expressa o seu ponto de vista: “Entendemos 
el derecho como una conjunción entre orden y hermenéutica: orden político-normativo, 
orden axiológico-normativo y, por otro lado, discusión sobre conceptos y reformulación 
interpretativa. El orden sin la hermenéutica es fáctico y opaco, y la hermenéutica sin el orden 
no tendría objeto”292. 
 
  Além disso, o valor magno da justiça, razão de ser do direito, e seu 
incontrastável e permanente propósito teleológico, requer necessariamente um processo 
interpretativo para que se diga o que é. Como assinala Dworkin, justiça é um conceito 
interpretativo293. 
 
10.4. Vertentes de interpretação das normas jurídicas. 
 
10.4.1. Interpretação exegética. 
 
  O marco interpretativo do exegetismo originou-se diretamente do fenômeno da 
codificação, momento triunfante do positivismo legalista como a única expressão do direito. 
Razões históricas contribuíam para a ênfase emprestada ao direito positivo, afinal a burguesia 
acabava de instalar-se no poder político, e sustentava a incorporação e cristalização dos seus 
valores no seio do Estado. Os intérpretes do principal dos códigos desse período - o Código 
Civil de Napoleão - fundaram a denominada Escola de Exegese, que proclamava o 
sepultamento de todo o direito precedente àquele diploma, sugerindo a solução de todas as 
questões de acordo com a intenção do legislador ali manifestada294. Era o fetichismo da lei, a 
sacralização do direito legal, em detrimento de todas as outras formas de expressão jurídica. E 
nesse contexto, não poderia jamais vicejar a importância da interpretação. Interpretar era 
proibido. Representava uma afronta à pretensão ideal de supremacia do código. 
 
  A proposição da Escola de Exegese, significava mais que um reducionismo 
hermenêutico. Era uma autêntica eliminação dos horizontes interpretativos, em nome de uma 
fé cega, de índole juspositivista. Esta concepção de direito preponderou na Europa 
continental, uma vez instalada a codificação, ao longo do século XIX, até sofrer 
questionamentos de natureza teórica, motivados pela experiência judicial, que demonstrava a 
insuficiência conceitual do intento de recondução obrigatória do juiz à subsunção automática 
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das normas legais preestabelecidas295. O exegetismo refere-se, portanto, a um período 
histórico bem definido e superado296, não havendo mais pertinência alguma em admitir a sua 
sobrevivência na contemporaneidade, mesmo que advenha de um disfarce qualquer. 
 
  Em aparente contraposição com a Escola de Exegese, surge a Escola Histórica 
da interpretação jurídica. Seu pressuposto filosófico de considerar o direito como produto da 
história, a partir da mutabilidade social, entretanto, foi consideravelmente restringido na sua 
formulação hermenêutica. Assim como o exegetismo, a interpretação histórica era infensa a 
qualquer forma de criação ou abertura interpretativa que fosse além da vontade do legislador 
quando da elaboração da lei. Esta, sim, deveria ser perquirida, como condição para dar 
aplicabilidade ao direito em épocas posteriores297. 
 
10.4.2. Interpretação na teoria pura do direito. 
 
  No juspositivismo da teoria pura do direito de Kelsen, a interpretação revela-se 
mais como ato de vontade que de cognição. Isto sucede porque, para preservar a pureza da 
ciência jurídica, Kelsen procura afastar a operação decisória do magistrado do território do 
direito. Para ele, a escolha das várias possibilidades interpretativas toma lugar fora da esfera 
teórica, localizando-se no domínio da política do direito298. 
 
  Kelsen, com efeito, considera o direito como uma moldura, dentro da qual 
existiriam várias possibilidades de aplicação. Seu conceito de interpretação da lei, destarte, 
refuta a idéia de existência de uma única solução correta. Ele advoga a tese segundo a qual a 
lei ofereceria diversas soluções de igual valor, assinalando, porém, que apenas uma delas se 
tornaria direito positivo, caso fosse escolhida pelo órgão aplicador do direito. Quanto ao 
procedimento de eleição da decisão judiciária, isto é, de adoção de uma sentença positivada, 
Kelsen o rejeita como problema de teoria do direito299. 
 
  Essa margem de discricionariedade, que seria garantida aos juízes pelo direito, 
constitui uma novidade introduzida no juspositivismo pela teoria pura kelseniana300. Os 
formalistas da Escola de Exegese certamente repudiariam esta concepção. Para Kelsen, 
entretanto, atribuir esse grau de arbítrio aos juízes representava questão de vida ou morte para 
o seu parâmetro teórico. Sem esse exílio da interpretação, não existiria pureza no direito. 
 
  Procede inteiramente, em vista desses elementos, a observação de Eros Grau, 
para quem “Ao construir uma teoria pura, esvaziada de toda ideologia política e de todos os 
elementos científicos naturais, Kelsen construiu uma teoria apartada do jurídico (...) Daí  por 
que os kelsenianos hão de se preocupar única e exclusivamente com a estrutura lógica das 
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normas jurídicas, sem cogitar de sua interpretação/aplicação – tais cogitações estão para 
além da teoria pura”301. 
 
  Evidentemente, não se trata aqui de ver reduzido o poder dos magistrados, a 
ponto de privar-lhe de certa latitude de apreciação e criação do direito, que lhes é inerente e 
inderrogável. O que nos parece errado na teoria de Kelsen é a atribuição de uma órbita de 
absoluto arbítrio à atividade dos juízes, como denuncia Plauto Azevedo302. Fazemos coro com 
Eros Grau, que acentua: “Ainda quando o intérprete autêntico cogite dos princípios, ao 
atribuir peso maior a um deles – e não a outro -, ainda então não exercita 
discricionariedade”303. 
 
10.4.3. Interpretação na filosofia hermenêutica de Gadamer. 
 
  Contemporaneamente, a questão da interpretação nutre-se de novos elementos, 
lançados a partir da chamada inversão metodológica gadameriana. E isso se reflete 
diretamente no debate acerca da interpretação constitucional. Tanto assim que Canotilho 
salienta a superação da metodologia interpretativa tradicional pelas novas teorias da 
investigação e obtenção do direito, inspiradas na filosofia da Gadamer. Senão, vejamos a 
exposição do constitucionalista português: “A metodologia tradicional – recorde-se – 
assentava numa teoria dos fins e métodos da interpretação, à qual estava subjacente uma 
positivística separação qualitativa entre a normação abstrata e a aplicação concreta; as 
novas teorias da investigação e obtenção do direito (...) salientam, correctamente, a tensão 
constitutiva que existe entre o texto e o sentido que a sua aplicação alcança no momento 
concreto, realçando a unidade do problema interpretação-aplicação. O combate ao 
positivismo através da radicalização hermenêutica (na linha heideggeriana-gadameriana) 
conduziu, no seio da metódica constitucional, a uma inversão metodológica e a uma 
transposição de planos” 304. 
 
  O impacto da chamada filosofia hermenêutica, cuja matriz é o pensamento de 
Gadamer, provocou o acolhimento da idéia de que as ciências sociais (ciências do homem) 
são constitutivamente interpretativas. Em outras palavras, “o saber jurídico, além de partilhar 
do cunho hermenêutico dos saberes sociais, se refere a um objeto dentro do qual se situa uma 
hermenêutica: com efeito a interpretação integra, como um ‘momento’ ou componente 
especial, a experiência jurídica”305.  
 
  Gadamer rompeu a dicotomia que segregava o momento da compreensão de 
uma posterior aplicação, causando reflexos profundos na teoria da interpretação jurídica, ao 
sustentar que “a ‘aplicação’ não pode jamais significar uma operação subsidiária, que venha 
acrescentar-se posteriormente à compreensão: o objeto para o qual se dirige a nossa 
aplicação determina, desde o início e em sua totalidade, o conteúdo efetivo e concreto da 
compreensão hermenêutica”306. 
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10.4.3.1. Pré-compreensão. 
 
  A interpretação é desatada, segundo Gadamer, desde uma compreensão prévia 
do intérprete acerca do objeto de análise. Essa idéia preliminar abrange convicções acerca do 
direito, da vida e dos interesses em questão, e influencia decisivamente o processo 
hermenêutico307.  
 
  Como explica Gadamer, toda vez que o intérprete descobre alguns elementos 
compreensíveis, logo esboça um projeto de significação para o texto. Compreender, portanto, 
em sua ótica, consiste em elaborar e corrigir, progressivamente, este projeto, na medida em 
que avança a decifração do texto. A pré-compreensão deriva, por conseguinte, das inevitáveis 
antecipações que acudem a todo intérprete durante a sua atividade interpretativa308. 
 
  Postado diante do problema da pré-compreensão, Nelson Saldanha a enxerga 
como conseqüência da existência de níveis dentro do processo de pensar. “Tanto no pensar 
crítico em sentido o mais genérico,”, diz ele, “como na compreensão e na hermenêutica 
ocorrem diferentes níveis, conforme o pensar ou a compreensão se ‘aprofundem’ em direção 
ao objeto, ou descubram no próprio objeto capas mais interiores”309. 
 
  Larenz identifica a pré-compreensão como uma conjectura de sentido, por 
vezes ainda vaga, realizada no início do processo de compreender, que constitui uma primeira 
perspectiva de interpretação, mesmo que precária e fugidia. Para ele, a pré-compreensão é 
indispensável para que o intérprete entranhe-se na atividade de compreender310. Disso resulta 
uma curiosa noção: sem haver pré-compreensão, o processo interpretativo sequer se 
estabelece, muito menos se conclui.  
 
10.4.3.2. Círculo hermenêutico. 
 
  A proposta de investigação interpretativa de Gadamer agrega um outro 
elemento fundamental: o círculo hermenêutico, representado pelas idas e vindas dos fatores 
constitutivos da compreensão prévia do texto (pré-compreensão) ao processo de compreensão 
propriamente dito, e vice-versa. Assim descortina-se o autêntico sentido do que se chama 
interpretação, na qual o intérprete, no seu contexto existencial e ideológico, exerce função 
primordial, nada havendo de mecânico em sua atividade. 
 
  Perorando em torno do círculo hermenêutico, Gadamer oferece as razões de 
sua convicção: “Quando compreendemos um texto, não nos colocamos no lugar do outro, 
nem é o caso de pensar que se trata de penetrar a atividade espiritual do autor; trata-se, isto 
sim, de apreender simplesmente o sentido, o significado, a perspectiva daquilo que nos é 
transmitido. Trata-se, em outros termos, de apreender o valor intrínseco dos argumentos 
apresentados, e isto da maneira mais completa possível. Encontramo-nos, de súbito, na 
esfera de uma perspectiva já compreensível em si mesma, sem que isso implique debruçarmo-
nos sobre a subjetividade do outro. O sentido da investigação hermenêutica é revelar o 
milagre da compreensão, e não a misteriosa comunicação entre as almas. Compreender é o 
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participar de uma perspectiva comum”. E, ainda, sobre o círculo hermenêutico, escreve 
Gadamer que “seu espaço de jogo se dá entre o texto e aquele que o compreende. A intenção 
do intérprete é se fazer mediador entre o texto e a totalidade nele subentendida. Portanto, o 
objetivo da hermenêutica é sempre restituir e restabelecer o acordo, preencher as 
lacunas”311. 
 
  A idéia de círculo hermenêutico, brilhantemente apresentada por Gadamer, de 
forma a revolucionar as bases da teoria interpretativa, do direito inclusive, por sua se 
reconduz a reflexões precursoras de Betti e, sobretudo, de Heidegger, como recorda 
oportunamente Larenz, cuja preciosa definição a respeito também é digna de nota: “Daí 
resulta uma especificidade do processo de compreender que é conhecida sob a denominação 
de ‘círculo hermenêutico’. Por tal, dizendo de modo simplificado, pretende expressar-se o 
seguinte: uma vez que o significado das palavras em cada caso só pode inferir-se da conexão 
de sentido do texto e este, por sua vez, em última análise, apenas do significado – que aqui 
seja pertinente – das palavras que o formam e da combinação das palavras, então terá o 
intérprete – e, em geral, todo aquele que queira compreender um texto coerente ou um 
discurso – de, em relação a cada palavra, tomar em perspectiva previamente o sentido da 
frase por ele esperado e o sentido do texto no seu conjunto; e a partir daí, sempre que surjam 
dúvidas, retroceder ao significado da palavra primeiramente aceite e, conforme o caso, 
rectificar este  ou a sua ulterior compreensão do texto, tanto quanto seja preciso, de modo a 
resultar uma concordância sem falhas.”312. 
 
10.4.3.3. Papel do intérprete. 
 
  Dimensionar o êxito de Gadamer, ademais, importa reconhecer a evolução 
concreta que ele opera, a partir da hermenêutica de Schleiermacher, aproveitando a sua 
proposta de atualização interpretativa do texto313. Perante Dilthey, nota-se uma atitude de 
Gadamer no sentido de recolher do seu horizonte de historicidade a encarnação existencial da 
renovação do compreender que veicula314.  
 
  De Heidegger, seguramente, Gadamer colheu as suas principais influências, 
desenvolvendo a partir delas idéias definitivas, que prestigiaram o ideal heideggeriano de 
enfatizar o contexto do processo interpretativo. Ele incorpora, pois, a certeza da oscilação 
perpétua de perspectivas interpretativas no processo da compreensão, que por sua vez sempre 
aponta para um novo projeto. E, ainda, dá continuidade à idéia de que toda interpretação é 
deflagrada a partir de idéias preconcebidas. Em suma, nas próprias palavras de Gadamer, ele 
se associa à proposta de Heidegger visando a uma “radicalização do compreender que já 
efetua qualquer um que compreende”315. 
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  Conclusivamente, Gadamer sugere que o intérprete não está ausente do cenário 
interpretativo, por mais que pretenda manter-se fiel ao sentido literal do texto316. E tal 
mensagem do célebre filósofo repercutiu intensamente junto aos constitucionalistas da 
atualidade, como se deduz do seguinte pronunciamento de Luís Roberto Barroso: “a 
interpretação não é um fenômeno absoluto ou atemporal. Ela espelha o nível de 
conhecimento e a realidade de cada época, bem como as crenças e valores do intérprete, 
sejam os do contexto social em que esteja inserido, sejam os da sua própria 
individualidade”317.  
   
10.5. Interpretação de direitos fundamentais. 
 

Diante desses novos e ricos paradigmas interpretativos, não faz mais sentido 
algum esposar um raquítico dedutivismo formalista. Ainda mais quando se trata de interpretar 
constitucionalmente direitos fundamentais, que é o propósito do presente trabalho. 

 
No particular, nossa convicção encontra-se perfeitamente traduzida no 

magistério de Bonavides: “Daqui se infere o seguinte: aquele dedutivismo formalista excluía 
da Ciência do Direito e da tarefa hermenêutica a consideração de princípios e valores, sem 
cuidar que estes formam o tecido material e o substrato estrutural já da Constituição, já dos 
Direitos Fundamentais. Afastados da interpretação, sem eles não há, em rigor, 
concretização, por não haver ‘pré-compreensão’ (Volverstaendnis), e, não havendo ‘pré-
compreensão’, quase todo o Direito Público tende a ficar abalado em seus alicerces, 
fundamentos e legitimidade. Tudo isso à míngua de conteúdos reais, por obra de um 
formalismo que, apartado do universo real, tolhe, na operação cognitiva, executada por um 
intérprete prisioneiro da racionalidade lógica, o alcance da presença e ação do elemento 
indutivo, este fator tão importante na captação dos sentidos normativos” 318. 
 
  Da velha hermenêutica transportadora do referencial exclusivo da lei, tomada 
em seu sentido formal, evoluímos para uma nova hermenêutica, de índole nitidamente 
constitucional, mas nem por isto imprestável à aplicação no campo especificamente 
legislativo. Essa transição assume contornos irreversíveis, pois encara o sistema jurídico na 
sua complexidade, típica da mundo contemporâneo, em que direito e sociedade interagem de 
modo dialético, para sintetizar os ideais de justiça, tão caros à civilização, e por isso mesmo 
consagrados nos textos das Constituições e das declarações internacionais de direitos 
humanos. 
 
  Metodologicamente, a interpretação proposta pelo paradigma clássico do 
juspositivismo está ultrapassada filosófica e historicamente, não há dúvida. Além da 
recuperação do papel do intérprete no processo hermenêutico, consolidada na doutrina de 
Gadamer, os pilares tradicionais do positivismo jurídico ruíram por conseqüência da injunção 
das idéias que introduziram a relevância das noções de problema e de topoi, mormente 
aquelas patrocinadas pela tópica de Viehweg319, que serão objeto de consideração própria 
posterior neste trabalho (Capítulo 2, item 11). Também contribuiu para o esvaziamento quase 
definitivo da concepção interpretativa típica do juspositivismo, e seu modelo dogmático, a 
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ascendência de uma visão propiciadora da construção interpretativa, a partir da qual Geny 
procurava alargar o quadro das fontes formais do direito, visando a compreendê-las de modo 
integrado à vida social320. 
 
10.6. Abertura do processo interpretativo. 
 
  Dentre as modernas perspectivas de interpretação, a teoria do processo aberto 
de Häberle atende a certas necessidades do intérprete constitucional contemporâneo, que 
busca a todo tempo aproximar a sociedade da aplicação e realização da Constituição. Nela, os 
procedimentos interpretativos são abertos, contemplando alternativas diversas, o que não 
deixa de evocar a crítica kelseniana à univocidade das normas jurídicas321. A distinção é que a 
interpretação/aplicação em Kelsen resvala para a discricionariedade e o arbítrio judicial, 
hipótese rechaçada por Häberle, que pugna tão somente pelo enriquecimento dos elementos 
postos à disposição do intérprete. Para este, a interpretação não é um processo de submissão 
passiva, tampouco se confunde com a mera recepção de uma ordem. As possibilidades 
diversas da interpretação adviriam, em sua concepção, na superação da ideologia da 
subsunção322. 
 
  Essa nova dimensão do processo interpretativo se socorre da noção de que a 
ordem jurídica, ao traduzir as contradições da sociedade à qual está vinculada, torna-se, 
também ela, contraditória, “e relativamente assistemática, embora busque a sistematização”, 
como define Plauto Azevedo323. A responsabilidade do juiz consistirá em deduzir a melhor 
resposta, sob a ótica dos princípios e valores aos quais o sistema constitucional atribui 
prevalência, ou seja, aqueles voltados à eficácia dos direitos fundamentais. 
 
  Para tanto, Häberle suscita a conveniência da ampliação do círculo dos 
participantes da interpretação de cunho constitucional, tendo em vista que o alargamento 
metodológico do processo interpretativo, transposto para o campo constitucional, exigiria tal 
correspondência direta. E complementa o seu ponto de vista, alegando que, se a Constituição 
estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas também a esfera pública, afetando a 
organização da própria sociedade, não pode tratar as forças sociais como meros objetos. Ao 
contrário, deve conceder-lhes ativa integração, enquanto sujeitos da interpretação 
constitucional324. 
 
10.7. Responsabilidade do intérprete. 
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  Tudo isso aumenta, e muito, o grau de responsabilidade do intérprete, cada vez 
mais obrigado a fundamentar os seus desígnios, tanto na interpretação ordinária, quanto na 
constitucional. Surge, então, a necessidade de estipulação de mecanismos de prestação de 
contas, ou seja, de controle da atividade interpretativa, como modo de realizar as conquistas 
de uma interpretação aberta, sem ameaçar o postulado da segurança jurídica dos cidadãos. 
 
  Este parece ser o entendimento de Inocêncio Mártires Coelho, que apregoa: 
“No âmbito da hermenêutica jurídica, por outro lado, esse enriquecimento de perspectiva, 
porque amplia a capacidade de análise e de persuasão do intérprete, acentua-lhe o dever de 
prestar contas do seu trabalho interpretativo, que, para ser legítimo, há de ser racional, 
objetivo e controlável, pois não se coaduna com a idéia de Estado de Direito a figura de um 
oráculo despótico ou iluminado, que se ponha acima da lei e dos critérios usuais de 
interpretação”. Sua advertência é válida, porquanto deseja conciliar a liberdade de 
interpretação alcançada, mercê dos novos métodos em voga, com uma efetiva prevenção do 
arbítrio do intérprete, que não poderá extrapolar certos limites razoáveis, no sentido da 
preservação da identidade do texto325. 
 
11. Interpretação Constitucional. 
 
11.1. Identidade própria. 
 
  Em decorrência de sua vigorosa evolução, especialmente no século XX, o 
constitucionalismo inscreve-se como grande responsável pelo impulso às transformações 
metodológicas da hermenêutica jurídica. Nada obstante, a interpretação constitucional 
mantém identidade própria, auferindo os benefícios das mudanças na abordagem 
interpretativa do direito em geral, sem deixar de gozar das peculiaridades que lhe são 
atribuídas.  
 
  Assim entende Luís Roberto Barroso, que situa a interpretação constitucional 
como “uma espécie de interpretação jurídica, enriquecida por princípios e regras 
próprias”326. De acordo com a linhagem do pensamento de Konrad Hesse, desenvolve 
Canotilho um modelo de afirmação da interpretação constitucional, e de sua relativa 
autonomia, a partir de um propósito de concretização do texto constitucional. Eis a síntese do 
empreendimento que sugere ao intérprete constitucional: “colocar a cabeça hermenêutica dos 
juristas sobre os pés jurídico-constitucionais e firmar o processo concretizador da lei 
fundamental sobre uma metódica estruturante que, sendo pós-positivista, não deixe de vincar 
bem a sua dimensão normativa”327.  
 
  A interpretação constitucional é um problema específico do direito 
constitucional, diz Canotilho, “sobretudo pelas conseqüências jurídico-funcionais que daí 
resultam”. Disso concluímos que a estruturação material do sistema constitucional e a sua 
irradiação para o restante do ordenamento  jurídico são profundamente atreladas ao rumo que 
seja tomado pela interpretação constitucional. Essa incidência dita jurídico-funcional da 
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interpretação, segundo Canotilho, torna-se ainda mais evidente nos chamados domínios 
nucleares do direito constitucional, como no caso dos  direitos fundamentais328. 
 
  Hodiernamente, a interpretação constitucional angariou tal prestígio e assumiu 
função tão relevante, que nos Estados Unidos da América (EUA) tem sido capaz de produzir, 
sem reforma no texto da Constituição, uma autêntica transição do Estado liberal para o Estado 
social. O cotejo dos métodos de hermenêutica constitucional empregados pelos juízes da 
Suprema Corte daquele país comprovam tal assertiva. Mediante a construção interpretativa, 
leciona Bonavides, a Constituição dos EUA tem sido adaptada às novas expectativas 
sociais329. Inocêncio Mártires Coelho noticia o mesmo fenômeno, utilizando a expressão 
“mediação criadora”, para designar a interpretação levada a efeito no âmbito da Suprema 
Corte americana330.  
 
11.2. Participação da sociedade. 
 
  Dirigida ao plano constitucional, a interpretação adquire uma dimensão 
inteiramente diversa da interpretação jurídica ordinária. Face à extraordinária abrangência dos 
seus reflexos, a compreensão do texto constitucional extrapola qualquer pretensa restrição ao 
círculo dos seus intérpretes orgânicos. Toda a sociedade se interessa pela leitura que se faça 
da Constituição, daí porque torna-se razoável a abertura da participação em tal processo 
interpretativo.  
 
  Esta tese foi abraçada com entusiasmo por Häberle, que a ela dedicou páginas 
nas quais sugere não ser possível fixar taxativamente o círculo de intérpretes da Constituição, 
dado que “no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos 
os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos”. Segundo ele, os 
intérpretes jurídicos da Constituição não detêm sozinhos a prerrogativa de proceder à 
interpretação constitucional. Essa faculdade resta atribuída de forma ativa, em sua opinião, a 
todos os que vivem sob a Constituição331. 
 
  Desse rol aberto de intérpretes da Constituição, cuja força ativa se manifesta no 
cotidiano das relações institucionais democráticas, deriva o que Inocêncio Mártires Coelho 
identifica como um sistema aberto de regras e princípios332. A diferença é que este autor 
atribui essa abertura ao baixo grau de determinação material e precisão de sentido da 
Constituição, em comparação com as leis. Já Häberle vislumbra a razão da abertura do texto 
constitucional no caráter pluralista e procedimental da Constituição. 
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  Refuta Häberle, portanto, a noção pela qual a interpretação constitucional seja 
um evento exclusivamente estatal, seja no aspecto teórico, seja na prática. Sustenta com 
veemência que “a esse processo tem acesso potencialmente todas as forças da comunidade 
política”. E exemplifica, dizendo que o cidadão, ao impetrar um recurso constitucional 
qualquer, está participando da interpretação do texto da Constituição333. 
 
11.3. Aspectos ideológicos. 
 
  A disputa ideológica está impregnada no processo de interpretação 
constitucional, revelando que o direito, especialmente o constitucional, mantém um estreito 
convívio com a política. Ademais, o direito dificilmente consegue escamotear o seu caráter 
intrinsecamente ideológico. Afinal, até mesmo o purismo metodológico do juspositivismo, 
embora o negue com veemência, é também fundado em uma ideologia, a do “dever absoluto 
ou incondicionado de obedecer à lei enquanto tal” 334. 
 
  Se quisermos averiguar a presença da ideologia na interpretação constitucional, 
convém, a princípio, especularmos acerca do seu conceito. Fernando Barcellos de Almeida, 
numa definição assumidamente sucinta, diz que ideologia “é a maneira de pensar que 
caracteriza um indivíduo ou um grupo social”335. Bobbio, de sua parte, recorre à seguinte 
enunciação: “A ideologia (...) é a expressão do comportamento avaliativo que o homem 
assume face a uma realidade, consistindo num conjunto de valores relativos a tal realidade, 
juízos estes fundamentados no sistema de valores acolhido por aquele que o formula, e que 
têm o escopo de influírem sobre tal realidade”336. 
 
  Justamente em virtude dessa aspiração de influir na realidade, própria da 
ideologia, não há como cogitar da descontaminação ideológica do processo de interpretação 
constitucional.  
 
  Considerando natural a chamada crítica ideológica do direito, Canotilho não vê 
nisso qualquer risco à relativa autonomia do jurídico, muito menos ameaça de aniquilação dos 
métodos jurídicos do conhecimento. Ao revés, diz que o principal perigo para o direito 
constitucional, no sentido republicano, “não resulta da afirmação do caráter político desse 
direito, mas precisamente do inverso: do mito do Estado de Direito impolítico”. Para ele, a 
confrontação de ideologias na discussão dos problemas constitucionais é irrecusável337.  
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  Perez Luño vai além: afirma que o horizonte ideológico aparece como 
elemento substancial de qualquer processo hermenêutico, esteja ou não consciente disso quem 
o leva a cabo338. Com semelhante propósito desmistificador, Manoel Jorge e Silva Neto chega 
a designar a ideologia como um “pressuposto indeclinável no iter interpretativo”. E 
esclarece, adiante, que a forte presença ideológica no panorama constitucional resulta da 
introdução de valores na instância constitucional pelo próprio constituinte, como, aliás, 
assevera também ocorrer na elaboração das leis. “Nesse passo,” conclui, “o único modo de 
colher os valores incluídos no sistema do direito positivo é o recurso à ideologia” para 
estimar o conteúdo axiológico já presente na ordem jurídica339. 
 
  Ivo Dantas, ao tratar de princípios constitucionais fundamentais, delimita a 
ideologia como um conjunto de juízos de valor, relativo a questões políticas, econômicas, 
sociais e culturais. E assinala que ideologia constitucional significa uma opção, 
necessariamente condicionada, diante de modelos políticos, econômicos e sociais340. Na 
medida em que patrocina determinados princípios fundamentais, a Constituição delineia o 
tipo de Estado que deseja construir, incutindo nele uma conotação ideológica, consagradora 
de tais valores políticos em sentido amplo. Se uma Constituição, por exemplo, adere ao 
modelo de Estado social, deverá, inevitavelmente, assumir a correspondente mensagem 
ideológica, que repercutirá na interpretação do texto constitucional e nos seus desdobramentos 
em todo o sistema jurídico. 
 
  Sob a ótica do percurso interpretativo, a ideologia traduz-se na pré-
compreensão que o intérprete opera, porquanto grava com o seu conteúdo valorativo a 
deflagração de toda e qualquer análise de índole constitucional341. Não será possível, pois, 
voltando ao exemplo do Estado social, deixar de considerar o seu substrato ideológico como 
premissa interpretativa de todos os dispositivos da Constituição respectiva. Nesse sentido, 
quando a Lei Fundamental da República Federativa da Alemanha proclama um “Estado 
federal democrático e social” (artigo 20º, nº 1), adota princípios definidores de uma ruptura 
com a leitura liberal da vida cívica, para adquirir, na definição Nuno Rogeiro, uma índole 
eminentemente social342. 
 
  Fica demonstrado, pois, que a ideologia constitucional integra a própria raiz do 
processo interpretativo. Estamos, assim, sintonizados com a afirmação de Paulo Pimenta – 
por sua vez inspirado em Wróblewski -, segundo a qual “a principal peculiaridade da 
interpretação constitucional consiste no enraizamento político das valorações”343. 
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  Essas valorações, convertidas em ideologia, que orienta o processo 
interpretativo da Constituição, não são, todavia, um leque inteiramente aberto à potestade do 
intérprete. Se, por um lado, o recurso à atuação da ideologia contribui para a oxigenação do 
texto, expandindo seu significado e potencialidades, por outro lado o componente ideológico 
não deve transcender os limites do razoável344.  
 
11.4. Particularismo dos métodos. 
 
  Opondo-se a uma conhecida posição de Forsthoff, Edilsom Pereira de Farias 
argüi a insuficiência dos cânones hermenêuticos tradicionais (literal, lógico, histórico, 
teleológico e sistemático) para a interpretação constitucional. E lembra que certas normas 
constitucionais possuem caráter aberto e amplo, provocando problemas interpretativos sui 
generis345.  
 
  Em sua abordagem do tema, Inocêncio Mártires Coelho vincula a 
especificidade dos métodos de interpretação constitucional à natureza aberta dos princípios, 
todavia prefere não afastar em definitivo os critérios tradicionais de interpretação no exame 
das regras constitucionais346. 
 
  Uma proposta de síntese da questão nos é apresentada por Ricardo Lobo 
Torres, que, de início, rechaça a ilação de identidade da interpretação do direito constitucional 
e da lei ordinária. Para ele, não há dúvida quanto à existência de peculiaridades na 
interpretação constitucional. Assinala, contudo, que os seus métodos não seriam próprios. Seu 
objeto é que não poderia depender dos significados dos conceitos da lei ordinária, mas derivar 
da compreensão da Constituição, ela mesma347. 
   
11.4.1. Classificação de métodos por Canotilho. 
 
  Diante da controvérsia acerca do método de interpretação constitucional 
adequado, Canotilho alude à dificuldade de solução objetiva, para então sugerir que tal 
interpretação atende a um conjunto de métodos, reciprocamente complementares. E os 
descreve especificamente, da seguinte forma: a) Método jurídico, que trata a Constituição 
como uma lei, identificando a interpretação constitucional com a interpretação legal. Vale-se 
das citadas regras tradicionais da hermenêutica, enunciadas por Savigny; b) Método tópico-
problemático, que pressupõe o caráter prático da interpretação, que deve ser dirigida à solução 
de problemas concretos. Parte, ainda, da premissa que as normas constitucionais têm caráter 
aberto, fragmentário e indeterminado. A interpretação, nessa ótica, torna-se um processo de 
argumentação entre os aplicadores-intérpretes; c) Método hermenêutico-concretizador, que 
parte da pré-compreensão do sentido da norma, visando à sua concretização, a partir de uma 
situação histórica concreta. Dando primazia ao texto da norma, procura, entretanto, conferir 
um papel criador ao intérprete, responsável pela concretização; d) Método científico 
espiritual, baseado na ênfase à valoração subjacente ao texto constitucional, associada à busca 
da compreensão do sentido e da realidade constitucionais, visando a operar a integração dos 
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valores com a realidade existencial do Estado; e e) Métódica jurídica normativo-estruturante, 
que postula investigar a realização institucional do direito constitucional, assinalando, antes, 
que a norma é um desenvolvimento do texto normativo, para apontar a necessidade de uma 
concretização normativa. O seu objetivo é resultar em decisões práticas de resolução de 
problemas348. 
 
11.4.2. Classificação de métodos nos EUA. 
 
  No direito dos EUA, a polêmica referente à interpretação constitucional 
antagoniza duas correntes: a linha interpretativa ou interpretativista (interpretativism) e a 
linha não interpretativa ou não interpretativista (non interpretativism). Dworkin distingue as 
duas teorias da seguinte forma: “Tornou-se comum distinguir as teorias de revisão judicial 
entre ‘interpretativas’ e ‘não interpretativas’. As teorias interpretativas (de acordo com essa 
distinção) afirmam que a revisão judicial de decisões legislativas deve basear-se na 
interpretação da própria Constituição. Isso pode ser uma questão de interpretar o texto ou 
determinar a intenção dos constituintes ou, mais plausivelmente, alguma combinação entre 
ambos. As teorias não interpretativas, segundo se afirma, supõem, ao contrário, ser válido 
que o tribunal, pelo menos algumas vezes, confronte decisões legislativas com modelos 
retirados de alguma outra fonte que não o texto, como a moralidade popular, teorias de 
justiça bem fundadas ou alguma concepção de democracia genuína”349. Constata-se que a 
vertente dita interpretativa promove, paradoxalmente, uma redução do horizonte 
interpretativo, ao propor estrita fidelidade ao texto. Sua proposta restringe-se à especulação 
em torno da mens legis e da mens legislatoris. No outro pólo, a tendência considerada não 
interpretativa “abre a possibilidade de o intérprete se utilizar de valores e princípios, aberta 
ao futuro, prenhe de possibilidades, aproximando-se da interpretação concretizadora, que 
separa o texto da norma da própria norma” 350. 
 
  O próprio Dworkin encarrega-se de lançar pertinentes críticas à pobreza deste 
esquema de classificação. Para ele, “as teorias geralmente classificadas como ‘não 
interpretativas’ – as que nos parecem mais ativistas ou liberadas do texto efetivo da 
Constituição – são claramente interpretativas em qualquer sentido plausível. Elas não 
desconsideram nem o texto da Constituição nem os motivos dos que a fizeram; antes 
procuram colocá-los no contexto adequado”. E prossegue, em relação à outra corrente: “Na 
verdade, pode parecer que as teorias comumente chamadas de ‘interpretativas’ – as teorias 
que nos parecem mais presas ao texto da Constituição considerado isoladamente – têm mais 
probabilidade de revelar-se não interpretativas nesse sentido amplo. Pois parecem prestar 
bem pouca atenção a questões a respeito da ‘finalidade’ de se ter uma Constituição ou de por 
que a Constituição é a lei fundamental” 351. O paradoxo é, de fato, indisfarçável. O 
interpretativismo norte-americano reside numa particular concepção interpretativa, por sinal a 
mais elementar delas. Já o não interpretativismo, longe de negar a interpretação, na prática a 
consagra, num patamar mais abrangente.     
 
11.5. Princípios interpretativos da Constituição. 
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  Afirmado o paradigma de autonomia da interpretação constitucional, passemos 
ao estudo dos princípios que a orientam. Tais princípios interpretativos são proposições 
destituídas de cunho material, ao contrário dos princípios constitucionais substantivos, como 
o princípio da igualdade, por exemplo. Os princípios de interpretação constitucional, na 
verdade, surgem com o intuito de oferecer elementos para o deslinde do sentido 
constitucional. 
 
  Partindo de uma postura hermenêutico-concretizante, Canotilho enuncia 
aqueles que denomina princípios tópicos de interpretação constitucional. São os seguintes: a) 
Princípio da unidade da Constituição, que tem por objeto evitar antinomias e espaços de 
tensão entre as normas constitucionais, sendo tal propósito de harmonização realizado 
mediante a estruturação interpretativa de um sistema unitário interno de regras e  princípios; 
b) Princípio do efeito integrador, que busca favorecer, na solução dos problemas 
constitucionais, a integração social e o reforço da unidade política; c) Princípio da máxima 
efetividade, que consiste em viabilizar a maior eficácia possível da norma constitucional, por 
meio da sua interpretação. Tem especial aplicação no terreno concernente aos direitos 
fundamentais; d) Princípio da conformidade funcional, cujo fito é impedir alterações que 
perturbem a repartição de funções estabelecida pela Constituição; e) Princípio da 
concordância prática, voltado à coordenação interpretativa das normas constitucionais, de 
modo a minimizar o sacrifício do conteúdo de cada uma delas, assim como dos bens que 
protegem. Também goza de peculiar influência na interpretação dos direitos fundamentais; f) 
Princípio da força normativa da Constituição, pelo qual deve-se dar preferência à 
interpretação concretizadora e atualizadora das normas, que lhes confira, portanto, uma 
eficácia ótima nas condições históricas dadas; e g) Princípio da interpretação das leis 
conforme a Constituição, que postula, no caso de normas polissêmicas ou plurissignificativas, 
dar-se a elas uma interpretação em conformidade com a Constituição. Este princípio será 
objeto de particular análise mais adiante (Capítulo 3, item 22)352. 
 
  No que concerne à interpretação dos direitos fundamentais, a questão se 
apresenta de modo a equilibrar uma equação na qual se encontram, de uma parte, o princípio 
da máxima efetividade, e de outra, o princípio da concordância prática. Face ao sentido  
fundamental dos direitos em questão, o propósito do intérprete terá que privilegiar, tanto 
quanto possível, a realização do seu conteúdo. Todavia, consistindo o procedimento em 
cotejar normas constitucionais em choque, emerge a necessidade de afetar no menor grau 
possível a preservação da integridade e a eficácia da norma contrastante com o direito 
fundamental em jogo. E se a hipótese for de colisão de direitos fundamentais, maior razão 
haverá para perseguir a concordância prática, sem prejuízo da maior efetividade cabível.   
 
  Dirigindo o nosso estudo ao âmbito dos direitos fundamentais de índole social, 
encontramos na doutrina de Manoel Jorge e Silva Neto a idéia segundo a qual o princípio da 
máxima efetividade deve, em especial, atuar no sentido de conduzir à concretização de tais 
direitos. Isto porque, segundo ele, superado o constitucionalismo clássico, a Constituição 
abandonou a neutralidade frente à desigualdade social, materializando princípios contrários à 
desproporcional divisão de riquezas. E tais princípios substantivos, que vieram a constituir os 

                                                           
352 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, p. 1186-1189, 2000; Aludem à mesma classificação, no Brasil, Inocêncio Mártires Coelho e Manoel 
Peixinho. (COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, p. 91-92, 1997; PEIXINHO, Manoel Messias. A Interpretação da  Constituição e os Princípios 
Fundamentais. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 85-89, 2000). 



 97

chamados direitos sociais, precisam da chancela interpretativa da presunção da máxima 
efetividade, para que não sucumbam à ineficácia de uma programaticidade vazia353. 
 
  Consta na Constituição brasileira de 1988 um dispositivo que estimula a 
interpretação de direitos fundamentais fulcrada na máxima efetividade. Trata-se do artigo 5º, 
parágrafo 1º, cuja redação é a seguinte: “As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata”. Ao contrário do que pode aparentar, seu conteúdo não 
apenas impõe a imediatidade temporal da aplicação dos direitos fundamentais, como também 
impulsiona a intensidade de sua eficácia. Assim pensa, aliás, Ingo Sarlet, que escreve: “a 
melhor exegese da norma contida no art. 5º, § 1º, de nossa Constituição é a que parte da 
premissa de que se trata de norma de cunho inequivocamente principiológico, considerando-
a, portanto, uma espécie de mandado de otimização (ou maximização), isto é, estabelecendo 
aos órgãos estatais a tarefa de reconhecerem a maior eficácia possível aos direitos 
fundamentais, entendimento este sustentado por Gomes Canotilho e compartilhado, entre 
nós, por Flávia Piovesan”354. 
 
  Essa concepção, ora construída em defesa dos direitos fundamentais, encontra 
a sua origem teórica na tese de Konrad Hesse de que a interpretação constitucional está 
submetida ao princípio da ótima concretização da norma. Preocupado com a integridade da 
força normativa da Constituição, ele propõe uma interpretação otimizadora, mas que não 
menospreze as condicionantes sociológicas, visando à plena eficácia constitucional. Eis o seu 
pronunciamento: “Finalmente, a interpretação tem significado decisivo para a consolidação 
e preservação da força normativa da Constituição. A interpretação constitucional está 
submetida ao princípio da ótima concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung 
der Norm). Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios 
fornecidos pela subsunção lógica e pela construção conceitual. Se o direito e, sobretudo, a 
Constituição, têm a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura 
possível que a interpretação faça deles tábula rasa. Ela há de contemplar essas 
condicionantes, correlacionando-as com as proposições normativas da Constituição. A 
interpretação adequada é aquela que consegue concretizar de forma excelente, o sentido 
(Sinn) da proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada 
situação”355. 
 
  O princípio da otimização dos direitos fundamentais encontra óbvio apoio na 
doutrina de Alexy, na medida em que este apresenta o seu conceito de princípio como 
mandado de otimização, ou seja, como ordem de realização de um determinado conteúdo, na 
maior intensidade possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes356. Diante 
disto, a exortação de Bidart Campos quanto aos direitos humanos torna-se não apenas 
compreensível, como bem alicerçada: “hay que acudir a la regla de optimización o 
maximización de los derechos, de modo que su efectividad y eficacia generales tengan fuerza 
difusora y expansiva em toda la sociedad” 357. 
 
11.6. Tópica. 
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  Obscurecida durante largo tempo pela prevalência da perspectiva sistemática, a 
tópica experimentou um processo de recuperação para a ciência do direito a partir da 
teorização desenvolvida por Viehweg, que a considera “uma técnica de pensar por 
problemas, desenvolvida pela retórica”358. Pois bem, essa técnica de análise, originária da 
antiguidade clássica, estava praticamente esquecida, especialmente no campo do direito. 
Coube a Viehweg, valendo-se do trabalho precursor de Gian Battista Vico, trazê-la à reflexão 
contemporânea, suscitando daí em diante uma efetiva contribuição, que vem influenciando 
bastante os enfoques da hermenêutica jurídica. A ampliação dos horizontes da interpretação 
constitucional permitiu a utilização de recursos da tópica para a dilucidação de questões 
polêmicas. 
 
  O raciocínio por problemas constitui o âmago da tópica, numa clara 
contraposição à proposta do pensamento sistêmico359. Este seria um pensamento dedutivo, ao 
contrário da tópica, de natureza indutiva360. Na verdade, a tópica instaura, a partir da noção de 
problema, um processo de argumentação. Como o objetivo é enfrentar o problema, antes de 
qualquer consideração do ponto de vista sistemático, o intérprete da tópica lança mão de 
pontos de vista prévios, denominados topoi, para tentar alcançar uma solução361.  
 
  Essa postura revela uma idéia de primazia do problema sobre a norma jurídica 
e sobre o sistema362. Problema, na acepção de Viehweg, é “toda questão que aparentemente 
permite mais de uma resposta e que requer necessariamente um entendimento preliminar, de 
acordo com o qual toma o aspecto de questão que há que levar a sério e para a qual há de 
buscar uma resposta como solução”363. 
 
  O privilégio à pergunta, como método de investigação, descortina, do ponto de 
vista teórico, uma abordagem zetética do direito, que se estrutura pela constante perquirição, 
“pretendendo descobrir como é um ser, uma coisa”, conforme esclarece Paulo Pimenta. 
Nesse, sentido, distingue-se da dogmática, na qual a resposta assume a preponderância364. 
 
  O procedimento tópico opera-se mediante a busca de premissas, “adequadas e 
fecundas”, segundo Viehweg, visando a conseqüências iluminadoras, resultantes da 
elaboração lógica posterior. A função dos topoi, assinala, “consiste em servir a uma discussão 
de problemas”365.  
 
  Uma das premissas mais distintivas da tópica é a admissibilidade de mais de 
uma resposta ao problema apresentado366. A fórmula sugerida para identificar a melhor 
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solução reside no emprego da retórica como modo de utilização da palavra, associada à 
argumentação como técnica de convencimento367.  
 
  O interesse despertado para a retórica no século XX, segundo Nelson 
Saldanha, pode ter vários significados, dentre eles a saturação das teorias políticas que 
questionam a relação entre a ordem jurídica e a ordem estatal, ou o retorno da análise 
discursiva, para desvendar as relações entre pensar e transmitir368. Seja como for, a recepção 
dos conceitos da tópica pelos juristas contemporâneos, especialmente os constitucionalistas, 
ainda que parcial, ou combinada com outros elementos, de certa forma materializa a 
constatação de Viehweg, de que a tópica se infiltra no sistema jurídico por meio da 
interpretação369. 
 
  Comprova essa tendência a opinião de Bonavides, para quem “A Constituição 
representa pois o campo ideal de intervenção ou aplicação do método tópico em virtude de 
constituir na sociedade dinâmica uma ‘estrutura aberta’ e tomar, pelos seus valores 
pluralistas, um certo teor de indeterminação. Dificilmente uma Constituição preenche aquela 
função de ordem e unidade, que faz possível o sistema se revelar compatível com o 
dedutivismo metodológico. Diante desses obstáculos, só a tópica, como hermenêutica 
específica, estaria adequada metodologicamente a resolver dificuldades inerentes à 
Constituição nos seus fundamentos”370. 
 
  Numa síntese feliz, Plauto Azevedo, sem menosprezar a subsistência da idéia 
de sistema, que em sua opinião deve ser cultivada, louva a mensagem da tópica, por atender 
uma necessidade do direito contemporâneo de repensar a si mesmo, a partir do seu 
componente hermenêutico371. 
 
11.7. Papel interpretativo do legislador. 
 
  Na seara da interpretação constitucional, desperta especial atenção o papel do 
legislador. Sua atividade legiferante exige permanente sintonia com a Constituição, e, além 
disso, a Constituição lhe dirige demandas regulamentadoras das suas próprias normas. A 
adequada compreensão do sistema constitucional implica, sem dúvida, uma análise específica 
da atuação legislativa. Se a discussão girar em torno de direitos fundamentais, mais delicada 
ainda é a posição do legislador, convocado que é – simultaneamente – a respeitá-los e a 
concretizá-los. Enfim, todas essas reflexões afirmam a relevância da interpretação levada a 
cabo pelo legislador.  
 
  Consoante leciona Häberle, o legislador “cria uma parte da esfera pública e 
da realidade da Constituição, ele coloca acentos para o posterior desenvolvimento dos 
princípios constitucionais”. Daí entender o autor que o papel do legislador é precursor em 
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matéria de interpretação constitucional372. Por outro lado, como bem assinala Bonavides, o 
legislador não pode agir arbitrariamente, sem limites, sob pena de ignorar a majestade dos 
princípios constitucionais373. 
 
  A avaliação do exercício legislativo, à luz da Constituição, não pode ficar 
restrita aos aspectos de adequação formal às regras de produção das leis. Ao contrário, 
interessa averiguar as nuanças substantivas dessa atuação. Em outras palavras, a observância 
de ritos formais pelo legislador não assegura em hipótese alguma a legitimidade da sua 
conduta, que tampouco adquire presunção de conformidade com os ditames e programas 
constitucionais. 
 
  Essa posição privilegiada do legislador, no tocante à interpretação do texto 
constitucional provoca, freqüentemente uma situação de tensão entre constitucionalismo e 
democracia. A Constituição, como ensina Oscar Vilhena Vieira, expressa uma perspectiva de 
restrição e vinculação da vontade majoritária do poder legislativo, o que se torna, 
inegavelmente, muito problemático na ótica exclusiva de certa teoria democrática. A 
aspiração de preponderância da maioria parlamentar esbarra no compromisso prévio de índole 
constitucional com a proteção de determinados direitos. As Constituições rígidas - não se 
pode desmentir - são um mecanismo antimajoritário autêntico. Daí resultam, observa Oscar 
Vilhena Vieira, “as tensões entre constitucionalismo – que privilegia a proteção de direitos – 
e democracia – que enfatiza a regra da maioria”374. 
 
  A perspectiva dos direitos fundamentais acerca dessa polêmica – 
constitucionalismo versus democracia – indica com nitidez a opção pela supremacia 
constitucional, e tratando-se do conteúdo consagrador dos direitos elencados, a tendência dos 
defensores dos direitos fundamentais será, tanto quanto possível, sustentar a máxima rigidez 
constitucional cabível para a sua preservação. Alexy sintetiza este espírito, ao afirmar: “los 
derechos fundamentales son posiciones tan importantes que su otorgamiento o no 
otorgamiento no puede quedar en manos de la simple mayoría parlamentaria”375. 
 
12. Princípio da Proporcionalidade. 
 
12.1. Conceito. 
 
  A idéia de proporcionalidade, consubstanciada em princípio, angariou 
extraordinário prestígio na teoria constitucional, como método de interpretação da mais alta 
relevância e utilidade. Disso deriva a conveniência de dedicar algumas reflexões a seu 
respeito. 
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  Proporcionalidade, como critério, “é uma medida de valor a partir da qual se 
procede a uma ponderação”, define Jorge Miranda376. O correspondente princípio, por sua 
vez, presume a existência de uma relação adequada entre fins e meios377. 
 
  Tomado, assim, como método de ajuste interpretativo, o princípio da 
proporcionalidade tem grande proveito na solução de antagonismos entre as normas 
constitucionais, especialmente no que se refere à colisão de direitos fundamentais, que será 
estudada de per si, mais adiante (Capítulo 2, item 13)378. 
 
  Aconselha Willis Santiago Guerra Filho que se evite a freqüente confusão do 
princípio da proporcionalidade com o princípio da razoabilidade, que é coisa distinta. E 
explica: “O princípio da proporcionalidade é originário do direito público alemão, e não 
pode ser confundido, como ultimamente vem acontecendo entre nós, com o princípio da 
razoabilidade, de origem anglo-saxônica, pois não apenas são diversos em sua destinação, 
como são verdadeiramente incomensuráveis. A desobediência ao princípio da razoabilidade 
significa ultrapassar irremediavelmente os limites do que as pessoas em geral, de plano, 
consideram aceitável, em termos jurídicos. É um princípio com função negativa. Já o 
princípio da proporcionalidade tem uma função positiva a exercer, na medida em que 
pretende demarcar aqueles limites, indicando como nos mantermos dentro deles – mesmo 
quando não pareça, a primeira vista, ‘irrazoável’ ir além”379. 
 
12.2. Elementos constitutivos. 
 
  O princípio da proporcionalidade desdobra-se em elementos, apresentados 
como subprincípios, que incidem no seu processo de aplicação prática. São eles: a) a 
pertinência, aptidão ou adequação; b) a necessidade ou exigibilidade, e; c) a 
proporcionalidade stricto sensu380. Trata-se, na lição de Willis Santiago Guerra Filho, de uma 
tríplice manifestação do mandamento da proporcionalidade381, ou máximas parciais, como 
prefere Alexy382. 
 
12.2.1. Pertinência. 
 
  O subprincípio da pertinência, aptidão, ou adequação, propõe a 
correspondência entre a interpretação adotada e a finalidade contemplada pela norma. 
Veicula, pois, uma idéia de conformidade, agasalhando, ademais, a pretensão de vedar o 
excesso e o arbítrio383.  
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12.2.2. Necessidade. 
 
  O subprincípio da necessidade, ou exigibilidade, preconiza a concretização de 
uma interpretação que efetivamente proteja o bem juridicamente protegido, todavia na medida 
suficiente. Veicula, portanto, uma idéia de moderação, contemplando a adoção do meio mais 
suave384. 
 
12.2.3. Proporcionalidade stricto sensu. 
 
  O subprincípio da proporcionalidade stricto sensu sintetiza a obrigação e a 
interdição com as quais defronta-se o intérprete que dele se utilizar: “obrigação de fazer uso 
de meios adequados e interdição quanto ao uso de meios desproporcionados” 385. Veicula, 
portanto, uma idéia de conciliação, em que as vantagens devem superar as desvantagens386. É 
a justa medida387. Segundo Alexy, é a ponderação propriamente dita388 
 
12.3. Dimensões de incidência. 
 
  Aludindo à doutrina e à jurisprudência alemãs, Willis Santiago Guerra 
especula sobre o conteúdo do princípio da proporcionalidade, como método regulatório de 
ponderação. Para ele, seu conteúdo destina-se a ponderar até que ponto se deve preferir o todo 
às partes, ou vice-versa, chamando a atenção para a impossibilidade de transgressão de certos 
limites, relacionados aos direitos fundamentais, de modo a preservar a dignidade da pessoa 
humana389. Na Alemanha, destaca, tal raciocínio ampara-se diretamente no texto da Lei 
Fundamental, cujo artigo 19º, nº 2, estabelece o seguinte: “Em caso algum pode um direito 
fundamental ser afetado em seu conteúdo essencial”. 
 
  Com absoluta pertinência, Bonavides situa a incidência do princípio da 
proporcionalidade a partir da perspectiva de um Estado que supere a sua expressão legalista, e 
assuma um caráter eminentemente constitucional. Nesse novo panorama, em que o valor 
emérito é a constitucionalidade, os direitos fundamentais convertem-se no “centro de 
gravidade da ordem jurídica”. Sem o princípio da proporcionalidade, diz ele, “aquela 
constitucionalidade ficaria privada do instrumento mais poderoso de garantia dos direitos 
fundamentais contra possíveis e eventuais excessos perpetrados com o preenchimento do 
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espaço aberto pela Constituição ao legislador para atuar formulativamente no domínio das 
reservas da lei”390. 
 
  Conferindo a dimensão merecida ao que chama de máxima da 
proporcionalidade, Alexy estabelece a sua conexão com a teoria dos princípios: “Esta 
conexión no puede ser más estrecha: el carácter de principio implica la máxima de la 
proporcionalidad, y ésta implica aquélla”391.  
 
  Bonavides assinala, ainda, a existência de um vínculo do princípio da 
proporcionalidade com a tópica, pois dirige-se à justiça do caso concreto ou particular, 
mediante um juízo de eqüidade392.  
 
12.4. Princípio da proporcionalidade na Constituição brasileira. 
 
  Entre nós, o princípio da proporcionalidade tem a sua sede constitucional no 
artigo 5º, § 2º da Constituição brasileira de 1988, cuja extensão e profundidade estão vazadas 
na seguinte redação: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 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”. Esta é a opinião de 
Bonavides, que sustenta a positivação do referido princípio no ordenamento jurídico 
brasileiro, mediante o citado comando constitucional393.  
 
13. Colisão de Direitos Fundamentais. 
 
13.1. Conceito. 
 
  Tendo em vista o conteúdo freqüentemente aberto e variável dos direitos 
fundamentais, sua expressão, por vezes, ocorre justamente no confronto com outros direitos 
ou bens igualmente tutelados pela Constituição394. Com efeito, a incorporação dos direitos 
humanos, nas suas várias dimensões, à positividade constitucional, necessariamente repercute 
num deslocamento ou numa redução do raio de alcance de poderes estatais ou não estatais, 
cuja matriz jurídica encontra-se, também, constitucionalizada. Daí porque a colisão provocada 
pelo exercício dos direitos fundamentais não constitui anomalia alguma, mas sim um 
resultado ordinário da sistemática de proteção constitucional do seu conteúdo.  
 
  Lembra Bobbio, com sapiência, que “são bem poucos os direitos considerados 
fundamentais que não entram em concorrência com outros direitos também considerados 
fundamentais, e que, portanto, não imponham, em certas situações e em relação a 
determinadas categorias de sujeitos, uma opção. Não se pode afirmar um novo direito em 

                                                           
390 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, p. 359, 362 e 386, 1998; 
No mesmo sentido aponta Fernando Barcellos de Almeida (ALMEIDA, Fernando Barcellos de. Teoria Geral 
dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 39, 1996). 
391 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
111, 1997. 
392 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, p. 387, 1998.  
393 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, p. 396, 1998; Também 
interpretando o artigo 5º, § 2º, da Constituição brasileira em vigor, como cláusula de abertura a direitos 
fundamentais, pontifica Ingo Sarlet (SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 77, 2001). 
394 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 93, 1996. 
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favor de uma categoria de pessoas sem suprimir algum velho direito, do qual se beneficiavam 
outras categorias de pessoas”395. 
 
13.2.  Classificação. 
 
  A colisão entre direitos fundamentais, segundo Canotilho, pode ser classificada 
em dois tipos: a) Colisão entre direitos, ou colisão autêntica de direitos, e b) Colisão entre 
direitos e bens jurídicos, ou colisão de direitos em sentido impróprio396. 
 
13.2.1. Colisão entre direitos.  
 
  Na colisão entre direitos, ou colisão autêntica de direitos, o exercício de um 
determinado direito fundamental, por parte de seu titular, entra em choque com o exercício de 
outro direito fundamental, por parte de outro titular. “Noutras palavras”, diz Edilsom Pereira 
de Farias, isso ocorre “quando o Tatbestand (pressuposto de fato) de um direito interceptar o 
pressuposto de fato de outro direito fundamental” 397. Exemplo típico refere-se à colisão entre 
a liberdade de imprensa, de um lado, e a honra e imagem do indivíduo, de outro. 
 
13.2.2. Colisão entre direitos e bens jurídicos. 
 
  Na colisão entre direitos e bens jurídicos, ou colisão de direitos em sentido 
impróprio, o exercício de um direito fundamental intercepta a proteção constitucional de 
outros bens do Estado ou da comunidade. Um exemplo de tal modalidade seria o choque entre 
a liberdade de locomoção e o bem jurídico saúde pública. 
 
13.3. Solução da colisão. 
 
  Logicamente, a colisão de direitos fundamentais clama por solução, de maneira 
a preservar a integridade sistêmica da Constituição, a estabilizar as relações sociais, e, acima 
de tudo, a oferecer a devida tutela ao titular do direito fundamental preponderante. 
 
  Nas hipóteses em que a própria Constituição preveja a possibilidade de 
restrição de direitos fundamentais por parte do legislador, como nas normas constitucionais de 
eficácia contida398, a colisão se resolve legislativamente, desde quando seja editada a lei 
limitadora, nos estritos parâmetros admitidos pela Constituição. Para tanto, é preciso que pelo 
menos um dos direitos em choque seja inscrito em norma de eficácia contida. Se, entretanto, 
nenhum dos direitos fundamentais colidentes puder ser restringido legalmente, a solução fica 
por conta do poder judiciário399. 
 
  A colisão de direitos fundamentais se resolve à maneira da colisão de 
princípios, sendo a eles inaplicável o método de composição da colisão entre regras. Explica-
se: as regras não colidem, mas sim entram em conflito, devendo uma delas necessariamente 
                                                           
395 BOBBIO, Norberto.  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 20, 1992 
396 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, p. 1229-1231, 2000. 
397 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 93, 1996. 
398 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, p. 85, 
2000. 
399 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 94-95, 1996. 
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sucumbir, mercê da incidência de um dos seguintes critérios jurídicos: cronológico; 
hierárquico ou de especialidade, conforme detalhado acima (Capítulo 2, item 8). A regra 
jurídica que não for prevalecente perde imediatamente a sua validade no ordenamento 
jurídico, mediante a sua revogação400. No caso dos princípios, à semelhança dos direitos 
fundamentais401,  e ao contrário das meras regras, ocorre autêntica colisão, devendo cada caso 
concreto ser analisado particularmente, mediante a atribuição de peso específico a cada um 
dos princípios envolvidos. Se um princípio cede a outro, como resultado desse procedimento 
– conhecido como ponderação –, nem por isso perde a sua validade. Em outras palavras, o 
afastamento de um princípio constitucional por outro, na análise específica de um caso, não 
implica a sua revogação. A solução do choque suscita a necessidade de levar em conta “o 
peso ou importância relativa de cada princípio, a fim de se escolher qual deles no caso 
concreto prevalecerá ou sofrerá menos constrição do que o outro”402. 
 
  Em suma, a regência das situações de colisão entre princípios, como entre 
direitos fundamentais, evocam a observância da precisa lição de Alexy: “Cuando dos 
principios entran en colisión – tal como es el caso cuando según um principio algo está 
prohibido y, según otro principio, está permitido – uno de los principios tiene que ceder ante 
el outro. Pero, esto no significa declarar inválido al principio desplazado ni que en el 
principio desplazado haya que introducir una cláusula de excepción. Más bien lo que sucede 
es que, bajo ciertas circunstancias uno de los principios precede al outro. Bajo otras 
circunstancias, la cuestión de la precedencia puede ser solucionada de manera inversa. Esto 
es lo que se quiere decir cuando se afirma que en los casos concretos los principios tienen 
diferente peso y que prima el principio con mayor peso. Los conflitos de reglas  se llevan a 
cabo en la dimensión de la validez; la colisión de principios – como sólo pueden entrar en 
colisión principios válidos – tiene lugar más allá de la dimensión de la validez, en la 
dimensión del peso”. Resulta daí o conceito que o mestre alemão denomina relação de 
precedência condicionada, estabelecida tomando em conta um caso de colisão examinado, 
para dele deduzir as condições sob as quais um princípio precede a outro403. 
 
13.4. Método da ponderação. 
 
  O conceito de ponderação, essencial para o desate das circunstâncias de 
colisão entre direitos fundamentais, exprime a subordinação casuística de um princípio em 
favor de outro, desde que isto não ganhe contornos definitivos. Pode, também, acontecer uma 
limitação recíproca do espectro de atuação dos princípios, para compatibilizar a sua incidência 
simultânea num determinado caso. Tudo isso depende da estipulação do peso relativo dos 
princípios envolvidos numa dada situação404.  
 

                                                           
400 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
88, 1997; FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem 
versus a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 96, 1996 
401 Conforme se deduz das lições de Alexy e Edilsom Pereira de Farias. (ALEXY, Robert. Teoria de los 
Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 135, 1997; FARIAS, Edilsom Pereira 
de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus a Liberdade de Expressão e 
Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 96, 1996).  
402 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 96, 1996. 
403 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 
89-90, 1997. 
404 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 575, 1997. 
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  O roteiro da ponderação entre direitos fundamentais pressupõe, inicialmente, 
que estejam em cotejo direitos de igual escalão. “Então”, ensina Larenz, “trata-se, em 
primeiro lugar, da medida em que o bem jurídico protegido é realmente afetado (...) e, além 
disso, do grau de prejuízo que haveria de sofrer um ou outro bem, no caso que tivesse que 
ceder face ao outro. Finalmente, têm validade os princípios da proporcionalidade, do meio 
mais idôneo ou da menor restrição possível”405. Das lições de Larenz, portanto, extraímos a 
confirmação da idéia de Alexy, segundo a qual há estreita conexão entre a teoria dos 
princípios e a máxima da proporcionalidade. E disso sucede a adscrição de uma norma 
específica de caráter jusfundamental, vinculada ao caso analisado406. O resultado do 
procedimento de ponderação deve ser, ainda - como sugere Edilsom Pereira de Farias, 
levando em conta o propósito da concordância prática -, aquele que imponha o mínimo de 
sacrifício aos direitos em jogo407. 
 
13.5. Otimização dos fins constitucionais. 
 
  Para solver a aparente antinomia de direitos que colidem, por conseguinte, 
cumpre equacionar de maneira equilibrada o firme intento de alcançar a otimização de fins 
constitucionais, com a necessidade de preservar, tanto quanto possível, a concordância prática 
dos preceitos em questão. Nesse sentido, estaremos advogando em favor de uma otimização 
equitativa, à maneira de Canotilho, de modo a assegurar a eficácia dos bens em conflito, sem 
descurar da máxima efetividade daquele que detenha, em cada caso, as condições de 
preponderância408. 
 
  Este projeto de interpretação das interseções de direitos fundamentais procura 
observar o princípio da unidade da Constituição, que preconiza a contemplação da 
Constituição como um todo sistemático, que necessita compatibilizar preceitos 
discrepantes409. Como prega Luís Roberto Barroso, as normas constitucionais, do ponto de 
vista lógico, são fruto de uma vontade unitária, não devendo estar em conflito. Com base 
nessa reflexão, orienta o intérprete da Constituição a “buscar a conciliação possível entre 
proposições aparentemente antagônicas, cuidando, todavia, de jamais anular integralmente 
uma em favor da outra”410. 
 
  O enfrentamento das tais colisões, na doutrina de Jorge Miranda, seguindo esta 
tendência, opera-se “mediante a redução adequada do respectivo alcance e âmbito e da 
cedência de parte a parte e, noutros casos, mediante a preferência ou a prioridade, na 
efectivação, de certos princípios frente aos restantes – nuns casos, pois, através de 
coordenação, noutros através de subordinação. Tem de fazer-se, por conseguinte, um esforço 
de concordância prática, assente num critério de proporcionalidade”411. 
 
                                                           
405 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 586, 1997. 
406 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 98 
e 111, 1997. 
407 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 98-99, 1996.  
408 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra: Coimbra 
Editora, p. 199, 1994. 
409 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 98, 1996. 
410 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 190, 
1999. 
411 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. Constituição e Inconstitucionalidade. 3. ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, p. 258, 1996.  
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  Conquanto não se possa, assim, estabelecer um critério permanente de 
prevalência de uns princípios constitucionais sobre outros, nos parecem aceitáveis as fórmulas 
que dão presunção de precedência dos valores relativos às pessoas sobre os valores de índole 
material – segundo a proposição de Dürig, noticiada por Gilmar Mendes412 -, assim como 
aquelas que distinguem direitos fundamentais de direitos patrimoniais, sustentado a 
preferência dos primeiros em relação aos segundos, na linha de pensamento patrocinada por 
Ferrajoli413.  

                                                           
412 Apud FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem 
versus a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 12, 1996. 
413 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La Ley del más Débil. 2. ed. Madrid: Editorial Trotta, p. 45-50, 
2001.  
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Capítulo 3 
Eficácia dos Direitos Fundamentais e  

Controle de Constitucionalidade. 
 
14. Aplicabilidade e Eficácia das Normas Constitucionais. 
 
14.1. Conceito de aplicabilidade. 
 
  Aplicabilidade, define José Afonso da Silva, significa a qualidade do que é 
aplicável; exprime uma possibilidade de aplicação, ou seja, de enquadramento do caso 
concreto na norma jurídica adequada. A aplicabilidade, portanto, em relação à norma, é a 
potencialidade de esta produzir efeitos jurídicos. Coisa diferente, ressalve-se, é a produção 
material desses efeitos, numa perspectiva sociológica, que designa não aplicabilidade, mas 
efetividade, eficácia social ou vigência sociológica414. 
 
  Essa distinção entre aplicabilidade e efetividade reproduz a particularização 
feita por Kelsen entre os conceitos de vigência e eficácia, considerando que a vigência 
pertence à ordem do dever ser, e não à ordem do ser, enquanto a eficácia seria o fato real da 
efetiva aplicação e observância da norma415. 
 
14.2. Conceito de eficácia. 
 
  Na construção teórica de José Afonso da Silva – convém assinalar – a eficácia 
do direito é tomada em dois sentidos. Além da eficácia social - que designa uma conduta 
substancial afinada com a norma, representando a sua efetividade -, há também a idéia da 
chamada eficácia jurídica. Esta refere-se à qualidade de produzir efeitos no mundo do direito, 
em maior ou menor grau. Nesse sentido, diz ele, “a eficácia [jurídica] diz respeito à 
aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua 
aplicação jurídica. (...) Uma norma pode ter eficácia jurídica sem ser socialmente eficaz, isto 
é, pode gerar certos efeitos jurídicos, como por exemplo, o de revogar normas anteriores, e 
não ser efetivamente cumprida no plano social”416. Desdobrando a eficácia em duas facetas 
também se encontra Maria Helena Diniz, para quem o conceito diz respeito tanto às 
condições fáticas quanto técnicas de atuação da norma jurídica417. 
 
  Interessado em delimitar a fixação desses dois aspectos da eficácia, José 
Afonso da Silva sustenta, de uma parte, que o conceito formal de Constituição é sumamente 
importante para determinar a eficácia jurídica das normas constitucionais, e que, de outra 
parte, a Constituição só é aplicável - no sentido da sua eficácia social – “na medida em que 
corresponde às aspirações sócio-culturais da comunidade a que se destina”418. 
 
14.3. Pressupostos da interpretação constitucional. 
 

                                                           
414 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, p. 13 e 51, 
2000. 
415 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, p. 11, 1985. 
416 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, p. 65-66, 
2000. 
417 DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 30, 1997. 
418 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, p. 39 e 47, 
2000. 
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  A absoluta pertinência da reflexão acerca da eficácia e aplicabilidade das 
normas constitucionais, desde que estejamos – como, de fato, estamos – visando a um projeto 
de interpretação, é realçada pela seguinte citação de Bonavides: “O problema do 
constitucionalismo contemporâneo, no presente quadro interpretativo das flutuações 
doutrinárias sobre o caráter de normatividade das Constituições, se concentra 
principalmente em determinar o caráter jurídico ou não das normas programáticas e 
sobretudo o grau de eficácia e e aplicabilidade de todas as normas da Constituição”419. 
 
  Essa questão repercute de maneira ainda mais específica, se o horizonte 
interpretativo do jurista está lançado sobre uma Constituição dirigente, afinal Canotilho 
adverte que a análise do efeito ou impulso dirigente das normas constitucionais implica uma 
cuidadosa diferenciação da densidade normativa dos preceitos respectivos420. E, sendo a 
norma dita programática o veículo, por excelência, do constitucionalismo dirigista, avulta 
mais ainda a conveniência de fixar um entendimento claro em torno dos temas da eficácia e 
da aplicabilidade, porquanto as normas programáticas despertam freqüentes dúvidas e 
questionamentos quanto à sua eficácia e juridicidade421. 
 
14.4. Classificação das normas constitucionais. 
 
14.4.1. Classificação de Cooley. 
 
  A primeira etapa do debate acerca da classificação das normas constitucionais 
quanto à sua eficácia e aplicabilidade, no Brasil, remonta ao acatamento, por Rui Barbosa, da 
doutrina norte-americana encabeçada por Cooley422. Assim, as normas constitucionais 
dividiam-se em: a) auto-executáveis (self-executing; self enforcing; self-acting), que podem 
executar o dever imposto, por fornecerem todos os elementos voltados a assegurar a fruição e 
proteção do direito outorgado. Seriam preceitos completos, que não demandam 
complementação por lei infraconstitucional, e; b) não auto-executáveis (not self-executing; 
not self enforcing; not self-acting), que requerem uma ação legislativa ulterior para sua 
efetivação. Como leciona Paulo Pimenta, segundo a doutrina de Cooley os direitos previstos 
nas normas não auto-executáveis ficariam dormentes  até que a legislação lhes acudisse, não 
gerando, até então, qualquer direito subjetivo ou interesse legítimo423.  
 
14.4.2. Classificação de Jorge Miranda. 
 
  Hoje, tal classificação mantém a sua influência, embora já sob uma nova 
consideração da juridicidade das normas programáticas, elas mesmas. Nesse sentido, Jorge 
Miranda concebe uma contraposição entre normas preceptivas e normas programáticas, 
“sendo preceptivas as de eficácia incondicionada ou não dependente de condições 
institucionais ou de facto (...) e programáticas aquelas que, dirigidas a certos fins e a 
transformações não só da ordem jurídica mas também das estruturas sociais ou da realidade 

                                                           
419 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, p. 210, 1998; Com 
semelhante preocupação, convém mencionar Maria Helena Diniz, que afirma: “A idéia de norma constitucional 
sem eficácia deve ser rejeitada” (DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, p. 157, 1997). 
420 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra: Coimbra 
Editora, p. 250, 1994. 
421 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, p. 219, 1998. 
422 DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 101-102, 1997. 
423 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Programáticas. São 
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constitucional (daí o nome), implicam a verificação pelo legislador, no exercício de um 
verdadeiro poder discricionário, da possibilidade de as concretizar”424. 
 
14.4.3. Classificação de Bidart Campos. 
 
  Bidart Campos, por sua vez, distingue as normas constitucionais em operativas 
e programáticas. Na sua doutrina, as primeiras são autoexecutórias e habilitam diretamente o 
exercício e gozo dos correspondentes direitos. Já as segundas, não apresentam essa mesma 
natureza operativa, carecendo de desenvolvimento regulamentar infraconstitucional. A nota 
distintiva de sua abordagem consiste em equiparar ambos os tipos, perante a incerta 
perspectiva da sua eficácia social (por ele denominada vigência sociológica)425. 
 
14.4.4. Classificação de Azzariti. 
 
  Azzariti prefere distinguir as normas constitucionais em preceptivas e diretivas, 
afirmando que estas ficam restritas a apontar uma direção ao legislador infraconstitucional. Se 
houver desobediência ao seu conteúdo pelo legislador, em sua visão inexiste violação à 
Constituição, face à carência de juridicidade dessa modalidade de norma426. 
 
14.4.5. Classificação de Crisafulli. 
 
  Crisafulli inovou ao reformular a classificação das normas constitucionais, 
sugerindo a seguinte tipologia: a) Normas constitucionais de eficácia plena, e; b) Normas 
constitucionais de eficácia limitada, que podem ser de legislação ou programáticas. As de 
legislação, impedidas de receber aplicação imediata por razões técnicas, aguardam normação 
futura, regulamentadora de seus limites. As programáticas, dotadas de juridicidade, são 
preceptivas, embora dirijam os seus comandos aos órgãos estatais, especialmente ao 
legislativo. Outro aspecto relevante suscitado por Crisafulli é a eficácia negativa das normas 
programáticas, capaz de paralisar os efeitos de toda e qualquer norma jurídica contrária aos 
seus princípios427. 
 
14.4.6. Classificação de José Afonso da Silva. 
 
  José Afonso da Silva formulou original classificação, em que as normas 
constitucionais foram divididas em três grupos, discriminados nas seguintes categorias: a) 
normas constitucionais de eficácia plena; b) normas constitucionais de eficácia contida, e; c) 
normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. 
 
  As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde o início da 
vigência da Constituição, produzem ou têm a possibilidade de produzir todos os seus efeitos 
essenciais, atendendo inteiramente aos objetivos para elas traçados pelo constituinte, 
porquanto dotadas de uma normatividade para tanto suficiente, incidindo diretamente sobre a 
matéria que lhes constitui objeto. São, por conseguinte, normas de aplicabilidade direta, 
imediata e integral. 
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  As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que, embora também 
incidam diretamente sobre o seu objeto, e produzam ou possam produzir todos os efeitos 
desejados pelo constituinte, no entanto preconizam meios ou conceitos que permitem manter 
sua eficácia contida em certos limites, dadas certas circunstâncias. São, por conseguinte, 
normas de aplicabilidade direta, imediata, mas não integral. 
 
  As normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida são aquelas que não 
produzem, pela mera entrada em vigor da Constituição, todos os seus efeitos essenciais, isto 
porque o constituinte absteve-se de estipular, sobre a matéria, uma normatividade para isso 
necessária, remetendo tal tarefa ao legislador infraconstitucional ou a outro órgão do Estado. 
São, por conseguinte, normas de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Subdividem-se 
em normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos, que tratam de esquemas 
gerais de estruturação de instituições, órgãos ou entidades; e normas declaratórias de 
princípios programáticos, traduzidas no texto constitucional em esquemas genéricos de 
programas, que devem ser desenvolvidos ulteriormente pelo legislador infraconstitucional428. 
 
14.4.7. Classificação de Pinto Ferreira. 
 
  A classificação de Pinto Ferreira aproxima-se do modelo de José Afonso da 
Silva, distinguindo-se, entretanto, ao desdobrar as normas constitucionais de eficácia plena em 
emendáveis e não emendáveis (ou de eficácia absoluta), tendo estas força paralisante total 
sobre as normas que lhes conflitarem429. 
 
14.4.8. Classificação de Maria Helena Diniz. 
 
  Por fim, Maria Helena Diniz sugere, com base no modelo de José Afonso da 
Silva, o acolhimento do desdobramento efetuado por Pinto Ferreira no grupo das normas de 
eficácia plena, para distinguir aquelas que não podem ser emendadas (normas supereficazes). 
E, ainda, propõe nova terminologia para as normas de eficácia contida (que tornar-se-iam 
normas com eficácia relativa restringível) a para as normas de eficácia rezudida ou limitada 
(que passariam a chamar-se normas com eficácia relativa complementável ou dependente de 
complementação legislativa)430. 
 
15. Constituição Dirigente. 
 
15.1. Conceito. 
 
  Na conceituação esquemática de Jorge Miranda, as Constituições dirigentes, 
que ele intitula programáticas, directivas ou doutrinais, “são as que, além da organização 
política, estabelecem programas, directrizes e metas para a actividade do Estado no domínio 
econômico, social e cultural”431. Canotilho, em trabalho específico sobre o tema, propõe uma 
acepção ampla, na qual Constituição dirigente seja entendida como o bloco de normas 

                                                           
428 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, p. 82-137, 
2000. 
429 Apud DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 104, 1997. 
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constitucionais em que se definem fins e tarefas do Estado, estabelecendo directivas e 
estatuindo imposições432.   
 
  A origem da Constituição dirigente provém de uma filosofia iluminista, que 
aspira propor, constitucionalmente, um programa racional e um plano de realização da 
sociedade. Tal projeto afasta-se, nitidamente, do padrão sistêmico-institucionalista de garantia 
das regras do jogo da sociedade estabelecida433. 
 
  Um dos pilares para a compreensão da Constituição dirigente consiste no 
caráter essencialmente normativo que persegue. Nesse modelo, a programática, os princípios 
e as diretivas constitucionais não se curvam às supostas determinações da realidade 
sociológica; querem interferir no mundo dos fatos para aproximá-lo dos fins proclamados 
constitucionalmente. O intuito é obter a legitimação material de uma agenda jurídico-
constitucional. “Um programa”, afirma Canotilho, “procura ser justo e não verdadeiro; 
aspira a uma prática e não apenas a uma teoria”434. 
 
  O procedimento típico da Constituição dirigente já havia sido previsto na 
doutrina de Kelsen, quando este admitiu a determinação constitucional do conteúdo de futuras 
leis. Observou, ainda, que as Constituições prescrevem e excluem conteúdos potenciais das 
leis. “No primeiro caso”, aduz, “geralmente apenas existe uma promessa de leis a fixar e não 
qualquer obrigação de estabelecer tais leis, pois, já mesmo por razões de técnica jurídica, 
não pode facilmente ligar-se uma sanção ao não-estabelecimento de leis com o conteúdo 
prescrito. Com mais eficácia, porém,”, arremata, “podem ser excluídas pela Constituição leis 
de determinado conteúdo”435. 
 
  Essa idéia kelseniana, reelaborada e enriquecida, foi apresentada por Konrad 
Hesse, quando este afirmou que embora a Constituição, por si só,  nada possa realizar, pode, 
ao menos, impor tarefas. Sua tese se baseia na convicção de que a Constituição pode adquirir 
o caráter de força ativa na sociedade, mediante a efetiva realização de suas imposições436. 
Dessa perspectiva de estímulo concretizador, lançada por Konrad Hesse, tem origem a 
complexa teorização levada a cabo por Canotilho, em favor de uma programaticidade 
constitucional dotada deste viés437. 
 
15.2. Constituição dirigente no Brasil. 
 
  A Constituição brasileira de 1988, inegavelmente, possui franco caráter 
dirigente ou programático, como ressalta Ingo Sarlet, aludindo a posições semelhantes de 
Tércio Ferraz Jr. e Flávia Piovesan. A comprovação dessa natureza residiria na existência de 
um grande número de disposições constitucionais dependentes de regulamentação legislativa, 
ao estipular programas, fins, imposições legiferantes e diretrizes a serem perseguidos, 
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implementados e assegurados pelos poderes estatais e pela sociedade438. No mesmo passo, 
Eros Grau mantém semelhante compreensão da Constituição brasileira, mesmo diante do 
prefácio elaborado por Canotilho, em 2001, para a 2ª edição de sua obra “Constituição 
Dirigente e Vinculação do Legislador”. Eis o seu entendimento: “Ora, se tomarmos a 
Constituição dirigente como aquela oposta à Constituição estatutária ou orgânica (...) 
teremos que a atual Constituição brasileira permanece dirigente. Deveras, a Constituição do 
Brasil não é um mero ‘instrumento de governo’, enunciador de competências e regulador de 
processos, mas além disso, enuncia diretrizes, fins e programas a serem realizados pelo 
Estado e pela sociedade. (...) a Constituição do Brasil é – tem sido – uma Constituição 
dirigente e vincula o legislador”439. 
 
  Essa abordagem de Eros Grau coincide com a recente manifestação do próprio 
Canotilho, ao ser confrontado acerca de uma pretensa revisão de pontos de vista em torno da 
Constituição dirigente. Disse ele, acerca da Constituição brasileira: “Estamos a esquecer que 
no Brasil a centralidade é ainda do estado de direito democrático e social, que a centralidade 
é ainda do direito constitucional, que é carta de identidade do próprio país, que são estes 
direitos, apesar de pouco realizados, que servem como uma espécie de palavra ordem para a 
própria luta política”440. 
 
  O empreendimento interpretativo proposto neste trabalho vincula-se 
diretamente ao fenômeno da Constituição dirigente, seu perfil e seus desdobramentos na 
ordem jurídica. Analisaremos, mais adiante, mandamentos constitucionais positivos, 
incidentes sobre as relações de trabalho, em confronto com novidades legislativas que 
desafiam a linha originariamente traçada pelo constituinte, dando margem ao cotejo da sua 
constitucionalidade. Vale elaborar, por conseguinte, uma prévia revisão teórica do caráter 
ideológico e processual emanado da Constituição, para que haja adequada compreensão do 
sentido de suas proposições normativas. 
 
15.3. Regulação legislativa e concretização constitucional. 
 
  A grande questão suscitada pela Constituição dirigente, sem dúvida, reside no 
processo de concretização constitucional. Em verdade, como leciona Canotilho, a realização 
constitucional depende, em primeiro lugar, de normação/regulação, e, mais a fundo, é um 
desafio de interpretação/aplicação441. Assim, todo o aporte interpretativo acima apresentado 
(Capítulo 2, itens 10 e 11) reverte-se ao cerne da efetivação da Constituição dirigente, cujo 
exemplo fiel, conforme já demonstrado, é a própria Constituição brasileira de 1988.   
 
  O momento paradigmático da concretização desenhada no modelo 
constitucional dirigente, irrecusavelmente, se desencadeia com a regulação legislativa442. 
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Serão, então, confirmados ou não os propósitos lançados pela Constituição em seu programa. 
Essa interposição legislativa, ademais, vincula-se ao instrumento típico do dirigismo 
constitucional: os direitos sociais prestacionais443. 
 
  Tal  ato de criação legislativa, que tanto interessa no modelo da Constituição 
dirigente para a própria efetivação do sistema constitucional, deve ser encarado como um 
processo social, sugere Menéndez. É natural e saudável que dele participem numerosos 
sujeitos sociais particulares, a exemplo de sindicatos, partidos e entes da sociedade civil444. A 
partir desse contexto, terão início as relações materiais entre a Constituição e a lei, que podem 
ser enxergadas a partir de três distintas perspectivas. Numa delas, o legislador é concebido 
como mero executor da lei constitucional, pensamento que reduz a posição relativa da lei 
frente à Constituição a um vínculo hierárquico, assemelhado à relação entre a lei e o ato 
administrativo executor da mesma. Noutra abordagem, o legislador passa a ser visto como 
responsável pela aplicação da Constituição. Nessa circunstância, o poder legislativo torna-se, 
por excelência, o órgão destinado a dar aplicação aos preceitos constitucionais, sendo que 
estes representariam o impulso material primário da legislação, configurando a atividade 
legiferante como uma aplicação normativamente vinculada às determinações constitucionais. 
Por fim, no enfoque que qualifica o legislador na condição de conformador dos preceitos 
constitucionais, o exercício do seu papel de concretização legislativa contará com a 
disponibilidade de mecanismos de ponderação, valoração e comparação dos fins 
constitucionais. Essa derradeira visão concebe para o legislador uma função criadora embora 
jurídico-constitucionalmente vinculada. Não se trata aí de supor a mera execução ou aplicação 
de leis constitucionais445. 
 
  Seja como for, entretanto, as declarações constitucionais estão sendo, cada vez 
mais - parafraseando Dworkin - tomadas a sério, esperando-se a partir disso uma autêntica 
vinculação dos órgãos legislativos, não a uma rigorosa atitude hierárquica ou de conformação 
funcional, mas ao exercício criativo de uma fiel solução materializadora das expectativas da 
Constituição446. 
 
  Com tais premissas, estamos em harmonia com a idéia, desenvolvida por 
Canotilho, em linha de princípio, a favor da liberdade de conformação do legislador, 
democraticamente legitimado, para atualizar a Constituição. E, também convergindo, 
reconhecemos que o problema central dessa concretização legislativa da Constituição é a 
gradação da medida da força determinante das normas constitucionais na atividade 
ponderativa do legislador. Assim como o mestre lusitano, consideramos que “a lei, no Estado 
de Direito Democrático-Constitucional, não é um acto livre dentro da constituição; é um 
acto, positiva e negativamente determinado pela lei fundamental”447. 
 
15.4. Âmbito de conformação legislativa. 
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  A discricionariedade do legislador - entendida como liberdade de escolha entre 
modos de comportamentos diversos, na concretização dos fins e tarefas pugnados pela 
Constituição – conhece limites, porquanto o fim constitucional em si não pode ser alterado. O 
que pode variar é a forma de expressão legislativa desse propósito constitucional. O 
legislador, no máximo, complementa a Constituição. Jamais modifica a linha adotada pelo 
constituinte. Não deve o legislador, pois, fugir dos quadros materiais da Constituição 
dirigente448. 
 
  Conquanto, hoje, admita a necessidade de ajustamento do conceito de 
dirigismo constitucional aos novos tempos, para afastar a idéia de um “normativismo 
constitucional revolucionário, capaz de, por si só, operar transformações emancipatórias” , 
Canotilho não abdica da preservação da programaticidade da Constituição, ao reafirmar que 
“o legislador não tem absoluta liberdade de conformação, antes tem de mover-se dentro do 
enquadramento constitucional”449. 
  
  Se a matéria constitucional alude a questões de interesse público, relacionadas 
a funções primordiais do Estado (inclusive em defesa dos direitos fundamentais), deve 
suceder uma automática redução do âmbito de conformação legislativa possível. Nesse caso, 
o legislador fica atrelado à realização dos interesses tidos como de interesse público. 
Evidentemente, se a discussão se opera em torno de princípios fundamentais 
constitucionalizados, o espectro de conformação legislativa será tanto mais fiel aos valores 
neles acolhidos. Como diz Canotilho, a concretização legislativa é um autêntico poder-dever: 
“O legislador exerce um poder, exerce-o de modo determinado e dentro de certos limites”. E, 
desatando a intrincada polêmica acerca da vinculação do legislador, sintetiza: “o problema da 
vinculação do legislador não é um problema de autovinculação, mas de heterovinculação; a 
legislação não conforma a constituição, é conformada por ela”450.  
 
  Pertinente, a esta altura, identificar a conduta viciada do legislador que se 
despede das diretrizes constitucionais. Nesse sentido, Josaphat Marinho expõe a contumaz 
violação legislativa das normas constitucionais de índole social, assunto que será, mais 
adiante, objeto da nossa atenção específica: “Esses direitos não se efetivam pela só 
declaração constitucional. Em que pese a forte tendência social do contexto em que estão 
situados, há necessidade de leis que os regulem, esclarecendo e complementando os 
princípios, quase sempre apenas delineados. Não raro, porém, as leis tardam de ser 
elaboradas, ou se afastam da diretriz constitucional, prejudicando a aplicação ou a 
substância dos direitos proclamados”451. 
 
15.5. Reserva do possível. 
 

Em contraposição à expectativa de cumprimento fiel dos fins constitucionais, o 
legislador pode, eventualmente, invocar a impossibilidade real de observância da pauta de 
prestações incluída na Constituição. Trata-se da chamada reserva do possível, incidente sobre 
a efetivação legislativa de previsões constitucionais. O recurso a tal argumento deve ser, 
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sempre, encarado com a máxima cautela. Afinal, a presunção, nesse caso, milita, 
iniludivelmente, em favor da possibilidade de realização do programa constitucional, não o 
contrário. 

 
Ademais, a banalização desse expediente pode conduzir ao risco, denunciado 

por Canotilho, de converter as prestações constitucionais em cláusulas vazias, a partir de 
decisões governamentais ou parlamentares fundadas em suposta impossibilidade de 
atendimento. Não obstante, a existência de um instituto dessa natureza, que permite a 
alegação da reserva do possível, tem o mérito de moderar o entusiasmo político que, por 
vezes, contribui para divorciar o direito do mundo das possibilidades452. 

 
15.6. Constituição dirigente na atualidade. 

 
  Reconhecidas as suas virtudes - especialmente na promoção de um programa 
de cunho prestacional, indispensável à realização da missão constitucional, sob o influxo dos 
direitos fundamentais de segunda dimensão -, a Constituição dirigente também apresenta 
carências e vulnerabilidades, antecipadas desde a primeira edição da clássica obra de 
Canotilho a respeito do tema. Cogita o autor, já naquela ocasião, de necessárias tarefas de 
atualização da Constituição dirigente, tendo em vista que a opção por determinado modelo 
constitucional é uma opção “concretamente histórica e historicamente concreta”, sujeita, 
pois, a um equacionamento na respectiva situação histórica453. 
 
  Mais recentemente, Canotilho procedeu a uma nítida revisão do seu conceito 
de Constituição dirigente. Consignou que, “em virtude da atenuação do papel do Estado, o 
programa constitucional assume mais um papel de legitimador da socialidade estatal do que 
a função de um direito dirigente do centro político”454. Esse movimento foi percebido por 
Jorge Miranda, que atribuiu o recuo de Canotilho na intensidade de suas anteriores 
convicções ao imperativo de aceitação das contradições da realidade, mesmo por parte do 
projeto normativo representado pela Constituição455. 
 
  A eloqüente sinalização de novos tempos para o constitucionalismo, contudo, 
não poderá dar margem a uma frustrante vinculação material dos atos de direção política. 
Como sustenta Jorge Miranda, “A política não é um domínio juridicamente livre e 
constitucionalmente desvinculado”. É preciso resistir à substituição da normatividade 
constitucional pela economização da política456. 
 
16. Constituição Compromissária. 
 
16.1. Conceito. 
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  Conforme a lúcida observação de Häberle, o direito constitucional é um direito 
de conflito e compromisso. Isto permite a busca de objetivos paralelos e diversos, por parte 
dos agentes sociais envolvidos no processo de discussão, elaboração e interpretação 
constitucionais457. Nem sempre as formulações constitucionais desenham uma linha clara 
entre as opções possíveis. Ocorre, com freqüência, a tentativa de conciliação, no texto 
constitucional, de correntes antitéticas de pensamento. E, mesmo quando um determinado 
ponto de vista prevalece, não raro o constituinte utiliza-se da remissão ao legislador 
infraconstitucional da aplicabilidade do dispositivo em questão, retardando a sua eficácia, 
para atenuar a imposição do conceito vitorioso.  
 
  Daí se formula a identificação das Constituições tipicamente compromissárias, 
nas quais coexistem idéias e correntes antagônicas458. Nelas, os protagonistas institucionais 
renunciam ao embate do tudo-ou-nada, admitindo fórmulas intermediárias, que serão 
desenvolvidas no processo político posterior.  
 
16.2. Índole compromissária versus índole dirigente. 
 
  Talvez as soluções compromissárias sejam mesmo inevitáveis, diante da 
realidade social, plural, antagônica e em tensão. Como a democracia oferece espaço para a 
manifestação de interesses múltiplos, uma Constituição genuinamente democrática 
dificilmente escapará de conter normas negociadas entre os diversos grupos representados no 
processo constituinte, para harmonizar minimamente seus projetos e programas. Isso não 
significa, porém, que não seja possível deduzir qual a índole fundamental do texto 
constitucional459. No que concerne aos preceitos relativos a direitos fundamentais do homem, 
do cidadão, do trabalhador e dos grupos em que se inserem, particularmente, as decisões 
constitucionais não admitem tergiversação, ensina Jorge Miranda460.   
 
  Canotilho enxerga no caráter compromissário da Constituição uma força, não 
uma debilidade. E, pelo que tudo indica, não considera ele Constituição compromissária e 
Constituição dirigente conceitos incompatíveis, tampouco excludentes entre si. Numa 
sociedade plural e complexa, explica, a Constituição invariavelmente resulta de um pacto 
entre forças políticas e sociais, alcançado por meio da barganha e da argumentação. Este 
pacto representa até onde foi possível chegar no procedimento constituinte. Para o mestre 
português, os compromissos constitucionais viabilizam um projeto constitucional voltado à 
resolução dos problemas suscitados pelo pluralismo político, pela complexidade social e pela 
democracia. A sociedade democrática, não pode, deveras, ser avessa à dinamização dos 
conflitos. Deve, ao contrário, aceitá-los como algo natural e saudável, para que se alcance 
uma autêntica convergência. As soluções definitivas de questões ainda controvertidas não 
escondem a sua natureza artificial, colaborando para a própria ineficácia. O compromisso 
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deriva, pois, de uma conveniente limitação das ambições constitucionais, em favor da garantia 
de sua força normativa461. 
 
16.3. Dificuldades de interpretação. 
 
  Os ajustes compromissários de nível constitucional, por outro lado, causam 
sérias dificuldades para a interpretação, na medida em que as discrepâncias de orientação, 
integradas ao texto para assegurar o consenso, perturbam a fixação de uma linha de 
compreensão da Constituição. Tal problema é assinalado por Jorge Miranda, que alude, 
especificamente, às Constituições portuguesa de 1976 e brasileira de 1988, marcadas, segundo 
ele, pela convivência de princípios discrepantes462. No mesmo passo, Oscar Vilhena Vieira, 
referindo-se, também, à Constituição brasileira de 1988 como compromissária, detecta que 
este caráter representa um estorvo para o poder judiciário, que vê complicado o seu ofício, 
diante da competição de valores e diretrizes normativas às vezes contraditórias463. 
 
17. Normas Programáticas. 
 
17.1. Programaticidade e direitos fundamentais. 
 
  Inicialmente, é preciso situar, na linha de Canotilho, que a questão da 
legitimação constitucional depende, na medida do possível, da fixação de fins e tarefas ao 
Estado, as quais deverão ser derivadas de forma dinâmica, sujeitando os órgãos de direção 
política (inclusive o poder legislativo) às imposições constitucionais, especialmente no 
tocante à efetivação dos direitos fundamentais prestacionais464. E essa atribuição de fins ao 
Estado encontra orientação justamente no teor das normas programáticas, como assinala José 
Afonso da Silva465. 
 
  Bonavides recorda que a programaticidade das normas constitucionais nasceu 
imbricada aos direitos fundamentais, dando a entender que a sua eficácia deve ser 
privilegiada, com intensidade proporcional ao prestígio atribuído àqueles466. 
 
17.2. Conceito. 
 
  José Afonso da Silva lançou o seu conceito sistemático de normas 
programáticas, de modo a considerá-las “normas constitucionais através das quais o 
constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a 
traçar-lhe os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, 
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jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades, visando à 
realização dos fins sociais do Estado”467. 
 
  Luís Roberto Barroso define as normas programáticas como “disposições 
indicadoras de valores a serem preservados e fins sociais a serem alcançados”. Seu objeto, 
para ele, é o estabelecimento de princípios e a fixação de programas de ação468. 
 
  Paulo Pimenta afirma que normas programáticas “são normas jurídicas 
inseridas na Constituição Jurídica que representam uma tentativa do constituinte em 
conciliar os interesses opostos dos grupos sociais, tendo conteúdo econômico-social, função 
eficacial de programa, que, entretanto, obrigam os órgãos integrantes da organização 
política do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário), mediante a determinação dos 
princípios que por eles devem ser cumpridos” 469. 
 
  Todas essas definições buscam conciliar as abordagens dirigente e 
compromissária da Constituição, destacando a força normativa das normas programáticas 
como elemento essencial para esse propósito.  
 
17.3. Juridicidade das normas programáticas. 
 
  As normas programáticas, cumpre salientar, apresentam-se sob a forma de 
diretrizes, e estas, segundo Dworkin, propõem objetivos a serem alcançados, geralmente, diz 
ele, consubstanciados em melhoras de âmbito econômico, político ou social470. 
 
  Crítico da resistência à juridicidade das normas programáticas, que identifica 
como uma reação aos avanços sociais, incômodos às estruturas de poder político e econômico, 
José Afonso da Silva repele tal atitude de desprestígio aos preceitos de natureza 
programática471. Com o mesmo espírito, afirmam o caráter normativo das normas 
programáticas Edilsom Pereira de Farias472 e Paulo Pimenta (baseado em Crisafulli)473.  
 
  Para Bonavides, pouco importa que a Constituição esteja repleta de disposições 
desse teor: para ele, as normas programáticas gozam de eficácia vinculante474. E, 
curiosamente, quanto mais a doutrina assevera tal caráter vinculativo, as normas 
programáticas, pouco a pouco, perdem a sua original característica de programas475. Enfatiza-
se o aspecto de serem normas, antes de serem programáticas. 
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  Quanto às razões da consolidação desse caráter normativo das normas 
programáticas, nos parece pertinente a tese de Manoel Jorge e Silva Neto, segundo a qual o 
viço propriamente jurídico dessa categoria de normas constitucionais foi atiçado pelo 
princípio interpretativo da máxima efetividade476. 
 
  Coroando tais reflexões, José Afonso da Silva afiança que as normas 
programáticas têm eficácia jurídica direta, imediata e vinculante em determinados casos, quais 
sejam, nas situações em que:“I – estabelecem um dever para o legislador ordinário; II – 
condicionam a legislação futura, com a conseqüência de serem inconstitucionais as leis ou 
atos que as ferirem; III – informam a concepção do Estado e da sociedade que inspiram a 
sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção dos valores da justiça 
social e revelação dos componentes do bem comum; IV – constituem sentido teleológico para 
a interpretação, integração e aplicação das normas jurídicas; V – condicionam a atividade 
discricionária da administração e do judiciário; VI – criam situações jurídicas subjetivas de 
vantagem ou de desvantagem”477. 
 
17.4. Eficácia negativa. 
 
  Significativo efeito jurídico da vigência de uma norma constitucional 
programática, embora costumeiramente ignorado, consiste na acepção negativa de sua 
eficácia condicionante. Vale dizer, mesmo que o comando programático fique esquecido no 
que pertine à sua positivação concreta no plano legislativo infraconstitucional ou no 
funcionamento dos órgãos públicos, e ali não produza efetividade substancial, terá que ser 
reconhecido, ao menos, no tocante à sua força inibitória frente à edição de normas e à adoção 
de condutas contrárias ao conteúdo do programa. Sendo assim, ainda que a norma 
programática não resulte numa conformação objetiva aos seus desígnios, não se pode relegá-
la à condição de letra morta. Sua importância é fundamental para o exame e o controle de 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 
 
  Preciosa peroração nesse sentido faz Maria Helena Diniz, ao descrever as 
funções eficaciais das normas constitucionais, invocando lições anteriores de Tércio Ferraz 
Jr. a respeito. Diz ela que tais funções podem ser classificadas em funções de programa, de 
resguardo e de bloqueio. A função eficacial de programa relaciona-se à consecução de fins 
sociais do Estado, dependentes, contudo, de integração legislativa. A função eficacial de 
resguardo permite, em conformidade com o que dispõem as normas constitucionais, a sua 
redução ou restrição por norma geral de escalão inferior. Nos interessa mais diretamente, 
nesse momento, analisar a função eficacial classificada como de bloqueio à futura atividade 
do órgão público competente para produzir normas.  
 
  Explana Maria Helena Diniz que as normas constitucionais contêm princípios 
e fins vinculantes para o poder público, que funcionam como autênticos limites para a 
elaboração ulterior de atos normativos, facultando aos lesados o direito de exigir a abstenção 
da prática de atos contrários ao conteúdo destes princípios e fins constitucionais. Consiste esta 
eficácia negativa na impossibilidade de emissão  - pela legislação, pela administração e pela 
justiça - de comandos incompatíveis com o propósito constitucional, ainda que tais 
finalidades não estejam positivadas em norma especificamente legislativas, administrativas ou 
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judiciais. Este condão negativo das normas constitucionais, diz ela, compele o poder público a 
não tomar direção contrária, provocando a paralisação das normas conflitantes com os seus 
fins e princípios. Isso autoriza os eventuais prejudicados a exigir, junto ao poder judiciário, a 
declaração de inconstitucionalidade de quaisquer atos normativos divorciados das direções e 
programas adotados constitucionalmente, assim como requerer decisões judiciais conformes a 
tais preceitos478. 
 
  A conjugação da função eficacial de programa com a função eficacial de 
bloqueio é perfeitamente possível na vigência de normas constitucionais programáticas, 
consoante de deduz da doutrina de Luís Roberto Barroso, que ao descrever as características 
das normas programáticas, sustenta que estas “fazem nascer um direito subjetivo negativo de 
exigir do Poder Público que se abstenha de praticar atos que contravenham os seus 
ditames”479.  
 
17.5. Função interpretativa. 
 
  Canotilho nos esclarece acerca da função interpretativa dos preceitos 
programáticos, que se irradia aos órgãos concretizadores das normas constitucionais. Para ele, 
ainda que haja dificuldades quanto à função dirigente das normas programáticas, ou seja, em 
definir de que maneira os comandos nelas previstos devem implicar manifestações positivas 
de concretização, resulta consensual a idéia de que, ao menos, tais preceitos exercem o papel 
de parâmetros interpretativos, tanto em casos de nova regulamentação (que deve ser adequada 
às suas previsões), quanto também na atividade interpretativa do direito existente480. 
 
  Não deixa José Afonso da Silva de examinar tal eficácia interpretativa das 
normas programáticas, apontando a sua particular importância como orientação valorativa 
para a compreensão do sistema jurídico, devido à sua condição de princípios informadores do 
regime político-constitucional. Nesse sentido, sua convicção é que as normas programáticas 
estão numa esfera superior a outras do sistema constitucional ou legal, justamente porque 
constituem vetores da aplicação da lei, desde quando indicam fins sociais a serem 
atingidos481. 
 
17.6. Classificação. 
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  A classificação das normas programáticas, elaborada por José Afonso da Silva,  
propõe a existência de três categorias482: a) Normas programáticas vinculadas ao princípio da 
legalidade, que esgotam o seu conteúdo diretivo quando a lei respectiva é criada, dando-lhe 
concreção prática; b) Normas programáticas referidas aos poderes públicos, que vinculam 
especificamente a atuação dos poderes da União, dos órgãos municipais e estaduais, e; c) 
Normas programáticas dirigidas à ordem econômico-social em geral, que são princípios 
permanentes, devendo incidir sobre o sistema jurídico e vigorar mesmo após a edição de leis 
que venham a concretizá-las, pois essa concretização nunca será plena. Comentando esta 
última categoria - que interessa diretamente ao progresso deste trabalho -, Paulo Pimenta 
observa que tais são as normas programáticas inseridas no subsistema da Constituição 
econômica483. 
 
17.7. Normas programáticas e direitos sociais. 
 
  Na perspectiva dos direitos fundamentais, é nítida a importância que deve ser 
atribuída às normas constitucionais programáticas. Afinal, na segunda dimensão de direitos 
fundamentais, a Constituição dificilmente promove o detalhamento suficiente ao exercício 
efetivo das prerrogativas sociais enunciadas. Tratando-se de prestações positivas, é natural 
que os órgãos estatais e a sociedade sejam convocados pela Constituição a engajar-se num 
processo de concretização das suas diretrizes. E o meio encontrado pelo constituinte para 
inscrever essa mensagem é a elaboração de normas programáticas. Caso não se dê a estas o 
tônus jurídico compatível com a sua missão constitucional, certamente perecerão os objetivos 
magnos da Constituição em matéria social.  
 
  Uma vez que os direitos sociais não são plenamente auto-executáveis, sua 
efetividade depende, na lição de José Eduardo Faria, de um compromisso com o bem-estar 
social, isto é, demandam uma ampla gama de programas governamentais e políticas públicas 
dirigidas a setores específicos da sociedade, sendo que a omissão quanto a tais programas 
importa automaticamente a denegação desses direitos484. 
 
  De acordo com tal pensamento, Bonavides afirma que a juridicidade das 
normas programáticas colabora decisivamente para reconciliar os conceitos jurídico e político 
da Constituição485. A via para tal possível conquista do constitucionalismo será admitir, ao 
lado de Canotilho, que não faz mais sentido a antítese entre programático e normativo. As 
normas programáticas, conquanto sejam abertas e carentes de concretização, assumem 
autêntica força normativa na sua realização concreta ou interpretativa486. 
 
18. Princípio da Igualdade 
 
18.1. Afirmação do valor igualitário. 
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  A materialização dos propósitos do constitucionalismo social depende da 
efetivação de certos princípios que lhe são peculiares e se desdobram em direitos 
fundamentais de caráter positivo frente ao Estado (poder político) e aos particulares (poder 
econômico). E tais princípios, conforme acima evidenciado, expressam e deduzem os 
correspondentes valores, atinentes à tendência ideológica do Estado democrático e social de 
direito.  
 
  Diz Bonavides que a igualdade constitui o valor mais alto de todo o sistema 
constitucional, assumindo o status de “critério magno e imperativo” para a interpretação da 
Constituição em matéria de direitos sociais. Sendo valor supremo, o princípio a ela 
correspondente – o princípio da igualdade – torna-se o “centro medular” do Estado social e 
de todos os direitos de sua ordem jurídica487. E assim o é, justamente, por causa da ojeriza que 
o constitucionalismo nutre contra a desigualdade social.  
 
  Uma sociedade desigualitária, constata Bidart Campos, não favorece ao 
desenvolvimento e à eficácia dos direitos, nem à funcionalidade do sistema político. Sua 
essência é a negação da liberdade real das pessoas. O antídoto jurídico para essa patologia 
social consiste na afirmação do valor igualitário, por meio do princípio da igualdade488. 
 
18.2. Dimensões da igualdade. 
 
  No marco do constitucionalismo liberal, a igualdade não extravasava o seu 
aspecto meramente formal; era apenas a igualdade de todos na aplicação da lei. E assim 
colaborava com a preservação concreta de situações desiguais, afinal a igualdade estritamente 
jurídica bloqueia qualquer possibilidade de benefício estatal compensatório. É a etapa ou 
modelo que Ferrajoli designa como de indiferença jurídica das diferenças. Sob o liberalismo 
puro, as diferenças não se valorizam, nem se desvalorizam, não se tutelam nem se reprimem. 
Essa igualdade jurídico-formal, inspirada num jusracionalismo desconectado da realidade 
social, restou definitivamente superada pelo paradigma de uma igualdade material, 
insubordinada contra as desigualdades sociais, que passou a ser veiculada no modelo ou etapa 
do constitucionalismo social. Sob essa nova doutrina democrático-social, as diferenças 
passam a ser valorizadas juridicamente, mediante a garantia de livre afirmação e 
desenvolvimento de direitos fundamentais, que, segundo Ferrajoli, iniba a lei do mais forte, 
projetando a lei do mais débil489.   
 
  A dicotomia igualdade formal/igualdade material - que no fundo traduz a 
insuprimível tensão entre liberdade e igualdade - foi decidida no Estado social de modo a 
privilegiar a segunda, ao pressuposto de que a genuína igualdade implica uma atitude crítica 
sobre a ordem sócio-econômica existente e à consciência da necessidade de modificá-la490. 
 

Até mesmo enunciações normativas de índole aparentemente liberal acerca da 
igualdade convergem, no constitucionalismo social, para uma interpretação que lhes 
acrescenta o aspecto material. Exemplo disso pode ser extraído da Lei Fundamental da 
Alemanha, de 1949, cujo artigo 3º, nº 1, determina que ‘todas as pessoas são iguais perante a 
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lei”. Noticia Alexy que o Tribunal Constitucional Federal daquele país, já nas suas primeiras 
decisões, julgou evidente a vinculação do legislador ao princípio da igualdade, ou seja, não 
apenas o dispositivo previa a igualdade na aplicação do direito, como também a igualdade na 
formulação do direito491. 
 
18.3. Igualdade de oportunidades. 
   
  Uma discussão bastante pertinente, que aproxima a idéia de igualdade  - e o 
princípio a ela correlato - da sua nuança material, diz respeito à igualdade de oportunidades. 
Sua premissa é a existência de uma sociedade desigualitária. Canotilho estabelece como 
definição de igualdade de oportunidades a eliminação das desigualdades fáticas (sociais, 
econômicas e culturais) para que seja assegurada a igualdade jurídica. Nesse sentido, a 
igualdade de oportunidades surge como veículo para a concretização material do aludido 
princípio492. 
 
  Numa lúcida colocação, Bidart Campos sugere que a igualdade de 
oportunidades busca, em última análise, o equilíbrio da liberdade, ou a sua distribuição 
razoavelmente igualitária, “para que no haya quienes tienen y disfrutan de suficiente o 
demasiada libertad em desmedro de los menos favorecidos que necesitan liberación porque 
su libertad es escasa”493. Alexy, mais uma vez citando a jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal da Alemanha, menciona uma decisão em que ficou admitido que a 
promoção social de determinados grupos significa o tratamento desigualitário de outros 
grupos, que reforça a noção de que a igualdade de fato impõe uma desigualdade jurídica494. 
 
  Nada mais oportuno, a esta altura da reflexão, senão lembrar Rui Barbosa, que 
num célebre trecho da Oração aos Moços disse que a regra da igualdade consiste em tratar 
desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam495. 
 
18.4. A busca da igualdade material na atualidade. 
 
  Nos parece, portanto, superada a tradicional idéia liberal de igualdade de todos 
perante a lei, sem levar em conta as desigualdades fáticas que incidem dramaticamente na 
vida das pessoas. E se existe uma área das relações sociais em que tal evidência salta aos 
olhos, esta é a das relações trabalhistas. Convencido disto, Eros Grau escreveu: “A igualdade 
de todos (perante a lei), de outra parte, oculta a superposição, na base econômica, das 
relações entre pessoas e das relações entre pessoa e coisa. A relação entre o proprietário dos 
meios de produção e o trabalhador assalariado é, juridicamente, um contrato. Nesse contrato 
– contrato de trabalho -, porém, temos não mais que a instrumentalização de uma troca, no 
bojo da qual a força de trabalho é ‘coisificada’, como mercadoria”496. A busca de uma 
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legítima igualdade material, portanto, repele o acatamento de tal atrasado conceito de 
igualdade formal, acima criticado por Eros Grau, pois o trabalho em si, embora tenda a ser 
coisificado numa livre relação contratual entre iguais, definitivamente não é uma mercadoria. 
 
  Na atualidade, um certo liberalismo redivivo promove sério ataque à idéia 
igualitária do constitucionalismo social, como denuncia Baylos: “A fratura social perpetua-se 
com um sistema social bifurcado, que degrada a proteção básica reconhecida aos cidadãos 
do país. Como se sabe, em relação a este aspecto, existe um intenso debate voltado à 
diminuição dos gastos sociais. Baseado no fundamentalismo monetarista, que afeta os temas 
relacionados à proteção social e à criação de emprego, utiliza-se o discurso ideológico 
dominante para atacar a idéia política igualitária. Esta situa-se na base do reconhecimento 
constitucional dos direitos sociais e no poder público que o garante em sua abrangência e 
generalidade”497. 
 
  Apesar de encontrar-se sob severo ataque de natureza teórica e, sobretudo, 
experimentar grave esvaziamento normativo infraconstitucional, o direito do trabalho – e seus 
mecanismos de igualização -  não perderam a sua plena harmonia com o elemento ideológico 
do constitucionalismo social, sendo que este lhe atribui, na observação de Siqueira Neto, a sua 
função primordial de limitar o poder econômico498. 
 
19. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
 
19.1. Centralidade da pessoa humana. 
 
  A reflexão em torno da pessoa humana como valor jurídico dá margem à sua 
configuração como fonte e raiz de todos os demais valores constitucionalmente expressos499. 
A centralidade da pessoa humana constitui, para o constitucionalismo, uma tendência 
irrefutável, desafiando os juristas a dimensionar em que abordagens e medidas devem 
desenvolver e promover a sua dignidade e direitos.  
 
  Recaséns Siches situa a dignidade da pessoa humana como matriz dos 
princípios fundamentais de axiologia jurídica – ou estimativa jurídica, como prefere. Ou seja, 
este princípio orienta todos os demais princípios jurídicos fundamentais, inclusive na fixação 
dos seus pesos relativos e diante das interações entre eles. Na perspectiva dos direitos 
fundamentais, então, assume a dignidade da pessoa humana uma importância fulcral, 
porquanto a valoração de todos os seus institutos dela se nutre e depende. E sem valoração, os 
direitos fundamentais não admitem abordagem válida500. 
 
19.2. Conceito. 
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  O conceito de dignidade da pessoa humana tem origem francamente 
jusnaturalista, tendo experimentado, mercê das idéias iluministas dos séculos XVII e XVIII, 
um processo de racionalização e laicização. Vista, portanto, como direito natural, a proteção 
da dignidade da pessoa humana reconduz-se, tão somente, à condição biológica humana para, 
independentemente de qualquer outra circunstância, atribuir direitos que devem ser 
reconhecidos e respeitados por todos os homens e pelo Estado501. 
 
  Esta irrecusável supremacia do princípio da dignidade da pessoa humana, na 
visão de Moderne, assume um caráter hierárquico, de modo a traduzir a superioridade do ser 
humano, conquistada historicamente: “l’idée de dignité de la personne humaine est placée au 
sommet de la hiérarchie des valeurs sociales. Por certain, elle traduit la superiorité de l’être 
humain doté de raison, dans la ligne d’une tradition judéo-chrétienne constamment 
alimentée, et l’histoire de l’humanité serait pour partie celle d’une lutte pour la dignité, pour 
en consacrer la valeur éminente, en consolider la protection, en étendre le champ” 502.  
 
  Numa definição preliminar, reportamo-nos a Alexandre de Moraes, que 
identifica a dignidade da pessoa humana como “um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo 
que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos” 503. Dessa proposta conceitual básica, emerge um aspecto 
que nos parece essencial: o vínculo da dignidade da pessoa humana com o propósito de 
assegurar ao ser humano um mínimo invulnerável em seu status pessoal.  
 
19.3. Condições de prevalência. 
 

Considerar a dignidade da pessoa humana como valor mais eminente e 
prestigiado da ordem jurídica não significa conferir-lhe condão absoluto, no sentido de 
prevalecer em quaisquer circunstâncias. Cumpre compatibilizá-la com outros valores, de 
natureza social e política. Trata-se, em outras palavras, de harmonizar o tenso relacionamento 
entre indivíduo e sociedade. Edilsom Pereira de Farias expõe didaticamente as três vertentes 
de enfrentamento do problema: a) a individualista-burguesa, que preconiza a não intervenção 
do Estado no domínio econômico, ao pressuposto de que o mercado encarrega-se, 
naturalmente de oferecer a cada indivíduo o seu bem-estar material; b) a transpersonalista, 
que propõe a preponderância dos interesses sociais sobre os interesses individuais, rejeitando, 
pois, a idéia de centralidade jurídica da pessoa humana, e c) a personalista, que procura 
resolver o conflito indivíduo/sociedade de forma conciliatória, ponderando esferas de 
proteção ao indivíduo com esferas de reconhecimento de interesses sociais504.  
 
19.4. Dimensões. 
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  Segundo Clèmerson Clève, uma Constituição que tenha alicerces na dignidade 
da pessoa humana, apresenta condições adequadas para o avanço dos direitos fundamentais. 
Diz ele que “Num Estado Democrático de Direito, alicerçado numa Constituição 
comprometida com a dignidade do homem, o ofício do jurista eticamente ligado com a práxis 
libertária, assumirá vastas proporções, em face das inúmeras possibilidades argumentativas 
que poderão ser descobertas. Uma Constituição democrática é uma fonte inesgotável de 
argumentos, que podem ser utilizados com o sentido de democratizar o Direito, inclusive, se 
for o caso, para o fim de negar aplicação à lei que viole valor protegido pela Lei 
Fundamental”505. 
 
  A atuação deste princípio tem a peculiaridade de apresentar-se, a um só tempo 
como limite e tarefa dos poderes estatais, consoante explica Ingo Sarlet. Seu caráter de limite 
à ação do  Estado é deduzido da dimensão inalienável da dignidade da pessoa, à qual o Estado 
deve curvar-se. Quanto ao caráter de tarefa imposta ao Estado, a dignidade da pessoa 
“reclama que este guie as suas ações no sentido de preservar a dignidade existente ou até 
mesmo criar condições que possibilitem o pleno exercício da dignidade”506. Em suma, a 
dignidade da pessoa humana pressupõe condições de vida, tanto civil, quanto política; tanto 
social, quanto cultural. E isto demanda do Estado, já estruturado de acordo com os propósitos 
do constitucionalismo social, suficiente ajuda e estímulo para que tais condições sejam 
efetivamente alcançadas. 
 
19.5. Conteúdo. 
 
  Realizando uma análise de conteúdo, Alexy constata que as liberdades 
negativas são condição necessária, mas não esgotam a abrangência do princípio da dignidade 
da pessoa humana. O formalismo da expressão jurídica de tais liberdades negativas não é 
capaz de substituir os elementos concretos exigidos para a observância do princípio. Para 
além de fórmulas genéricas como aquela que o vincula à impossibilidade de conversão da 
pessoa em objeto, o princípio se constitui também por condições materiais objetivas que 
devem ser asseguradas à pessoa humana. No entanto, é difícil obter consenso quanto à 
amplitude do princípio. “Con respecto a algunas condiciones,”, escreve Alexy, “es fácil 
obtener consenso. Así, la dignidad de la persona no está garantizada si el individuo es 
humillado, discriminado, perseguido o despreciado. Sobre otras condiciones puede 
discutirse, por ejemplo, si un desempleo permanente no obstante el deseo de trabajar, o la 
falta de bienes materiales, lesionan la dignidad de la persona. Es un hecho que diferentes 
personas explicitan el concepto de la dignidad de la persona a través de diferentes haces de 
condiciones”507. 
 
  Edilsom Pereira de Farias sustenta que o princípio da dignidade da pessoa 
humana diz respeito às exigências básicas em favor do ser humano, voltadas à garantia de 
recursos disponíveis na sociedade para a manutenção de uma vida digna, assim como o 
oferecimento das condições essenciais para o desenvolvimento das suas potencialidades 
existenciais. E acrescenta que a concreção histórica desse princípio repousa nos direitos 
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humanos508. Ingo Sarlet, por seu turno, adverte, antes de mais nada, para a natureza 
axiologicamente aberta do princípio. Quanto ao seu conteúdo, assevera a inclusão do respeito 
à integridade física e corporal do indivíduo, além de assinalar a existência de uma outra 
dimensão, relativa à garantia de condições justas e adequadas para o desenvolvimento da vida 
do indivíduo e de sua família. E, nesse contexto, contempla à pessoa humana os direitos 
sociais ao trabalho e à seguridade social, como expressão de sua dignidade. Menciona, ainda, 
a vedação de discriminação de qualquer espécie, a garantia da identidade pessoal do indivíduo 
e a limitação contra os arbítrios do poder. E sintetiza o seu ponto de vista, descrevendo as 
facetas do princípio, nos seguintes termos: “o princípio da dignidade da pessoa humana não 
apenas impõe um dever de abstenção (respeito), mas também condutas positivas tendentes a 
efetivar e proteger a dignidade do indivíduo. Sustenta-se, nesta linha de pensamento, que a 
concretização do programa normativo do princípio da dignidade da pessoa humana incumbe 
aos órgãos estatais, especialmente, contudo, ao legislador, encarregado de edificar uma 
ordem jurídica que corresponda às exigências do princípio”509. 
 
19.6. Alcance. 
 
  A problemática do alcance do princípio da dignidade da pessoa humana foi 
objeto de profundo estudo, elaborado por Moderne, num trabalho de direito comparado entre 
França e Portugal. Ele distinguiu os três principais campos de aplicação concreta do princípio, 
mediante a seguinte classificação: a) Dignidade do ser humano enquanto tal, que expressa a 
significação mais imediata e menos polêmica do princípio. Ela condena irremediavelmente 
toda forma de tratamento que degrade ou vise a degradar o indivíduo, fisicamente, 
psiquicamente, moralmente ou mentalmente; b) Dignidade das condições econômicas e 
sociais de vida, que concerne às condições de desenvolvimento pleno da personalidade no 
âmbito econômico e social, variando de acordo com as sociedades e com as épocas; e, c) 
Dignidade da pessoa humana e a bioética, que aduz a questão da proteção jurídica do ser 
humano, frente à bioética e suas várias aplicações potenciais510. 
 
19.7. Acolhimento pelas Constituições contemporâneas. 
 
  Inaugurado no plano constitucional pela Constituição Alemã de Weimar (artigo 
151), o princípio da dignidade da pessoa humana colheu extraordinário impulso no 2º pós-
guerra, como antídoto institucional à repetição das experiências totalitárias então derrotadas.  
 
  Em Portugal, a inscrição constitucional do princípio só veio a ocorrer na 
Constituição de 1976, posteriormente ao autoritário regime de Salazar. No artigo 1º daquela 
Carta, ficou assentado que “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da 
pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária”. Também ali o objetivo foi simbolizar fortemente a marca de um regime 
democrático que sucedia uma longa fase de ditadura. Hoje, portanto, em Portugal, a dignidade 
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da pessoa humana é claramente afirmada como valor constitucional primordial511. E, além da 
previsão constitucional do artigo 1º, que se irradia em dispositivos específicos nos artigos 26, 
nº 2, e 209, a Constituição portuguesa em vigor incluiu a remissão expressa aos direitos 
humanos proclamados pela Declaração Universal das Nações Unidas de 1948512.  
 
  Na França, o reconhecimento constitucional do princípio da dignidade da 
pessoa humana aconteceu de maneira mais discreta. A Constituição de 1958, ora em vigor, 
não julgou necessário inscrever literalmente a dignidade da pessoa humana no elenco dos 
raros princípios consagrados na categoria de direitos fundamentais. Tampouco tal princípio 
constava nas Declarações de Direitos de 1789 e no preâmbulo da Constituição de 1946, 
integrantes do chamado bloco de constitucionalidade, agregado à atual Constituição francesa. 
Não obstante, a doutrina local considera que tal princípio deriva da forma de governo, que, 
por sua vez, repousa sobre a soberania do povo, sendo inconcebível que este atente contra a 
sua própria dignidade. Ademais, em 1980, a França ratificou o Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos de 1966, que reconhece de maneira expressa os direitos decorrentes 
da dignidade inerente à pessoa humana513. 
 
  O constitucionalismo contemporâneo demonstra a tendência de proliferação da 
consagração literal do princípio da dignidade da pessoa humana. A Lei Fundamental da 
Alemanha, de 1949, em seu artigo 1, nº 1, estabeleceu que “A dignidade da pessoa humana é 
inviolável. Todas as autoridades têm o dever de a respeitar e proteger”. Alexy afirma que 
desse enunciado normativo pode ser adscrita uma norma sob a forma do princípio sob exame. 
Também a Constituição da Espanha, de 1978, consagra a dignidade da pessoa humana como 
princípio, nos seguintes termos: “Art. 10.1 – La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respecto a la ley y 
a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. No mesmo 
sentido, as Constituições da Bélgica (1994), da Suíça (revisão constitucional de 1992), da 
Grécia (artigo 2º) e da Itália (artigo 3º), dentre outras. 
 
  No Brasil, é vasta a dimensão jurídica da dignidade da pessoa humana, em 
decorrência da sua indicação como um dos fundamentos da República, pelo artigo 1º, inciso 
III, da Constituição de 1988. Daí porque Edilsom Pereira de Farias afirma que trata-se de um 
princípio constitucional explícito. E acrescenta: “o respeito da dignidade da pessoa humana 
constitui-se em um dos elementos imprescindíveis para a legitimação da atuação do Estado 
brasileiro. Qualquer ação do Poder Público e seus órgãos não poderá jamais, sob pena de 
ser acoimada de ilegítima e declarada inconstitucional, restringir de forma intolerável ou 
injustificável a dignidade da pessoa. Esta só poderá sofrer constrição para salvaguardar 
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outros valores constitucionais”514. Para Ingo Sarlet,  o dispositivo constitucional citado não 
contém somente uma declaração de natureza ética e moral, mas constitui “norma jurídico-
positiva com status constitucional e, como tal, dotada de eficácia, transformando-se de tal 
sorte, para além da dimensão ética já apontada, em valor jurídico fundamental da 
comunidade”515.  
 
20. Poder de Reforma Constitucional e seus Limites. 
 
20.1. Adaptabilidade constitucional. 
 
  Na vida das Constituições, as modificações são fenômenos inelutáveis, quer do 
ponto de vista formal, quer no sentido informal. Provocam-nas as constantes tensões entre 
direito e realidade social, além dos clamores por maior efetividade do texto constitucional516. 
Se compreendermos direito como processo, impregnado de historicidade, não haverá a menor 
dificuldade em aceitar a dinâmica das alterações constitucionais, rompido o mito de uma 
Constituição definitiva e absolutamente imutável. 
 
  O direito deve ser assimilado em sua complexidade, à maneira de Nelson 
Saldanha, como “Uma estruturação que tende a estabilizar-se e a vigorar como forma, mas 
que ao mesmo tempo muda, altera-se, troca de conteúdos”517. Por sua vez, sublinha Maria 
Helena Diniz que “O direito deve ser visto em sua dinâmica como uma realidade que está em 
perpétuo movimento, acompanhando as relações humanas, modificando-se, adaptando-se às 
novas exigências da vida”518. 
 
  A situação clássica de estímulo à modificação constitucional sucede na 
circunstância do chamado hiato constitucional, conceituado por Ivo Dantas como a “quebra 
do processo histórico no qual deveria ter vigência e eficácia a Constituição”519. Tal idéia se 
reconduz à afirmação de Konrad Hesse, segundo a qual é indispensável que a Constituição 
mostre-se em condições de adaptar-se a uma eventual mudança dos seus condicionamentos de 
ordem social, política, econômica, e cultural520. 
 
  Surge daí a necessidade de revisão ou de emendas, que não devem causar 
perplexidade, nas palavras de Maria Helena Diniz. Para ela, a mutabilidade jurídica da 
Constituição expressa a evidência de que a ordem constitucional funda-se em fatos, pelo que 
não se pode ignorar as mudanças na realidade, tampouco nos valores521. Por outro lado, 
complementa esta abordagem a lição de Bachof, para quem a permanência de uma 
Constituição depende de sua adequação à missão integradora que lhe incumbe522. 
 

                                                           
514 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus 
a Liberdade de Expressão e Informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 51, 1996. 
515 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
p. 111-112 e 113-114, 2001. 
516 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. Constituição e Inconstitucionalidade. 3. ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, p. 129, 1996. 
517 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, p. 4, 1998. 
518 DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 21, 1997. 
519 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 
53, 1995. 
520 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, p. 20-21, 1991. 
521 DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 73, 1997. 
522 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Coimbra: Almedina, p. 11, 1994.   
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  Não aceitamos, todavia, a postura de Ives Gandra Martins, que advoga a 
transitoriedade da obra constitucional, nos seguintes termos: “O certo é que, sendo a 
Constituição a principal das leis, a primeira delas – a norma fundamental para mim não 
passa de uma ‘intentio majoris legislatoris’ -, o frágil homem que a elabora, como legítimo 
representante do povo ou como usurpador do poder, pretende, em alguns pontos, dar toques 
de definitividade à sua obra, que considera superior, embora sirva, no máximo, para o 
período em que vive, à luz daquela conjuntura”523. Trata-se de uma atitude de diminuição do 
valor da Constituição, a partir da redução do sentido político maior do processo constituinte. 
Embora repudiemos tal linha de pensamento, estamos convictos, com Sayonara Grillo da 
Silva, que a durabilidade  da Constituição depende da assimilação de demandas emergentes. O 
poder de reforma, pois, longe de confirmar uma suposta transitoriedade da Constituição, serve 
de instrumento para garantir a sua estabilidade e preservar o seu núcleo essencial524. 
 
  As modificações constitucionais, genericamente consideradas, podem ser 
denominadas vicissitudes constitucionais, conceito que abrange quaisquer eventos que se 
projetem sobre a subsistência da Constituição ou de suas normas. As vissicitudes podem ser 
tácitas ou expressas. No primeiro caso, o conteúdo da norma é alterado, embora permaneça o 
texto. No segundo, a modificação acontece como resultado de um ato formal especificamente 
dirigido para isso525. 
   
20.2. Mutação constitucional. 
 
  A Constituição pode sofrer mudanças informais, não traduzidas em alterações 
objetivas do seu texto, mas sim no seu sentido ou alcance interpretativo. São mudanças nem 
por isso menos relevantes, porquanto designam novos conteúdos de caráter supralegal a 
vigorar no ordenamento jurídico. Essas transformações são denominadas mutações 
constitucionais. Em linha de princípio, as mutações constitucionais não podem contrariar o 
texto da Constituição, devendo preservar a sua integridade.   
 
  A mutação constitucional, destarte, deve ser compreendida como espécie de 
transição constitucional, gênero que, por sua vez, abrange também a reforma do texto pelo 
regular exercício do poder reformador. Também conhecida como interpretação evolutiva, a 
mutação constitucional, de acordo com a definição de Luís Roberto Barroso, consiste “na 
atribuição de novos conteúdos à norma constitucional, sem modificação do seu teor literal, 
em razão de mudanças históricas ou de fatores políticos e sociais que não estavam presentes 
na mente dos constituintes”. Em seu entendimento, tal fenômeno pode ser deflagrado face à 
elasticidade ou indeterminação dos conceitos reinterpretados, ou, ainda, pela alteração de 
compreensão de conceitos e institutos, causada pela superveniência de emenda constitucional 
que altere outros dispositivos com eles conexos526. 
 
20.2.1. Vantagens.  
 

                                                           
523 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Cláusulas Pétreas. In: MIRANDA, Jorge (Org.). Perspectivas 
Constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. Volume II. Coimbra: Coimbra Editora, p. 152, 1996.  
524 SILVA, Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da. Poder Reformador. Insuficiência Conceitual e Experiências 
Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 26 e 37, 1997. 
525 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. Constituição e Inconstitucionalidade. 3. ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, p. 130-132, 1996. 
526 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 144-145, 
1999. 
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Uma das grandes virtudes da mutação constitucional é a atualização de 
significados, proporcionada pela interpretação, que renova o texto constitucional sem a 
necessidade de um procedimento de revisão formal. Inocêncio Mártires Coelho assim 
descreve a sua assimilação como procedimento atualizador: “Enfocadas sob essa perspectiva, 
as tão criticadas mutações constitucionais poderão ser assimiladas como procedimentos – 
embora heterônomos e abreviados – de criação jurídica que, mediante interpretações 
atualizadoras, têm a virtude de regenerar o texto constitucional sem apelo às revisões 
formais, que tanto prejuízo acarretam para o prestígio da Constituição. Por conseguinte, 
desde que respeitem o sentido e o alcance do texto fundamental, desde que não lhe 
introduzam alterações sub-reptícias, essas mutações atualizadoras podem ser admitidas sem 
reservas nem preconceitos”527. 

 
20.2.2. Desvantagens. 

 
As desvantagens, óbvias, podem materializar-se com a derrogação silenciosa e 

capciosa de normas constitucionais legítimas e ainda pertinentes, que desagradem grupos de 
pressão vinculados ao poder político ou econômico. Essa possibilidade põe em risco as 
conquistas obtidas no campo dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o fenômeno da 
mutação constitucional deve ser encarado com precaução. 

 
20.2.3. Análise crítica. 

 
Luís Roberto Barroso adota uma postura cautelosa, atenta aos possíveis 

desvios da interpretação evolutiva. Para ele, a mutação constitucional deve observar limites. O 
primeiro deles seria o próprio texto, e os seus radicais significativos, cuja essência não pode 
ser mutilada, mesmo a pretexto de operar algum aperfeiçoamento. Ademais, seu 
posicionamento afirma a intangibilidade dos princípios fundamentais e dos programas 
constitucionais, diante da perspectiva de alteração informal de qualquer espécie528. 

 
Igualmente inclinado a esposar uma abordagem crítica frente à perspectiva da 

mutação constitucional estrutural, que designa como transição constitucional, Canotilho 
denuncia o seu caráter de desvio do compromisso político formal da Constituição. Esta 
mudança de sentido sem mudança de texto desperta a veemente crítica do mestre português, 
que rejeita a sua ocorrência, em tais padrões meramente interpretativos, desde quando apregoa 
a rigorosa compreensão da estrutura normativo-constitucional. E esclarece, em sua própria 
defesa, não estar avalizando a idéia de Constituição como texto estático e rígido. Apenas 
adverte contra a desnaturação do programa normativo constitucional, ainda que as leituras 
constitucionais possam mudar. Numa frase, resume o seu ponto de vista: “Uma constituição 
pode ser flexível sem deixar de ser firme”. E explica: as mutações constitucionais são 
admissíveis quando se reconduzem a problemas de caráter normativo-endogenético, 
respeitada a sua essência, mas são inaceitáveis na medida em que se refiram a evoluções 
exogenéticas, que extrapolem o sentido essencial do texto529. 
 
20.3. Poder de reforma. 

                                                           
527 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
p.42, 1997. 
528 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 146, 
1999. 
529 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, p. 1191-1193, 2000 
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  O poder de reforma propriamente dito, na acepção de Ivo Dantas, traduz o 
processo de adaptação do texto da Constituição a novos elementos sociais e culturais, “para 
tanto exigindo procedimentos diferentes daqueles utilizados para aprovação e modificação 
da lei ordinária ou legislação infraconstitucional”530. Para Jorge Miranda, a revisão 
constitucional em sentido próprio, proporcionada pelo exercício do poder de reforma, é a 
modificação expressa da Constituição com o objetivo de agregar elementos que a revitalizem 
ou suprimir as normas ultrapassadas política, social ou juridicamente, no sentido de produzir a 
sua auto-regeneração e autoconservação531. Distingue-se do fenômeno da mutação 
constitucional, portanto, devido ao seu caráter formal, consubstanciado em ritos institucionais 
particulares. 
 
  Premissa essencial da nossa compreensão acerca da natureza do poder de 
reforma, a distinção ôntico-conceitual entre poder constituinte e poder de reforma, como 
sustenta Ivo Dantas, distancia o caráter prévio ao ordenamento jurídico, veiculado pelo 
primeiro, que traz em si a índole de poder de fato, de um lado, da existência dentro do próprio 
ordenamento, por decisão do constituinte, que identifica o segundo, imprimindo-lhe o caráter 
de poder constituído532. Estamos diante, portanto, de um poder juridicamente limitado, 
condicionado e sujeito às restrições previstas pelo constituinte533. Daí porque damos 
preferência à expressão poder de reforma, em detrimento da superada idéia de poder 
constituinte derivado. 
 
20.4. Rigidez e flexibilidade constitucionais. 
 
  Nessa etapa, cumpre pronunciar o cotejo entre os conceitos de Constituição 
rígida e Constituição flexível. Recorrendo à doutrina de Jorge Miranda, identificamos a 
rigidez constitucional na exigência de uma forma particular para a revisão do texto da 
Constituição, distinta da maneira de aprovação e modificação da legislação ordinária. Quanto 
à flexibilidade constitucional, revela-se na hipótese de identidade do processo de revisão 
constitucional com o processo legislativo ordinário534. Diz-se, em decorrência da sua rigidez 
procedimental de revisão, que a Constituição goza de imutabilidade relativa. 
 
   Conforme assinala José Afonso da Silva, o conceito de rigidez, 
consubstanciado na imutabilidade constitucional relativa, constitui o suporte da eficácia 
jurídica da Constituição, impedindo que as suas normas possam ser modificadas por 
legislação aprovada ordinariamente535.  
 
20.5. Limites ao poder de reforma. 
 

                                                           
530 DANTAS, Ivo. Instituições de Direito Constitucional Brasileiro. Volume I. Curitiba: Juruá, p. 220-223 e 229, 
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Coimbra: Coimbra Editora, p. 134, 1996. 
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533 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
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535 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, p. 40-41, 
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  Existem, não obstante, limites jurídicos às modificações do texto 
constitucional. E tais limites são tanto de natureza formal, quanto de índole material. Eles 
decorrem da perspectiva de infringência, pelas emendas à Constituição, de disposições 
formais ou materiais previstas na Constituição. Bachof explica que o primeiro caso resulta da 
inobservância das disposições processuais estipuladas para a alteração da Constituição. E o 
segundo caso, diz ele, sucede quando uma emenda se propõe a mudar a Constituição 
contrariamente a disposições gravadas com a previsão de imodificabilidade pela própria 
Constituição536. Como sintetiza Sayonara Grillo da Silva, o poder de reforma “é limitado não 
só porque regulado procedimentalmente, mas sobretudo por não poder ferir as decisões 
fundamentais tomadas no momento da elaboração do pacto constitucional” 537. 
 
  O fundamento da existência de tais limites ao poder de reforma deflui, 
precisamente, da sua distinção frente ao poder constituinte. Tendo em vista que ambos não se 
equivalem em amplitude, as transformações estruturais da sociedade são apenas reservadas ao 
constituinte. Isto porque o reformador necessita prestar reverência aos valores proclamados 
pelo constituinte como básicos à Constituição538. Esta necessidade, aliás, tornou-se mais 
relevante após a 2ª Guerra Mundial, como narra Oscar Vilhena Vieira. Segundo ele, mesmo 
as Constituições rígidas anteriores a esse marco histórico, como foi o caso da Constituição 
Alemã de Weimar, de 1919, desconheciam limites materiais ao poder de reforma exercido 
pelo parlamento. Após o conflito mundial, a partir de 1945, os limites materiais passaram a 
ser encarados como uma vacina contra a escalada ao poder institucional de ideologias 
atentatórias aos direitos fundamentais, como o nazismo539. 
 
20.6. Natureza dos limites materiais ao poder de reforma. 
 
  Tratando especificamente acerca dos limites materiais de reforma 
constitucional, Sarlet invoca a necessidade de preservar as decisões fundamentais do 
constituinte, prevenindo a destruição da ordem constitucional por este projetada, conquanto 
vislumbre nesse risco a tensão dialética entre a necessidade de proteger a Constituição e as 
reivindicações voltadas à sua alteração540. 
 
  O sentido da fixação de limites materiais ao poder de reforma tem sido objeto 
de candente polêmica, entre os defensores de três teses fundamentais, no relato de Jorge 
Miranda: a) a tese que considera os limites materiais imprescindíveis e insuperáveis; b) a tese 
que impugna a legitimidade ou a eficácia jurídica dos limites materiais, e; c) a tese admite os 
limites materiais, mas os torna relativos, facultando a sua remoção mediante um duplo 
processo de revisão541. 
                                                           
536 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Coimbra: Almedina, p. 52, 1994. 
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Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 26, 1997. 
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  Em sede de limitações materiais da reforma constitucional, cabe constatar, 
ainda, a partir da observação de Oscar Vilhena Vieira, que a proteção às claúsulas 
irreformáveis refere-se não apenas à sua total ruptura, mas também à sua erosão542. Daí 
porque as eventuais emendas dirigidas a tais pontos devem ser apreciadas não somente no 
sentido literal, como também nas suas entrelinhas.  
 
  Por fim, vale ressaltar que as limitações materiais devem restringir-se aos 
direitos que, de fato, constituam uma reserva constitucional de justiça. Isto significa que a 
legitimidade de tais cláusulas de restrição material à reforma está associada não apenas à sua 
origem, como também ao seu conteúdo543. 
 
20.7. Cláusulas pétreas. 
 
  Àquelas matérias resguardadas pelo constituinte de qualquer alteração, mesmo 
pelo ritual do poder de reforma, dá-se o nome de cláusulas pétreas544. Constituem elas os 
pontos intocáveis, o núcleo imodificável da Constituição545.  
 
  Oscar Vilhena Vieira denomina as cláusulas pétreas com a expressão cláusulas 
superconstitucionais, incluindo não apenas aquelas explicitamente reconhecidas, mas também 
as implicitamente deduzidas. A razão da terminologia utilizada é deixar claro que tais 
cláusulas colocam-se em posição hierarquicamente superior em relação aos demais preceitos 
constitucionais546.  
 
  A imodificabilidade das cláusulas pétreas aguça a tensão entre 
constitucionalismo e democracia547. Mesmo que a modificação de tais matérias seja 
chancelada pelo inequívoco desejo de uma expressiva maioria parlamentar, superior à 
necessária para alterar a Constituição, ainda assim terá a pecha de inconstitucionalidade, face 
à preterição de limites materiais de revisão. Isso, naturalmente, pode provocar uma crise 
institucional, opondo legislativo e judiciário. 
 
  Ives Gandra Martins desdenha da imutabilidade das cláusulas pétreas, 
afirmando que em relação a elas seriam apenas mais sofisticadas as formas de alteração, 
podendo as mudanças ocorrer pela via jurisprudencial ou por rupturas institucionais. “As 
Cláusulas pétreas”, conclui, “são pétreas até deixarem de o ser” 548. Tal postura é rechaçada 

                                                                                                                                                                                     
possibilidade de dupla revisão (Nesse sentido, vide DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 95, 1997), pois este procedimento, em verdade, acolhe como premissa um evidente 
paradoxo, afinal, como pode o destinatário de uma proibição ser autorizado, ele mesmo, a revogar a norma 
proibitória contra si existente?  
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548 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Cláusulas Pétreas. In: MIRANDA, Jorge (Org.). Perspectivas 
Constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. Volume II. Coimbra: Coimbra Editora, p. 155-156, 1996. 
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por Maria Helena Diniz, que preconiza a manutenção da garantia jurídica positiva de 
imutabilidade das cláusulas pétreas, em homenagem ao poder constituinte, que expressa o 
povo soberano, acima do qual nenhum poder legítimo deve prosperar549. 
 
20.8. Limites à reforma da Constituição brasileira de 1988. 
 
  No Brasil, de acordo com a Constituição de 1988, foi definido um núcleo não 
susceptível de reforma, e mais, que isso, bloqueador das emendas constitucionais que 
pretendam fazê-lo. Trata-se do artigo 60, parágrafo 4º, cuja redação é a seguinte: “Art. 60. (...) 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma 
federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos 
Poderes; IV - os direitos e garantias individuais” Estas, portanto, são as cláusulas pétreas em 
vigor no sistema constitucional brasileiro.  
 
  Fica evidenciado, conforme destaca Sayonara Grillo da Silva, que o poder de 
reforma está privado de adentrar nas matérias tidas pela Constituição como irreformáveis550. 
E, se o fizer, desde a discussão da respectiva emenda já estará violando a Constituição, 
tornando-se passível da impetração de mandado de segurança para sustar o correspondente 
processo legislativo551. 
 
  Quanto ao conteúdo dos limites materiais na Constituição brasileira de 1988, 
Ivo Dantas sustenta que o integram o preâmbulo e os princípios constitucionais fundamentais, 
implicitamente, embora não façam parte do elenco de cláusulas pétreas, não podendo ser 
atingidos, enquanto perdurarem no texto constitucional. Distinguem-se, pois, na visão do 
autor, das cláusulas pétreas, que constituem limites materiais imodificáveis. “Em outras 
palavras”, diz ele, “enquanto as cláusulas pétreas funcionarão sempre como limite material 
ao Poder de Reforma, não só em relação ao texto como um todo, mas, principalmente, com 
relação a elas próprias, o Preâmbulo e os Princípios Fundamentais se apresentam como 
limites à modificação de qualquer norma constitucional, não sendo, entretanto, eles próprios, 
campos inatingíveis pela Reforma Constitucional, salvo naqueles pontos onde as cláusulas 
pétreas coincidem com os seus conteúdos”552. 
 
20.9. Abrangência das cláusulas pétreas na Constituição brasileira de 1988. 
 
  Questão carregada de polêmica no Brasil diz respeito à abrangência do 
parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição de 1988. Especula-se acerca da inclusão ou não dos 
direitos sociais no rol de “direitos e garantias individuais”, ali declarados como cláusulas 
pétreas. A dúvida resulta da circunstância de que a expressão utilizada pelo referido 
dispositivo não tem paralelo em nenhuma denominação de título ou capítulo do texto 
constitucional. O título II recebeu a seguinte denominação: “DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS”, subdividindo-se  em quatro capítulos, a saber: Capítulo I – Dos direitos e 
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deveres individuais e coletivos (artigo 5º); Capítulo II – Dos direitos sociais; Capítulo III – Da 
nacionalidade; Capítulo IV – Dos direitos políticos, e; Capítulo V – Dos partidos políticos.  
 
  Não havendo um critério objetivo relacionado à denominação para responder à 
dúvida, cumpre refletir sobre o sentido da expressão direitos e garantias individuais, perante 
o texto constitucional positivo de 1988. À primeira vista, a locução encontraria seu conteúdo 
no artigo 5º, sede, por excelência, dos direitos individuais, na Constituição de 1988. Acontece 
que, para começar, o próprio artigo 5º extrapola a concepção meramente individual dos 
direitos, quando, por exemplo, prevê instrumentos como a liberdade de associação autônoma 
(incisos XVII, XVIII, XIX e XXI), a função social da propriedade (incisos XXIII, XXIV e 
XXV), e o mandado de segurança coletivo (inciso LXX). Indaga-se: tais dispositivos, 
conquanto escapem do caráter estritamente individual, constituem, mesmo assim, cláusulas 
pétreas, pelo simples fato de pertencerem ao artigo 5º? O raciocínio não parece razoável. 
Assim como não é razoável restringir as cláusulas pétreas ao artigo 5º da Constituição.  
 
  Na verdade, a maioria dos dispositivos do artigo 5º refere-se à primeira 
dimensão dos direitos fundamentais. Existe, porém, positivada na Constituição brasileira, uma 
grande quantidade de direitos fundamentais de segunda dimensão, especialmente nos artigos 
6º a 11. E nem todos os direitos fundamentais de primeira dimensão presentes na Constituição 
estão deduzidos no artigo 5º. Há, ainda, os direitos políticos e da nacionalidade, espalhados 
pelos artigos 12 a 17. 
 
  Tal panorama recomenda a interpretação do artigo 60, parágrafo 4º, de modo a 
considerar que os direitos e garantias individuais, ali proclamados como cláusulas imutáveis, 
se traduzem em todos os direitos fundamentais inclusos no título II, sejam eles direitos civis e 
políticos, sejam eles direitos sociais. Consideramos, ainda, que os princípios fundamentais 
também devem ser protegidos como cláusulas pétreas, seja pelo seu aspecto material - que só 
pode ser admitido como expressão do poder constituinte, jamais do poder de reforma -, seja 
porque o parágrafo 2º do artigo 5º prevê que os direitos e garantias constitucionalizados não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição. E o 
mesmo artigo 5º, parágrafo 2º, encarrega-se de assegurar a anexação ao rol de cláusulas 
pétreas de certos direitos dos servidores públicos, proclamados a partir do artigo 37, tais como 
a sindicalização e a greve (artigo 37, incisos VI e VII) e os direitos trabalhistas individuais 
mínimos, indicados mediante remissão ao artigo 7º (artigo 39, parágrafo 3º).  
 
20.10. Cláusulas pétreas e direitos sociais no Brasil. 
 
20.10.1. Posições contrárias. 
 
  Há quem mantenha-se resistente em agregar os direitos sociais ao rol das 
cláusulas pétreas da Constituição brasileira de 1988. Partem da premissa de que direitos e 
garantias individuais designam apenas os direitos fundamentais de primeira dimensão. Nessa 
linha, pontifica Maria Helena Diniz, que arrola como cláusulas pétreas apenas as normas 
contidas nos artigos 1º (fundamentos da República); 2º (harmonia e independência dos 
poderes); 5º (direitos e deveres individuais e coletivos), e; 14 (direitos políticos ao sufrágio 
universal e ao voto direto e secreto)553.  
 
  Também alinha-se com o repúdio à inclusão dos direitos sociais no elenco de 
cláusulas pétreas Ives Gandra Martins, em manifestação que reverte posicionamento 
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favorável, por ele adotado anteriormente. Com efeito, no ano de 1996, em artigo publicado na 
célebre obra comemorativa dos 20 anos da Constituição portuguesa, organizada por Jorge 
Miranda, dizia Ives Gandra Martins, textualmente, o seguinte: “o núcleo mais relevante de 
cláusulas pétreas é o que menciona os direitos individuais, que entendem alguns 
doutrinadores limitarem-se a direitos elencados no artigo 5º ou abrangidos pelo § 2º do 
mesmo dispositivo, enquanto outros estendem-nos aos direitos sociais e políticos, colocados 
no Título II da Constituição federal, dedicado aos direitos fundamentais. Tenho para mim 
que os direitos individuais não são apenas aqueles elencados no artigo 5º, mas em todo o 
Título II, pois todos dizem respeito aos direitos fundamentais para o amplo exercício da 
cidadania. Neste caso, todos os direitos sociais e políticos, além de outros expressos ou 
implícitos no texto de 1988, são cláusulas pétreas, interpretação esta que me parece mais 
adequada”554. O mesmo autor, em texto publicado no ano de 2001, alterou diametralmente o 
seu ponto de vista sobre a matéria, passando a sustentar a seguinte posição: “O Título II, que 
nos interessa, é o que diz respeito aos Direitos e Garantias Fundamentais, que são de três 
naturezas: os direitos e garantias individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos 
políticos. O que diz o artigo 60 da Constituição Federal? Em seu parágrafo 4º declara que 
não será objeto de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. O que vale 
dizer, na Constituição Federal, os direitos sociais não foram colocados como direitos e 
garantias individuais, nem os direitos políticos. Se analisarmos o disposto na enunciação do 
Título II, falam de direitos e garantias fundamentais, mas os direitos e garantias individuais 
estão colocados no artigo 5º, e nos artigos 7º e 8º estão os direitos sociais que não são 
cláusulas pétreas. E nem poderiam ser porque se o fossem a economia estaria absolutamente 
engessada ad perpetuam. A rigor, não vejo obstáculos constitucionais para alterar direitos e 
garantias sociais e nada me parece tão retrógrado como a Constituição dirigente”555. 
 
  Tal viés de interpretação procura brandir como argumento um pretenso risco de 
engessamento da Constituição, se as cláusulas pétreas forem arroladas de forma generosa. 
Trata-se, como denuncia Oscar Vilhena Vieira, do reflexo de uma posição neoliberalizante, 
mediante a qual defende-se a permissão de amplas reformas, inclusive de matiz 
constitucional, para, supostamente, deixar o país em melhores condições de competitividade 
na economia globalizada (aos temas do neoliberalismo e da globalização, dedicaremos 
especial atenção, na seqüência do trabalho: Capítulo 4, itens 23 e 24)556. 
 
20.10.2. Posições favoráveis. 
 
  Em defesa da inclusão dos direitos sociais na acepção de direitos e garantias 
individuais do artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição brasileira de 1988, considerando-os, 
portanto, cláusulas pétreas, apontamos, inicialmente, Bonavides, que declara arredar-se da 
interpretação restritiva de tradição liberal. Aludindo à latitude e à densidade normativa da 
expressão direitos e garantias individuais, escreve que a observância, a prática e a defesa dos 
direitos sociais formam o pressuposto mais importante para fazer eficaz a dignidade da pessoa 
humana, inscrita no artigo 1º da Constituição, e desdobrada no artigo 3º, que pugna por uma 
sociedade livre, justa e solidária. Daí sustentar que emerge de tais princípios constitucionais 
fundamentais a interpretação da garantia dos direitos sociais como cláusulas pétreas557.  
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  Adverte Ivo Dantas que a expressão direitos e garantias individuais, do artigo 
60, parágrafo 4º, da Constituição, deve ser entendida numa visão sistêmica, e não localizada 
ou restrita. Isto porque, segundo ele, a ampliação do conceito material de Constituição 
aconselha a inclusão em seus textos dos direitos sociais, os quais fariam parte do conceito 
contemporâneo de direitos individuais, uma vez que a sua única diferença face aos direitos 
fundamentais de primeira dimensão está na perspectiva de atuação do Estado – ação ou 
omissão558. 
 
  Harmônico com o pensamento de Ivo Dantas, argumenta Ingo Sarlet que a 
Constituição brasileira não traça qualquer diferença entre os direitos de liberdade e os direitos 
sociais, no que diz respeito à primazia dos primeiros sobre os segundos559. 
 
  Oscar Vilhena Vieira justifica a inclusão dos direitos sociais no rol das 
cláusulas pétreas (por ele denominadas superconstitucionais) pela fragilidade dos argumentos 
contrários, e porque a busca de realização da dignidade da pessoa humana, em sua percepção, 
deve inspirar a interpretação constitucional, especialmente em países marcados pela enorme 
desigualdade sócio-econômica, como o Brasil, sendo compreensível que tal projeto vincule as 
gerações futuras, mediante a imodificabilidade da proteção aos direitos sociais da 
Constituição560.   
 
  Por fim, mencionemos a sapiência de Josaphat Marinho, que apregoa a 
intangibilidade dos direitos sociais - inclusive como cláusula pétrea, à luz do artigo 60, 
parágrafo 4º - devido ao seu caráter de resguardo e fortalecimento da personalidade 
humana561. 
 
21. Controle de Constitucionalidade. 
 
21.1. Conceito de inconstitucionalidade.  
 
  Projetando uma noção ampla de inconstitucionalidade, Jorge Miranda ensina 
que  constitucionalidade e inconstitucionalidade designam conceitos relativos, tratando da 
“relação que se estabelece entre uma coisa – a Constituição – e outra coisa – um 
comportamento – que lhe está ou não conforme, que cabe ou não cabe no seu sentido, que 
tem nela ou não a sua base”562. Daí ser imprescindível conhecer a fundo tanto a referência 
constitucional, quanto à natureza do comportamento analisado, para, então, qualificar o 
vínculo estabelecido, se harmônico ou não, e em que medida. Este é um processo não apenas 
lógico, mas, sobretudo, valorativo. 
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559 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
p. 365, 2001.  
560 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva de Justiça (um Ensaio sobre os Limites Materiais ao 
Poder de Reforma). São Paulo: Malheiros, p. 244-247, 1999.  
561 MARINHO, Josaphat. Constituição e Direitos Sociais. In: RIBEIRO, Lélia Guimarães Carvalho, 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo (Coord.). Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, p. 47, 1998. 
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  Lidamos, em sede de inconstitucionalidade, com a questão da validade, que se 
caracteriza a partir de aspectos não apenas formais, mas também materiais, que devem ser 
apreciados valorativamente. Reputa-se inválida, assim, de acordo com a lição de Larenz, a 
disposição legislativa que contradiga a Constituição - mesmo nos princípios desta -, desde 
quando as normas constitucionais precedem em hierarquia todas as demais normas 
jurídicas563. 
 
  A inconstitucionalidade, para Jorge Miranda, expressa uma relação de 
desconformidade, e não de mera incompatibilidade. Não é a simples contradição, como 
explica, mas a relação de inadequação e inidoneidade perante a norma constitucional. Para 
ele, tal transgressão deve ser situada especificamente em determinada norma, lembrando que 
não se transgridem todas as normas ao mesmo tempo e de igual modo. A análise de 
constitucionalidade deve ser, por conseguinte, um procedimento rigoroso e pontual564. 
Consideramos esse ponto de vista um tanto restritivo, especialmente para averiguar a 
observância de princípios relativos a direitos fundamentais, freqüentemente passíveis de 
sofrer ofensa oblíqua por leis supervenientes. Não obstante, acreditamos que o exame de 
constitucionalidade deve, sim, atender a critérios. Não pode ser um jogo de meros palpites, ao 
sabor da conveniência do intérprete. 
 
  Nos parece mais equilibrada e correta a observação de José Afonso da Silva, 
segundo a qual os ditames da Constituição são condição de legitimidade das normas 
ordinárias e complementares, requerendo delas uma conformação formal e substancial. A 
validade das leis, em verdade, emana da norma constitucional, segundo um princípio de 
compatibilidade vertical. Por isso, com efeito, as normas jurídicas discordantes ou divergentes 
com a Constituição, devem ser julgadas ilegítimas e inválidas. Inconstitucionais, portanto565. 
 
  Defensor da idéia de interpretação conforme a Constituição como mecanismo 
de controle de constitucionalidade, antes de encará-la como preceito hermenêutico, Luís 
Roberto Barroso noticia a posição do Supremo Tribunal Federal do Brasil, no sentido de 
julgar parcialmente inconstitucionais as leis submetidas à interpretação conforme a 
Constituição. Para ele, a interpretação conforme a Constituição permite que se declare 
ilegítima determinada leitura de uma norma legal 566. 
 
21.2. Supremacia da Constituição. 
 
  O conceito de inconstitucionalidade só é possível na medida em que se aceite a 
premissa da supremacia da Constituição. E esta, conforme Oscar Vilhena Vieira, tem a sua 
origem atribuída ao pensamento de Locke, “O primeiro a formular na teoria política moderna 
um argumento a favor do constitucionalismo”. Teria sido ele o responsável pela descrição do 
legislativo como poder constituído e limitado567. 
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  O sentido prático da supremacia constitucional na apreciação das leis deu-se a 
partir do histórico julgamento do caso Marbury versus Madison, pela Suprema Corte norte-
americana, em 1803. Ali inaugurou-se o controle de constitucionalidade propriamente dito, 
com a proclamação da inconstitucionalidade de uma lei, por meio do poder judiciário, que ali 
se apresentava como intérprete qualificado da Constituição. A despeito da inexistência de 
previsão constitucional de mecanismos de controle da constitucionalidade das leis, o Juiz 
Marshall, então, desenvolveu irretorquível raciocínio, segundo o qual ou a Constituição 
controla os atos legislativos que a contrariem, ou poderá ser modificada por mero ato 
ordinário do legislativo568. 
 
21.3. Justiça constitucional. 
 
  Surge, então, a noção de justiça constitucional, que parte, na lição de Enterría, 
da consideração da Constituição como norma jurídica, invocável em juízo pelos cidadãos, e 
não apenas organizadora dos poderes superiores, como até então se estimava. Tal idéia, 
desenvolvida até os dias atuais, abre sólida perspectiva para os direitos fundamentais, que 
podem aspirar uma efetividade, para além da mera enunciação formal. O controle de 
constitucionalidade previne o arbítrio do legislador, preservando valores magnos, cuja 
imposição adquire um relevante instrumento569.  
 
  O controle de constitucionalidade afigura-se como interpretação orgânica, 
levada a efeito pelos tribunais ou cortes constitucionais, que ficam com o compromisso de 
atuar de acordo com os direitos fundamentais. Tal circunstância autoriza a afirmativa de 
Alexy, de que a ciência dos direitos fundamentais converteu-se, em larga medida, na ciência 
da jurisprudência constitucional570. 
 
21.4. Controle material de constitucionalidade. 
 
  O controle material de constitucionalidade dos atos do legislador, todavia, está 
distante de ser matéria pacífica. Na verdade, como destaca Canotilho, esta previsão afeta a 
discricionariedade legislativa, reivindicada para assegurar o poder de criação do legislador. 
Argumenta-se que a esfera volitiva do legislador, sintonizada com a representação política 
que exerce, não deve estar sob a ameaçadora égide do controle judicial. Teria o legislador, 
nessa perspectiva, a prerrogativa de ponderar livremente acerca dos fatores econômicos e 
sociais que incidem no seu trabalho de conformação, tarefa estranha ao mister de um órgão 
judicial. Tais considerações, no entanto, resvalam para a pretensão de um caráter soberano da 
legislação, idéia criticada por Canotilho, muito embora este admita que o problema carece de 
maior reflexão571. 
 
  O pressuposto da discussão em torno da interferência do poder de controle 
sobre os atos do legislativo consiste, ainda assim, na noção de que a apreciação de 
constitucionalidade é uma importante garantia contra os eventuais detentores do poder, 
assinala com pertinência Ivo Dantas. Não raro, as maiorias parlamentares investem contra 
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direitos fundamentais, com o objetivo de facilitar as suas plataformas políticas. E, por seu 
turno, a Constituição não pode ficar à mercê de semelhantes iniciativas572. 
 
  Conquanto não se negue ser imprescindível, o controle material de 
constitucionalidade é, também, delicado, em virtude do aspecto político que se reveste para 
ingressar no exame de conteúdo da norma. Não adianta, portanto, dizer que o controle dessa 
natureza é estritamente técnico, porque não é. Carrega consigo uma substância política 
irrecusável573. Isto não significa, contudo, que o órgão de controle aja discricionariamente. 
Pensaríamos assim numa linha hartiana ou kelseniana, que não abraçamos. Pensamos, ao 
contrário, como Dworkin, que o juízo político é essencial à interpretação jurídica, mas 
obedece a parâmetros contidos nos princípios jurídicos. Não é um vale-tudo. 
 
  A necessidade de mecanismos de controle de inconstitucionalidade material 
apresenta-se com ênfase em países emergentes como o Brasil, que ainda estão longe de 
afirmar condições mínimas de dignidade substancial para o seu povo. Aqui os direitos 
fundamentais, muitos deles sequer projetados na prática, ficam vulneráveis a contumazes 
retrocessos jurídicos, como afirma Bonavides, em conseqüência de fatores econômicos, 
políticos e financeiros. O Estado habitualmente tem sido alvo de medidas de enfraquecimento, 
reduzindo, assim, a sua capacidade de fomentar o desenvolvimento dos direitos sociais, ao 
argumento de uma suposta reestruturação aos moldes da globalização em curso574. 
 
21.5. Vícios legislativos. 
 
  Ao cabo destas perorações, permitimo-nos suscitar a apreensão de um conceito 
mais abrangente de inconstitucionalidade, da lavra de Marcelo Caetano. Para ele, a 
inconstitucionalidade é “o vício das leis que provenham de órgão que a Constituição não 
considere competente, ou que não tenham sido elaboradas de acordo com o processo 
prescrito na Constituição ou contenham normas opostas às constitucionalmente 
consagradas”575.  
 
  Emerge, por conseguinte, a idéia de inconstitucionalidade como vício 
legislativo, seja de forma, seja de conteúdo. Os vícios de conteúdo, que nos interessam 
especificamente, são classificados por Jorge Miranda em dois tipos: violação de lei 
constitucional e desvio de poder legislativo. A violação de lei constitucional se afigura pela 
pura e simples contradição de comandos entre a lei e a Constituição. Já o desvio de poder 
legislativo sucede com a contradição entre o objeto e o sentido do ato e a norma 
constitucional, ou, então entre o fim do ato legislativo e o fim constitucionalmente 
proclamado576. 
 
  A questão do desvio de poder dos atos legislativos atinge diretamente a 
normatividade dos preceitos programáticos definidores dos fins organizacionais e econômicos 
da sociedade. Lembra Paulo Pimenta que as normas constitucionais programáticas limitam a 
atividade do legislador – no sentido da sua eficácia negativa – atrelando o processo de 
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conformação legislativa da Constituição. Havendo, portanto, desvio dessa ordem, impõe-se o 
controle de constitucionalidade inspirado no conteúdo programático da Constituição577. 
 
  A tese defendida por Paulo Pimenta encontra eco nas lições de Jorge Miranda, 
que escreve: “As normas que consagram direitos econômicos, sociais e culturais são quase 
todas normas programáticas, conforme se sabe, e a inconstitucionalidade por omissão é a 
sua violação mais característica. Não deixa, porém, de se registrar inconstitucionalidade por 
acção (inconstitucionalidade material) na hipótese de normas legais contrárias 
(designadamente por desvio de poder legislativo) e na hipótese de revogação (não, 
logicamente, de declaração de inconstitucionalidade) de normas legais destinadas a conferir 
exeqüibilidade às normas constitucionais, sem que elas sejam substituídas por outras”578. 
 
21.6. Inconstitucionalidade de normas constitucionais. 
 
  Questão paralela de grande importância diz respeito à possibilidade, ou não, de 
inconstitucionalidade de normas constitucionais. Seu deslinde afeta a abrangência do controle 
de constitucionalidade, ou seja, se os tribunais e as cortes constitucionais estão autorizados a  
declarar a inconstitucionalidade de emendas constitucionais e de dispositivos da Constituição 
propriamente dita.  
 
  O assunto ganhou impulso com a célebre obra de Bachof, na qual o 
constitucionalista alemão concebeu a possibilidade de uma inconstitucionalidade de normas 
constitucionais, assegurando a sua submissão ao controle judicial579. 
 
  Na concepção de Bachof, a constitucionalidade de normas da Constituição 
deve ser analisada à luz de todo o direito incorporado na Constituição ou por ela pressuposto. 
Admite, portanto, que este juízo de constitucionalidade leve em conta normas 
metaconstitucionais. Para tanto, acolhe a idéia de que os direitos fundamentais elementares 
têm força obrigatória anterior a todo o direito positivo, condicionando, inclusive, a validade 
deste. E, em defesa da sua argumentação, invoca a doutrina de Krüger, para quem o artigo 1º, 
nº 3, da Lei Fundamental da Alemanha, de 1949 (“Art 1º (...) 3. Os direitos fundamentais a 
seguir enunciados vinculam, como direito diretamente aplicável, os poderes legislativo, 
executivo e judicial”), ao qualificar os direitos fundamentais como diretamente aplicáveis, e a 
eles vincular os poderes do Estado, dentre eles o poder legislativo, também obrigou o 
legislador constitucional a respeitar tais direitos fundamentais580.  
 
  Produto de um particular momento histórico, no qual a Alemanha acabava de 
despedir-se do regime hitlerista, a tese de Bachof procura impedir a repetição de violações à 
democracia e à dignidade da pessoa humana, supostamente baseadas na institucionalidade.  
 
  Registre-se que a idéia de limitação do poder legislativo por direitos tidos 
como naturais evoca a teoria política de Locke, segundo a qual estes antecedem o próprio 
Estado, conforme explica Oscar Vilhena Vieira581. Toma o cuidado, porém, Bachof, de 
                                                           
577 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Programáticas. São 
Paulo: Max Limonad, p. 202-203, 1999. 
578 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 2. ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, p. 351,  1998. 
579 BACHOF, Ott o. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Coimbra: Almedina, p. 12, 1994.   
580 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Coimbra: Almedina, p. 25, 32-33 e 86, 1994. 
581 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva de Justiça (um Ensaio sobre os Limites Materiais ao 
Poder de Reforma). São Paulo: Malheiros, p. 34, 1999. 



 144

sublinhar que o direito supralegal a que se refere tem cunho objetivo, consubstanciado de 
maneira sistemática, diferindo inteiramente do mero recurso à consciência individual como 
fundamento de validade ou fonte de decisões judiciais. No fundo, sua convicção reside em 
que a inconstitucionalidade ocorre quando uma norma apenas constitucionalmente formal 
ofende norma ou normas a um só tempo constitucionalmente formais e materiais 582.  
 
  No Brasil, o controle de constitucionalidade de normas constitucionais – ao 
menos daquelas incluídas na Constituição por emendas do poder de reforma - já é uma 
realidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIn) nº 939-7-DF583, estipulou que as emendas constitucionais devem ficar adstritas à 
reverência absoluta aos limites materiais conhecidos como cláusulas pétreas. Havendo 
violação, como observa Luís Roberto Barroso, as emendas sujeitam-se ao controle judicial de 
constitucionalidade, devendo ter pronunciada a sua invalidade584. 
 
  Tal precedente jurisprudencial restou por consagrar a posição em favor da 
hierarquização interna na própria Constituição, sustentada, dentre outros, por Ivo Dantas585. 
Afinal, se as normas incluídas ao texto constitucional sob a forma de emendas constitucionais 
podem ser declaradas inconstitucionais, isto resulta do maior tônus jurídico das normas que se 
apresentam como limites materiais, na acepção do artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição de 
1988.  
 
21.7. Preservação de direitos fundamentais. 
 
  O controle de constitucionalidade, no seu aspecto material, encontra a sua 
razão de ser na necessidade de preservação do conteúdo progressivo dos direitos 
fundamentais. Uma vez proclamadas tais conquistas em favor da dignidade do ser humano, 
não se admite que possa haver recuo, mesmo numa perspectiva histórica. É bem verdade que, 
nesse raciocínio, nos aproximamos de uma idéia cara ao jusnaturalismo, mas nem por isso 
pouco pertinente. Eis a síntese que Bidart Campos sugere a respeito: “Por fin, vuelve la vieja 
idea escolástica: el derecho natural crece por adición, pero no disminuye por sustracción. La 
historicidad de los derechos, o el derecho natural de contenido progresivo – y hasta variable 
– no convalidan retrocesos; superada la esclavitud, no podríamos regresar a ella; 
alcanzados los derechos sociales y económicos, no podríamos quedarnos únicamente con los 
viejos derechos clásicamente denominados civiles; reconocida ampliamente – hasta la 
doctrina social de la Iglesia – la libertad religiosa, no podríamos restaurar la 
Inquisición”586. 
 
  Frente ao risco de excessiva politização da idéia de bloqueio ao retrocesso 
social, que poderia redundar no desprestígio de tão importante propósito, Canotilho agrega, 
oportunamente, a possibilidade de extração, no próprio ordenamento jurídico-constitucional, 
da proibição do recuo em tais conquistas, mais precisamente, invocando a observância das 
normas programáticas. Veja-se o seu posicionamento: “não é apenas importante, sob o ponto 
                                                           
582 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? Coimbra: Almedina, p. 44-45, 55 e 62-63, 1994. 
583 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADIn nº 939-7-DF. Relator: Ministro Sydney Sanches. In: Diário da 
Justiça da União de 21.1.94, p. 193. 
584 BARROSO, Luís Roberto. A Constituição e o Conflito de Normas no Tempo. In: MIRANDA, Jorge (Org.). 
Perspectivas Constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. Volume I. Coimbra: Coimbra Editora, p. 51, 
1996. 
585 DANTAS, Ivo. Direito Adquirido, Emendas Constitucionais e Controle de Constitucionalidade. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, p. 5, 42-43, 1997.  
586 CAMPOS, Germán J. Bidart. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea, p. 122, 1991. 
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de vista político, que o retrocesso social constitua um limite para o legislador; interessa 
também que, sob o ponto de vista jurídico-constitucional, esse retrocesso surja como 
arbitrariamente violador das imposições ou programa constitucional”587. 
 
22. Interpretação das Leis Conforme a Constituição. 
 
22.1. Conceito. 
 
  Defendendo a tese da superioridade dos princípios constitucionais em relação 
aos princípios gerais de direito, sobretudo no tocante às decisões valorativas que encontram 
expressão nos direitos fundamentais da Constituição, Larenz evolui para o reconhecimento da 
consideração de tais princípios na interpretação da legislação ordinária. “Como as normas 
constitucionais precedem em hierarquia todas as demais normas jurídicas”, diz ele, “uma 
disposição de legislação ordinária que esteja em contradição com um princípio 
constitucional é inválida” 588. 
 
  Não obstante, previamente ao seu exame de constitucionalidade, milita em 
favor das normas jurídicas uma presunção de compatibilidade com a Constituição. Daí emana 
a conclusão de que uma norma não deve ser declarada inconstitucional quando: a) a 
invalidade não for manifesta e inequívoca, subsistindo dúvida a respeito, e; b) entre 
interpretações plausíveis, houver alguma que permita compatibilizar a norma com a 
Constituição589. 
 
  Como esclarece Bonavides, a interpretação conforme a Constituição não é, 
propriamente, um método de interpretação da Constituição, mas sim um princípio de 
interpretação das leis infraconstitucionais em concordância com a Constituição. A hipótese de 
aplicação deste princípio pode ser sumarizada na seguinte lição do citado constitucionalista: 
“Uma norma pode admitir várias interpretações. Destas, algumas conduzem ao 
reconhecimento de inconstitucionalidade, outras, porém, consentem tomá-la por compatível 
com a Constituição. O intérprete, adotando o método ora proposto, há de inclinar-se por esta 
última saída ou via de solução. A norma, interpretada ‘conforme a Constituição’, será 
portanto considerada constitucional. Evita-se por esse caminho a anulação da lei em razão 
de normas dúbias nela contidas, desde naturalmente que haja a possibilidade de 
compatibilizá-las com a Constituição”. Diz ele, ainda, que este método interpretativo peculiar 
foi desenvolvido nas cortes alemãs, chegando a mencionar o seguinte trecho de 
pronunciamento do Tribunal Constitucional da República Federativa da Alemanha, a respeito: 
“Se a norma contrariar um princípio, seja qual for a interpretação possível, considerar-se-á 
inconstitucional. Mas se a norma admitir várias interpretações, que em parte conduzem a 
uma conclusão de inconstitucionalidade e por outra parte se compatibilizam com a 
Constituição, é a norma constitucional, e como tal se aplicará de acordo com a 
Constituição” 590.  
 
  Inocêncio Mártires Coelho, enunciando o princípio de interpretação das leis 
conforme a Constituição, além de considerar aceitável o aproveitamento da alternativa 
                                                           
587 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra: Coimbra 
Editora, p. 414, 1994; SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, p. 373-375, 2001. 
588 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 479, 1997. 
589 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3. ed. São Paulo: Saraiva, p. 180-181, 
1999. 
590 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, p. 388 e 474, 1998.  
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interpretativa compatível com a Constituição, adiciona que tal procedimento não pode dar 
ensejo à total contrariedade do sentido emprestado à lei pelo legislador, mesmo que a pretexto 
de alcançar a pretendida compatibilidade591.  
 
  Canotilho dimensiona a interpretação nesses moldes, fundamentalmente, como 
um princípio de controle de constitucionalidade, cuja característica própria emerge quando a 
incidência de variados elementos interpretativos da lei resulta em mais de uma opção para o 
intérprete, sendo que uma delas indica a via da conformidade com a Constituição, ao contrário 
de outra ou outras desprezadas por desconformidade592.  
 
  Na Constituição portuguesa vigente, há um dispositivo expresso de enunciação 
do princípio em tela, condicionando a validade das leis e dos demais atos do Estado, das 
regiões autônomas e do poder local à sua conformidade com a Constituição (artigo 3, nº 3) 593, 
circunstância que não se repete na Constituição brasileira, embora digamos que nela encontra-
se implícita, a partir das regras de controle de constitucionalidade. 
 
22.2. Procedimento.   
 
  Fazendo a descrição das etapas do processo de interpretação de uma lei em 
conformidade com a Constituição, Larenz sugere, inicialmente, examinar se a interpretação 
tida por inconstitucional é a única possível, de acordo com os métodos de interpretação 
tradicionais. Se for, o assunto está encerrado, e não há compatibilidade a declarar. A 
disposição legal será inválida. Se, por outro lado, houver pelo menos outra interpretação 
possível, e resultar cabível ao menos uma que se compatibilize com a Constituição, esta deve 
prevalecer. Em outras palavras: sempre obtém preferência a interpretação legal que melhor 
concorde com os princípios da Constituição. Conformidade com a Constituição, assim, deve 
ser acolhida como um critério de interpretação594. 
 
  Conquanto sua denominação pareça um truísmo, a interpretação conforme a 
Constituição contém sutilezas - como assinala Luís Roberto Barroso -, representadas pela 
necessidade de busca de uma interpretação que não seja a princípio preferível. O citado autor  
decompõe didaticamente as fases do processo interpretativo conforme a Constituição da 
seguinte maneira: “1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a 
mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades 
interpretativas que o preceito admita. 2) Tal interpretação busca encontrar um sentido 
possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto. 3) 
Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de outra ou 
outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado contrastante com a 
Constituição. 4) Por via de conseqüência, a interpretação conforme a Constituição não é 
mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade 
pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal”595. 
 
                                                           
591 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, p. 
92, 1997.  
592 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
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593 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. Constituição e Inconstitucionalidade. 3. ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, p. 314, 1996. 
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 147

22.3. Dimensões. 
 
  Em vez de mencionar etapas do procedimento interpretativo conforme a 
Constituição, Canotilho opta por indicar as suas dimensões, as quais, em sua opinião, devem 
colaborar, de modo articulado, para a compreensão plena do instituto. A primeira dimensão 
seria vinculada ao princípio da prevalência da Constituição, que determina, necessariamente, 
a escolha de uma interpretação compatível com o texto e o programa constitucionais. A 
segunda dimensão acudiria o princípio da conservação de normas, que recomenda o 
aproveitamento da norma que ofereça alguma perspectiva de interpretação em conformidade 
com a Constituição. A terceira dimensão diria respeito ao afastamento da interpretação que, 
embora conforme a Constituição, contrarie a letra e o sentido da norma interpretada. E, por 
fim, diz Canotilho, “quando estiverem em causa duas ou mais interpretações – todas em 
conformidade com a Constituição – deverá procurar-se a interpretação considerada como a 
melhor orientada para a Constituição”596. 
 
  Contra esta derradeira assertiva transcrita, da lavra de Canotilho, insurge-se o 
pensamento de Larenz, acompanhado, entre nós, por Luís Roberto Barroso. Considera Larenz 
que a interpretação conforme a Constituição deve ter um caráter excepcional. Para ele, o 
primado da concretização constitucional pertence ao legislador, não devendo ser usurpado. 
Onde o princípio constitucional deixar abertura para diversas possibilidades concretizadoras, 
argumenta, os tribunais devem curvar-se à escolha do legislador, adotando a interpretação 
mais evidente no texto legal editado, não sendo possível recorrer a outra, mesmo que também 
compatível com a Constituição. Apenas na hipótese de insuperável contradição da 
interpretação mais aparente da lei editada com o princípio constitucional supostamente nela 
deduzido é que, segundo Larenz, os tribunais ficariam autorizados a lançar mão da opção de 
escolha de uma outra interpretação, ao argumento da sua  conformidade com a 
Constituição597. No mesmo sentido, alinha-se Luís Roberto Barroso, invocando o princípio da 
independência e harmonia entre os poderes (artigo 2º, da Constituição brasileira em vigor), 
para afirmar que “só por exceção – e em resguardo de inequívoca vontade constitucional – é 
que deverão juízes e tribunais superpor sua interpretação às decisões e avaliações dos 
legisladores” 598. 
 
  Mesmo que se reconheça a competência conformadora do legislador, cumpre 
lembrar que o sistema constitucional não atua nas instâncias inferiores do sistema jurídico 
apenas para enquadrar condutas com ele absolutamente incompatíveis. A Constituição, na 
atual etapa de evolução do constitucionalismo, porta um programa de realização de princípios, 
cuja observância exige um esforço constante de aproximação por parte do legislador e das 
instâncias administrativas. Esse programa constitucional, especialmente aquele relativo aos 
princípios constitucionais, e, dentre eles, os enunciadores de direitos fundamentais, enviam 
autênticas mensagens ao legislador, às estruturas do Estado e à sociedade. Tais 
recomendações não se submetem ao arbítrio das instâncias infraconstitucionais. São um 
projeto de obediência obrigatória, que dá margem a uma valoração racional de sua marcha. 
Daí porque se nos afigura mais adequada a proposta doutrinária de Canotilho, de forma a 
permitir ao intérprete constitucional escolher dentre as opções de interpretação de uma lei a 
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que melhor se oriente de acordo com a Constituição, mesmo que com isto supere a intenção 
mais evidente do legislador.  
 
  Em consonância com a conclusão de Canotilho, por nós acompanhada, 
identificamos a doutrina de Jorge Miranda, que, embora considere que o aspecto 
preponderante da interpretação conforme a Constituição é o discernimento do sentido único e 
necessário para o aproveitamento da validade da lei aparentemente inconstitucional, não 
descarta, porém, a utilização do instituto para a escolha de um dos vários sentidos possíveis da 
lei, quando haja mais de uma alternativa compatível com a Constituição, sendo uma delas a 
que melhor expresse o desejo constitucional. Vejamos a sua literal manifestação a respeito: 
“A interpretação conforme a Constituição não consiste então tanto em escolher entre vários 
sentidos possíveis e normais de qualquer preceito o que seja mais conforme com a 
Constituição quanto em discernir no limite – na fronteira da inconstitucionalidade – um 
sentido que, embora não aparente ou não decorrente de outros elementos de interpretação, é 
o sentido necessário e o que se torna possível por virtude da força conformadora da Lei 
Fundamental”. A abordagem ampla e conciliatória adotada por Jorge Miranda diante da 
questão polêmica, tão somente reitera o seu propósito de otimizar e prestigiar a Constituição, 
demonstrado alhures: “Tema próximo do da interpretação constitucional, embora dele 
distinto, vem a ser o da interpretação da lei em face da Constituição ou, num sentido muito 
amplo, da interpretação conforme a Constituição. Trata-se, antes de mais, de conceder todo 
o relevo, dentro do elemento sistemático da interpretação, à referência à Constituição. Com 
efeito, cada disposição legal não tem somente de ser captada no conjunto das disposições da 
mesma lei e no conjunto da ordem legislativa; tem outrossim de se considerar no contexto da 
ordem constitucional”599. 
 
  Entre nós, acolhe semelhante ponto de vista Manoel Peixinho, repudiando uma 
interpretação que dê prioridade à ordem normativa legal. Eis o seu pronunciamento sobre o 
assunto: “Conseqüência lógica da aceitação da interpretação conforme a Constituição é a 
recusa da interpretação conforme as leis. O fundamental é que se interprete a lei de acordo 
com as normas constitucionais superiores, nunca o contrário”600. 
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Capítulo 4 
Globalização e Crise do Modelo de Proteção Social. 

 
23. O Impacto da Globalização. 
 
23.1. Conceito. 
 
  Caracterizar a reforma trabalhista no Brasil exige um esforço de definição do 
contexto das mudanças que a distinguem. Convém situar as alterações no panorama 
econômico, social, político e ideológico em que brotam. E o primeiro elemento a examinar, 
até por ser o que maior grau de generalidade apresenta, diz respeito ao fenômeno da 
globalização.  
 
  Estamos, assim, diante de um conceito vago, polissêmico e carregado de 
ideologia. Seja como for, torna-se essencial a sua decifração. Uma primeira aproximação nos 
remete a observações preliminares sugeridas por Angela Mora ao conceito de globalização. 
Antes de mais nada, globalização designa a ausência de limites e fronteiras, diz ela. Seu 
significado evoca uma realidade abarcativa, homogeneizante e conectiva, acrescenta601. Mas, 
sem dúvida, globalização deve ser encarada como um processo. Não é algo que se instale ou 
se repila de uma só vez. Constitui uma marcha complexa e dificilmente abortável. 
 
  No alicerce da globalização, situada historicamente no final do século XX e 
início do século XXI, está, indiscutivelmente, o capitalismo, em mais de um de seus ciclos de 
expansão602. Por essa razão, Mílton Santos a considera “o ápice do processo de 
internacionalização do mundo capitalista”603. A dinâmica desse movimento global, decerto, 
preserva e veicula os aspectos essenciais que marcam a feição do capitalismo, desde o seu 
surgimento.  
 
  Acompanhamos, portanto, a vertente que vislumbra o elemento econômico 
como a chave da globalização. É bem verdade que o aspecto ideológico também se faz 
presente, mas num sentido acessório ou complementar, como veremos adiante. Para nós, a 
direção do processo está sob a tutela do capital financeiro, cuja pretensão regulatória busca 
impor-se como um “fático universal em ação”, na crítica abordagem de Tarso Genro604. 
 
  Embora se origine nas relações econômicas, a globalização não restringe os 
seus efeitos à esfera econômica. Repercute intensamente nos domínios social, cultural e 
político. De fato, a generalização das forças produtivas e das relações capitalistas assume o 
comando dos desenvolvimentos da realidade social, como assinala Ianni605. E o mundo do 
direito não fica isento dessa influência. Muito ao contrário, os dramas sociais causados pelo 
trauma econômico da globalização afetam os marcos normativos, desafiando paradigmas de 
implementação da justiça, e lançando a perspectiva de afirmação progressiva dos direitos 
fundamentais numa séria crise.  
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  Pela vantagem de contemplar os diversos matizes da complexa teia de 
injunções existente em torno da globalização, adotamos a rica definição de José Eduardo 
Faria para o fenômeno: “por globalização se entende basicamente essa integração sistêmica 
da economia em nível supranacional, deflagrada pela crescente diferenciação estrutural e 
funcional dos sistemas produtivos e pela subseqüente ampliação das redes empresariais, 
comerciais e financeiras em escala mundial, atuando de modo cada vez mais independente 
dos controles políticos e jurídicos ao nível nacional”606. Nos parece, em particular, que esta 
síntese expressa de maneira combinada dois aspectos paralelos essenciais da globalização: sua 
força atrativa para um sistema próprio, baseado na abertura para uma proliferação dos laços 
de comunicação e comércio; e seu potencial desagregador das estruturas institucionais 
tradicionais, sobretudo as de caráter nacional. 
 
  Em apoio a tal construção conceitual e de conteúdo, temos o magistério de 
Mantero de San Vicente, que alinha como notáveis características do processo de 
globalização: a) a forte aceleração da transnacionalização do capital; b) o predomínio do 
capital financeiro, e; c) a liberalização do comércio exterior607. Tudo isso conjugou-se para 
constituir a base da propalada integração sistêmica sob a globalização, não como um 
paradigma de sucesso, mas de sobrevivência. 
 
23.2. Globalização e expansão do capitalismo. 
 
  Devido à manutenção daquilo que chamaríamos princípio ativo do capitalismo, 
a globalização opera determinadas práticas de integração e expansão competitiva que não são 
inéditas na história. Conforme ressalta Däubler, a interdependência mundial das economias 
nacionais não é fenômeno radicalmente novo. A novidade repousa, tão somente, no grau de 
amplitude e dinamismo do intercâmbio de bens e capitais608. 
 
  Wolney Cordeiro, nessa esteira, patrocina o pensamento segundo o qual a 
globalização, no fim das contas, pode ser interpretada como um processo de expansão do 
capital, à semelhança do colonialismo ou do transnacionalismo. O fator distintivo, para ele, 
encontrar-se-ia no abalo sofrido pelo Estado soberano. O amparo estatal tornou-se 
desnecessário ao ciclo de expansão do capital, passando a constituir, ao revés, um autêntico 
estorvo ao ritmo acelerado das transações ao redor do globo terrestre609. 
 
23.3. Efeitos. 
 
  A globalização irradia-se em profundas alterações na estratégia empresarial, 
afetando sensivelmente o locus das relações produtivas. Os complexos empresariais 
experimentam, nesse contexto, processos de reestruturação variados, com reflexos 
importantes nas relações capital/trabalho. As empresas convertem-se em núcleos de intensas 
transformações, visando à sua adaptação aos novos padrões de acumulação de capital. 
 
                                                           
606 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, P. 52, 1999. 
607 SAN VICENTE, Osvaldo Mantero de. El Derecho del Trabajo ante la Globalización de la Economia. In: 
Globalización Económica y Negociación Colectiva. Regimén Financiero y Administrativo de la Seguridad 
Social. Santiago: Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 114, 1998. 
608 DÄUBLER, Wolfgang. La Autonomia de las Partes en la Negociación Colectiva ante el desafio de la Unión 
Monetaria Europea. In: Evolucion del Pensamiento Juslaboralista. Estudios en Homenaje al Prof. Héctor-Hugo 
Barbagelata. Montevideo: FCU, p. 657, 1997. 
609 CORDEIRO, Wolney de Macedo. A Regulamentação das Relações de Trabalho Individuais e Coletivas no 
Âmbito do Mercosul. São Paulo: LTr, p. 33-35, 2000. 
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  Com semelhante percepção, Ianni descreve: “Globalizam-se as relações, os 
processos e as estruturas que configuram a dinâmica da empresa e da corporação, do 
mercado e do planejamento, das técnicas produtivas e das formas de organização do 
trabalho social”610. 
 
  O mundo globalizado instituiu um extraordinário incremento da concorrência 
comercial, cujos horizontes se estenderam fortemente para o âmbito internacional. As 
empresas, estejam onde estiverem, são atingidas pelo impacto da competitividade global de 
vocação insidiosa e irrestrita.  
 
  Disso deriva a exigência de maior produtividade empresarial e melhor 
qualidade dos produtos e serviços, além da redução de custos, conforme aponta Süssekind, 
que aproveita para identificar duas conseqüências notáveis desse novo espírito encarnado 
pelas empresas: a) a horizontalização da produção de bens ou serviços, mediante o 
encadeamento contratual com outras empresas especializadas em determinados segmentos do 
processo produtivo, e; b) o desenvolvimento de hipóteses de flexibilização da tutela ao 
trabalho611. 
 
  Pouco a pouco, o modelo de organização da produção típica da fase de 
acumulação fordista perde espaço, ante à necessidade de maior dinamismo e maleabilidade, 
desde as unidades produtivas, em face dos novos tempos da globalização. Mudando o perfil 
da produção, mudam igualmente as relações de trabalho a ela vinculadas. O trabalho passa a 
ser afetado pelas mudanças endógenas da empresa, mas também por causas exógenas, 
relacionadas ao jogo de forças econômicas e sociais que lançam as relações capitalistas num 
ambiente de difícil controle: o mercado competitivo global. 
 
  Convém recordar, entretanto, que a alvorada do mundo pós-Guerra Fria, mercê 
da perspectiva de eliminação progressiva de tensões, de estímulo à cooperação internacional e 
de redirecionamento dos excessivos gastos militares, alimentava a promessa de melhoria geral 
de condições sociais para a humanidade. Tal expectativa, conforme Dupas, se assentava na 
“esperança de uma fase de prosperidade econômica geral impulsionada pelos mercados 
livres e por amplos ganhos de produtividade. A suposição era de que ela seria conquistada 
pela lógica estimulante da competição global e permitiria um novo mundo de circulação de 
pessoas e mercadorias, com o mercado constituindo-se em instrumento de harmonia e 
paz”612. 
 
  Não obstante tais perspectivas supostamente alentadoras, o processo que se 
seguiu, de intensificação da globalização econômica, veio a produzir, ao contrário, frustrantes 
resultados e conseqüências nocivas, na ótica da valorização do trabalho. Convicto disto, 
Mantero de San Vicente relaciona o que denomina “cambios perjudiciales para los 
trabajadores”, dentre os quais destaca o benefício obtido no mercado global pelos países 
onde o custo do trabalho é mais baixo. Ao cabo de sua exposição, o jurista uruguaio constata 
que “El empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, se produce en definitiva a 
nivel universal”613. 
                                                           
610 IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 187, 1999. 
611 SÜSSEKIND, Arnaldo. O Futuro do Direito do Trabalho no Brasil. In: Revista LTr, São Paulo: LTr, ano 64, 
nº 10, p. 1231, out. 2000. 
612 DUPAS, Gilberto, Economia Global e Exclusão Social. São Paulo: Paz e Terra, p. 9, 1999. 
613 SAN VICENTE, Osvaldo Mantero de. El Derecho del Trabajo ante la Globalización de la Economia. In: 
Globalización Económica y Negociación Colectiva. Regimén Financiero y Administrativo de la Seguridad 
Social. Santiago: Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 117, 1998. 



 153

 
  O que se verifica na prática é a contínua mobilidade do capital em busca de 
países que assegurem aos seus povos menores garantias sociais e trabalhistas, o que contribui 
para a erosão das normas de proteção existentes, além da evidente inibição do seu avanço. Tal 
conclusão decorre da seguinte narração de Dupas: “Dessa forma, essas empresas não só 
visam atingir um mercado consumidor global como o fazem utilizando mão de obra, 
tecnologia e matérias-primas existentes em todo o mundo da forma mais eficiente possível. É 
interessante notar que, ao contrário das multinacionais – que tendiam a reproduzir as 
relações de trabalho observadas nas matrizes -, as transnacionais, além de fabricarem 
diferentes partes do produto em diferentes países, o fazem sob contratos de trabalho 
variados. Onde lhes é conveniente, utilizam mão-de-obra familiar e pagam por peça; outras 
vezes, contratam nos moldes convencionais de trabalho – com estabilidade, benefícios, 
garantias. Em outros países, preferem ainda utilizar mão-de-obra em tempo parcial, com 
contratos mais precários ou terceirizando parte de suas atividades; ao fazê-lo, transferem 
para terceiros a responsabilidade da contratação e da relação com trabalhadores que, de 
outra forma, estariam sob sua ordem e responsabilidade”614. 
 
  Em idêntica linha de princípio, Nei Cano Martins relata que “os detentores 
desses capitais, dentre os países emergentes, preferem aqueles em que a legislação estatal de 
proteção ao trabalho não traga embaraços a seus interesses. Buscam plagas onde possam 
atuar com custo menor, não só no que tange aos salários diretos, quanto no que respeita aos 
encargos sociais. Dão preferência para locais onde o Estado não se imiscua muito no campo 
das relações trabalhistas e onde possa haver maior liberdade nas relações com os 
trabalhadores, mediante, por exemplo, sistemas de contratações precárias, direitos 
trabalhistas criados muito mais por meio de negociação coletiva e muito menos pela via da 
legislação protecionista”615. 
 
  Perante tais circunstâncias, Blanpain sustenta, com absoluta procedência, que o 
marco das relações de poder entre capital e trabalho tem sido dramaticamente afetado pela 
internacionalização do mundo econômico616. 
 
23.4. Impacto no direito. 
 
  Seja qual for o juízo que se faça acerca desse fenômeno de internacionalização 
econômica, sua ocorrência evidencia a impossibilidade de restrição do direito apenas aos 
âmbitos nacionais. No terreno do direito constitucional, aliás, a questão da incorporação dos 
tratados é antiga, o mesmo acontecendo no campo do direito do trabalho. As circunstâncias 
atuais, relativas à marcha da globalização, tão somente agregam um novo viés, que intensifica 
a abordagem internacional do direito. 
 
  Convencido disto, Valdés sustenta que “Em un mundo integrado, globalizado, 
interdependiente, (...) no es posible seguir pensando el derecho em general, ni menos el 
derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, como sistemas aplicables 
exclusivamente a un país, desentendiéndose de las recíprocas influencias que tienen las 
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normas internacionales y la nueva realidad, producto de un mundo cambiante y totalmente 
distinto al que existía em el siglo XIX y principios del siglo XX”617. 
 
  As transformações em curso afetam, iniludivelmente, os modelos 
constitucionais, como salienta Ivo Dantas, que alerta para o impulso que a globalização 
propicia ao padrão neoliberal, caracterizado pela diminuição do tamanho do Estado e pela 
remessa das questões econômicas e sociais à atividade privada, ao modo da perspectiva 
liberal, anterior ao advento de constitucionalismo social618. Dessa preocupação partilha 
Bonavides, ao afirmar que, por conta da globalização e do neoliberalismo, aumentaram 
substancialmente os obstáculos para a concretização dos direitos fundamentais de segunda 
dimensão619. 
 
23.5. Sistemas regionais. 
 
  Num mundo globalizado, que ameaça provocar a diluição dos anteparos 
estatais de defesa da condição social das pessoas, as incertezas sobre o futuro são a regra. Por 
outro lado, a interconexão das economias permite que as crises em um país ou região 
facilmente se propaguem a todos os outros, em intensidade e rapidez dantes desconhecidas, 
resultando em mais um fator de desestabilização das estruturas econômicas e sociais620.  
 
  Nesse contexto, explica Cássio Mesquita Barros, “começou a surgir a idéia, 
tanto nos países mais ricos e desenvolvidos, com maior capacidade produtiva, possuidores de 
tecnologia avançada, quanto nos menos desenvolvidos, de formar blocos regionais, o que 
possibilitaria maior desenvolvimento comercial e a inserção de suas economias nacionais no 
mundo internacional. A formação de blocos regionais também facilitaria o surgimento de 
economias de escala, o aumento da produtividade e a redução de custos, além de induzir a 
maior competitividade, não só dentro do próprio bloco, como também no ato de exportação 
para terceiros países”621. 
 
  Tais sistemas econômicos regionais integram economias nacionais, 
conformando a idéia de nação à dinâmica da economia globalizada622. Representam, segundo 
José Eduardo Faria, a linha prevalecente, por traduzirem uma estratégia de obtenção de 
melhores condições de participação no intercâmbio mundial, procurando minimizar os custos 
sociais e econômicos da globalização e proporcionando uma defesa tanto quanto possível 
eficaz contra a especulação financeira e os fluxos de capitais não-produtivos623. 
 
23.6. Preservação dos direitos fundamentais. 
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  Para além do regionalismo, dentre as possibilidades de ação a nível global, 
procede a advertência de Däubler, no sentido de que o mercado mundial necessita de um 
marco legal vinculante, para conter a lei do mais forte624. O extraordinário favorecimento do 
elemento competitivo assim determina, sob pena de aprofundamento do drama material das 
nações e dos povos que mais necessitam de desenvolvimento e promoção social. 
 
  Sintonizado com a proposição de Däubler, lança Bonavides a idéia de 
globalizar direitos fundamentais, que equivaleria a universalizá-los no campo institucional. 
Uma tal globalização política - como denomina – serviria de antídoto aos males da 
globalização, revertendo a sua inspiração neoliberal, de forma a, num caminho oposto, 
corresponder à entronização efetiva e mundial do Estado democrático e social625. Seria uma 
tentativa de aproximar a integração econômica do projeto de integração social hoje em crise, e 
restabelecer os seus valores e normas num plano mais largo.  
 
  A partir dessas idéias, torna-se compreensível a postulação de Capón Filas, 
que sugere o incremento da internacionalização do direito do trabalho e dos sindicatos como 
resposta à globalização, argumentando que esta seria a melhor defesa possível para a 
dignidade da pessoa humana, contra os prejuízos sofridos ante uma integração sistêmica que a 
despreza626. 
 
  Estamos, enfim, de acordo com Ianni, na sua rejeição ao argumento de que a 
globalização – ou globalismo, como prefere - seja mera fabulação do neoliberalismo. Este, na 
verdade, constitui um substrato ideológico daquela. A globalização não se reduz à ideologia 
neoliberal, muito embora esta tenha nela assumido a hegemonia, em dado momento. A 
globalização, portanto, é o cenário onde o neoliberalismo ora triunfa. Mas nesse palco há 
tendências ideológicas diversas buscando o seu espaço, aptas a desempenhar um papel, se 
tiverem a oportunidade. A globalização, assim, não deve ser encarada como um jogo de cartas 
marcadas – o será caso não haja resistência e reação à tendência hegemônica. Antes, constitui 
um imenso e original desafio político e científico, que requer urgente enfrentamento627. 
 
24. A Ideologia Neoliberal 
 
24.1. Resgate do liberalismo econômico. 
 
  Traçado como ideologia subjacente ao processo de globalização, o 
neoliberalismo apresenta-se como uma vertente inédita, quando, na verdade, se reconduz ao 
tradicional liberalismo econômico, tanto em suas matrizes de pensamento, como nos institutos 
que privilegia. Com efeito, tal comparação demonstra existir perfeita correspondência de 
conteúdo entre ambos, nada justificando a sua distinção, a não ser a respectiva ambiência 
histórica. Conceitos como os de propriedade privada, liberdade de contratar, individualismo 
e livre mercado retomam no neoliberalismo o seu vigor original, fundador do liberalismo 
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 156

econômico, desejando agora romper, de uma só vez, todas as amarras impostas pelo avanço 
dos direitos políticos e sociais, conquistados pouco a pouco, desde o surgimento dos 
paradigmas liberais.   
 
  No campo jurídico, as idéias neoliberais assumem íntima conexão com as 
concepções imperativísticas, esposadas por Hayek, no sentido de pugnar por uma função 
eminentemente negativa do direito628. A regulamentação jurídica passa a ser considerada um 
estorvo, que embaraça o livre desenvolvimento dos mecanismos de mercado, devendo ser 
reduzida ao mínimo possível. Trata-se, portanto, de uma radicalização da base ideológica do 
liberalismo individualista, de acordo com a qual os homens e suas associações têm que 
realizar o seu destino mediante a livre iniciativa629. O neoliberalismo expressa, em outras 
palavras, um liberalismo ortodoxo ou radical, que preconiza um máximo de liberdade 
econômica individual com um mínimo de intervenção estatal na economia, sem considerar o 
custo humano conseqüente630. 
 
24.2. Características. 
 
  O contexto da globalização, associado à crise do Estado do bem-estar social, 
produziu as circunstâncias suficientes à entusiasmada recuperação dos valores liberais, sob a 
capa de uma pretensa renovação. O marco precursor dessa nova onda ideológica foi a 
ascensão ao poder da primeira-ministra britânica Margareth Tatcher, em 1979. A partir da 
queda do muro de Berlim, dez anos depois, a adesão ao novo modelo se intensificou. 
 
  Dallegrave Neto alinha as propostas essenciais do neoliberalismo, as quais 
converteram-se em receituário obrigatório aos países que, a exemplo do Brasil, submeteram-
se, nos anos 1990, a programas de ajuste e estabilização da economia, tutelados por agentes 
financeiros internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. 
Os mais relevantes pontos dessa cartilha ideológica são os seguintes: privatização de 
empresas estatais; queda das barreiras alfandegárias; livre circulação de bens e serviços; 
facilitação à circulação do  capital financeiro, e; desregulamentação de direitos sociais e 
trabalhistas631. 
 
  Ianni também relaciona aqueles que seriam os tópicos essenciais da agenda 
reivindicada pela ideologia neoliberal, enumerando, dentre eles: a reforma do Estado; a 
desestatização da economia; a abertura dos mercados; a redução dos encargos sociais relativos 
aos assalariados; a busca da qualidade total, e; a intensificação da produtividade e da 
lucratividade empresariais. O neoliberalismo, na visão do autor, veicula uma proposta teórica 
de globalização pelo alto, ou de cima para baixo, privilegiando a propriedade privada e as 
grandes corporações, a partir de uma premissa de tecnificação crescente e generalizada dos 
processos de trabalho e produção. Em suma, ressuscita, segundo ele, a metáfora da mão 
invisível de Adam Smith, além de cultivar outras, tais como a da nova ordem econômica 
mundial, a do mundo sem fronteiras, a da aldeia global e a do fim da história632. 
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  Na percepção de Nelson Saldanha, a oposição do neoliberalismo à atuação do 
Estado na ordem econômica permite o adensamento da dominação do capital, sem que este, 
no entanto, abdique do eventual recurso à intervenção estatal, para assegurar os interesses dos 
grupos dirigentes e a implementação de suas estratégias633. Sob o neoliberalismo, o Estado 
não desaparece, apenas altera o seu papel, dando suporte a interesses financeiros, conforme 
assevera, em uníssono, Milton Santos: “Fala-se, igualmente, com insistência, na morte do 
Estado, mas o que estamos vendo é seu fortalecimento para atender aos reclamos da finança 
e de outros grandes interesses internacionais, em detrimento dos cuidados com as populações 
cuja vida se torna mais difícil”634. 
 
24.3. Crítica ao papel social do Estado. 
 
  A essência do neoliberalismo consiste na insubordinação contra a idéia de 
Estado social, o que repercute diretamente na posição adotada quanto ao papel dos poderes 
públicos diante das relações de trabalho, como esclarece Süssekind: “A globalização da 
economia acirrou a polêmica entre os defensores do Estado Social e os adeptos do Estado 
Liberal, os quais, obviamente adotaram caminhos distintos a respeito da posição dos poderes 
públicos frente às relações de trabalho. Os neoliberais pregam a omissão do Estado, 
desregulamentando, tanto quanto possível, o Direito do Trabalho, a fim de que as condições 
do emprego sejam ditadas, basicamente, pelas leis do mercado. Já os defensores do Estado 
social, esteados na doutrina social da Igreja ou na filosofia trabalhista, advogam a 
intervenção estatal nas relações de trabalho, na medida necessária à efetivação dos 
princípios formadores da justiça social e à preservação da dignidade humana; e, porque a 
social-democracia contemporânea pressupõe a pluralidade das fontes do Direito, consideram 
que o patamar de direitos indisponíveis, adequado a cada país, deve e pode ser ampliado 
pelos instrumentos da negociação coletiva entre sindicatos de trabalhadores e empresários, 
ou as associações destes”635. 
 
  No calor desse embate ideológico, a carência de limites à profissão de fé 
neoliberal tem permitido um repto à própria razão de ser do direito do trabalho, como 
denuncia Plá Rodríguez636. E o primeiro tiro desse ataque, sem dúvida, consiste na proposta 
de quebra da universalidade e desconstitucionalização dos direitos sociais e trabalhistas637. O 
instrumento teórico da contraposição neoliberal ao direito do trabalho evoca o 
redescobrimento do contrato de trabalho livre, alheio aos mecanismos de proteção e limitação 
do poder patronal, que constituíram a essência das normas trabalhistas ao longo de décadas638. 
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  O desafio lançado pela ideologia neoliberal alcança, portanto, os princípios 
essenciais do direito do trabalho, reivindicando, implicitamente, a eliminação de qualquer 
limite ao poder econômico, como adverte Siqueira Neto: “As intensas transformações 
processadas nos últimos tempos em razão da globalização econômica têm encorajado muitos 
setores sociais a questionar a compatibilidade dos princípios do Direito do Trabalho com a 
economia de mercado. Vale dizer, a indagar se não é chegada hora de finalmente o Direito 
do Trabalho sucumbir aos primados do livre mercado, e deixar de limitar o poder 
econômico”639. 
 
24.4. Superioridade do mercado. 
 
  Tudo parece girar em torno da decantada superioridade do mercado sobre o 
planejamento640. Qualquer idéia de sistematização regulatória que represente algum embaraço 
à livre circulação dos capitais torna-se herética. A aceitação cega desse credo passa a ser 
propalada não apenas como o preço do sucesso em bases capitalistas, mas da própria 
sobrevivência, tanto das empresas quanto dos indivíduos. 
 
  O individualismo radical da concepção neoliberal e o grau de fidelidade que 
atribui ao mercado como único instrumento apropriado para a eficaz distribuição de bens e 
serviços, autoriza a caracterização daquilo que Barbagelata denomina teologia de mercado641. 
 
  De todos esses elementos, resulta a conclusão de que o enfraquecimento do 
Estado social estimula o incremento das desigualdades, num fenômeno assim descrito por 
Milton Santos: “Observando o funcionamento concreto da sociedade econômica e da 
sociedade civil, não é difícil constatar que são cada vez em menor número as empresas que 
se beneficiam desse desmaio do Estado, enquanto a desigualdade entre os indivíduos 
aumenta”642. 
 
25. Efeitos da Evolução Tecnológica. 
 
25.1. Impacto econômico. 
 
  Ao longo da experiência da humanidade, a evolução das técnicas designa 
marcos históricos, que traduzem a idéia kantiana de progresso643. Derivam das conquistas 
tecnológicas os ciclos econômicos, e destes o correspondente substrato cultural. A associação 
da tecnologia com os agentes econômicos, assim, provoca nítido impacto no desenvolvimento 
histórico. 
 
  A importância da evolução tecnológica no itinerário da Revolução Industrial é 
explicada por Rodrigues Pinto, com base na aliança entre tecnologia e economia, cabendo a 
posição preponderante, inicialmente, à economia. Considerando que a Revolução Industrial 
prosseguiu o seu curso histórico, encontrando-se hoje em sua terceira onda, conserva-se ainda 
                                                           
639 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Princípios de Direito do Trabalho e Economia de Mercado: O Tema e as 
Particularidades Nacionais. In: SILVESTRE, Rita Maria, NASCIMENTO, Amauri Mascaro (Coord.). Os 
Novos Paradigmas do Direito do Trabalho (Homenagem a Valentim Carrion). São Paulo: Saraiva, p. 129, 2001. 
640 IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 220, 1999. 
641 Apud ACKERMAN, Mario. De Ganadores y Perdedores (Para Pensar la Reconstrucción). In: Evolucion del 
Pensamiento Juslaboralista. Estudios en Homenaje al Prof. Héctor-Hugo Barbagelata. Montevideo: FCU, p. 27, 
1997. 
642 SANTOS, Milton. Por uma Outra Globalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, p. 42, 2000. 
643 SANTOS, Milton. Por uma Outra Globalização. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, p. 24, 2000. 



 159

a aliança que sempre a caracterizou, entre tecnologia e economia, com uma importante 
diferença, porém: atualmente, segundo o autor, a tecnologia assumiu o comando do processo, 
deflagrando o fenômeno conhecido como globalização644.   
 
  Süssekind inscreve-se dentre aqueles que enxergam na evolução tecnológica 
um dos fatores que possibilitaram a globalização da economia. Para ele, a estruturação 
empresarial e as relações de trabalho sofreram inovações profundas, em decorrência dos 
êxitos da informática e das telecomunicações645. 
 
  Nos dias atuais, a tecnologia tem descortinado campos inexplorados, gerando 
uma aceleração vertiginosa em seu progresso, o que desperta os riscos da sua má utilização646. 
O problema, já por nós assinalado alhures, decorre da tendência de introdução de novas 
tecnologias como fatos consumados, normalmente alheios aos reflexos jurídicos que 
provocam647. 
 
25.2. Incidência sobre o mundo do trabalho. 
 
  Assim como já assinalávamos em anterior trabalho, continuamos convictos de 
que as mudanças tecnológicas incidem de modo direto e imperativo sobre o mundo do 
trabalho648. Essa interferência foi descrita por Ney Prado, que atribui ao desenvolvimento 
tecnológico - e suas correspondentes exigências de precisão e rapidez, traduzidas na 
automação e na robótica - a produção de sérias implicações negativas no nível de emprego649. 
Para civilizar essa marcha, é necessário refletir acerca do papel regulador do direito, ante o 
surgimento de novas tecnologias. 
 
  Decerto, as novas tecnologias transformam a natureza do trabalho em vários 
setores, assim como elevam o grau de demandas substanciais às quais o trabalhador se 
submete650. A instabilidade torna-se a regra nas relações de trabalho, seja com a constante 
requalificação do trabalhador que permanece no emprego, seja com a sempre iminente 
ameaça de desemprego, em razão da extinção de postos de trabalho, freqüentemente causada 
pela pressão das novas tecnologias651. 
 
  Novas formas de trabalho brotam em virtude da necessidade de adaptação aos 
recursos tecnológicos. Exemplo disso é o teletrabalho, que é algo mais que uma versão 
moderna do trabalho a domicílio. Valendo-se de meios tecnológicos modernos, mesmo 
permanecendo em casa, os teletrabalhadores distinguem-se dos tradicionais trabalhadores a 
domicílio pela constante comunicação com outros trabalhadores situados no escritório ou 
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fábrica, como se estivessem na sala ao lado, e pela submissão a mecanismos de controle de 
produtividade aferidos pelo próprio computador652. 
 
  Há quem sustente que o surgimento de novas tecnologias, isoladamente, não 
seriam destruidoras de empregos, mas sim a sua combinação com a rigidez legal do mercado 
de trabalho. É o caso de José Pastore, que, a partir desse raciocínio, constrói a tese segundo a 
qual é preciso desregulamentar as relações de trabalho para combater o desemprego653. 
 

Conforme ressalta Javillier, ninguém pode negar a necessidade de adaptação 
da empresa às evoluções tecnológicas, e suas conseqüentes flutuações econômicas. O que 
nem todos estão de acordo, explica, é quanto às condições e à amplitude nas quais estas 
adaptações terão lugar654.  

 
 De nossa parte, numa linha oposta àquela simbolizada pela posição de José 

Pastore, reiteramos a posição outrora emitida, de que “É preciso impor limites 
humanizadores ao processo de introdução de novas tecnologias no mundo do trabalho, 
fazendo com que este não seja apenas voltado para alcançar o lucro, mas persiga também 
uma adequada adaptação ao meio social”655. 
 
26. O Drama do Desemprego. 
 
26.1. Desemprego estrutural. 
   
  O desemprego e a premente necessidade de combatê-lo têm sido a marca 
registrada do panorama social resultante da globalização econômica. Alguma margem de 
desemprego sempre foi algo assimilado pelo sistema capitalista, até mesmo para deixar em 
disponibilidade um contingente de reserva de mão-de-obra. Todavia, agora, as circunstâncias 
de eclosão dramática do desemprego têm um caráter absolutamente diverso. Não se trata mais 
de um componente de rotatividade da mão-de-obra ou de mão-de-obra excedente. Estamos 
diante do desemprego endêmico, causado pela eliminação definitiva de postos de trabalho, 
sem a perspectiva de reposição de vagas em outros setores da economia. 
 
  Não serve, pois, para enfrentar o problema atual, recorrer a soluções pensadas 
para atenuar os efeitos do desemprego sazonal (que decorre de variações esperadas e 
passageiras), tampouco do desemprego conjuntural (que decorre de instabilidade nas vendas 
ou de restrições à produção de determinado setor, resultantes de crises econômicas 
conjunturais) 656.  
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  A mudança radical dos processos de produção e de administração, causadas 
pela intensa incidência da tecnologia, tornando desnecessários os postos de trabalho 
anteriormente existentes, configura um fenômeno classificado como desemprego estrutural. 
“Ao contrário do desemprego conjuntural, relativo ao metabolismo regular da economia”, 
esclarece Ianni, “o desemprego estrutural, ou tecnológico, implica expulsão mais ou menos 
permanente das atividades produtivas. Decorre principalmente da contínua e generalizada 
tecnificação dos processos de trabalho e produção”657. Acrescentaríamos que a concentração 
do capital em escala mundial, incrementada pelos freqüentes processos de fusões e aquisições, 
também exercem papel fundamental no incentivo ao descarte de mão-de-obra.  
 
  Em certo sentido, escrevíamos, o desemprego estrutural pode ser caracterizado 
como efeito colateral da evolução tecnológica658, mas também, como salienta Wolney 
Cordeiro, deve-se ao elevado corte de gastos em busca de competitividade internacional659. 
Outro aspecto essencial nessa receita consiste na superação do modelo fordista de 
produção660. 
 
26.2. Efeitos do desemprego estrutural. 
 
  Segundo Amauri Mascaro Nacimento, o desemprego estrutural, uma vez 
instaurado, importa o comprometimento de princípios fundamentais do Estado do bem-estar 
social, tais como o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa humana, a erradicação da 
pobreza e a redução das desigualdades sociais661. Não se trata apenas de negar a inserção 
social e o sustento, mas também de afetar as estruturas valorativas da coletividade. Daí porque 
Blanpain o estima como um dos grandes desastres sociais que golpeia as sociedades 
contemporâneas. O trabalho, diz ele, é o melhor caminho para lograr um sentido para a vida, 
não só abrindo a porta ao mercado de bens e serviços, mas sobretudo oferecendo a 
possibilidade de uma contribuição positiva do trabalhador para sua própria família e para a 
sociedade. E arremata: “El trabajo usualmente conduce a enriquecer los vínculos humanos; 
contribuye al desarollo de la personalidad humana y de la cultura. Por el contrario, el 
desempleo conduce a la marginación y a la exclusión”662.  
 
  O quadro crônico de desemprego estrutural implica a migração massiva de 
trabalhadores para o setor informal da economia, como válvula de escape, segundo dados da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), citados por Wolney Cordeiro. Na lúcida 
observação deste autor, é um paradoxo que tantos trabalhadores sejam atirados à desproteção 
da informalidade, quando os avanços materiais proporcionados pela tecnologia são tão 
expressivos663. 
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  Por outro lado, verifica-se que o esta modalidade de desemprego provoca a 
queda de qualidade dos empregos mantidos. Muitos trabalhadores são instados a negociarem a 
sua permanência nos empregos, mediante a cessão de boa parte dos direitos e vantagens que 
gozavam quando o emprego era abundante. O custo da contraprestação trabalhista vai sendo 
erodido, paulatinamente, em troca da permanência do vínculo empregatício. 
 
  Tal debilitação da qualidade dos empregos mantidos, sob a ameaça do 
desemprego estrutural, não se expressa somente pela redução formal do rol de direitos 
atribuídos ao empregado, mas também conspira contra o cumprimento e aplicação efetiva 
destes. Invocamos a lição de Plá Rodriguez para aclarar essa questão: “Ocurre que cuando la 
desocupación crece, se produce un clima de temor a la pérdida del empleo que lleva a 
muchos trabajadores a consentir o tolerar atrasos, incumplimientos, interpretaciones 
inaceptables. Antes de perder la fuente de ocupación, el trabajador que ve peligrarla prefiere 
conservar el puesto, aun cuando el cumplimiento de las normas laborales sea defectuoso, 
incompleto o impontual”664. 
 
26.3. Estratégias de combate ao desemprego.  
 
  No plano da administração do trabalho e das políticas de emprego, 
curiosamente, o que vem sucedendo é uma cômoda atitude de alegar que a ocorrência de um 
problema ajuda a resolver um outro. Em outras palavras: a desvalorização da qualidade do 
emprego, gerada, como vimos, pelo encolhimento dos direitos trabalhistas e pela queda da 
efetividade dos ainda existentes, em vez de ser encarada como um autêntico problema, passa a 
ser vislumbrada como a solução para o drama do incontrolável quadro de desemprego.  
 
  Na definição de Ney Prado, “aos poucos, a preocupação com o empregado 
cede lugar à preocupação com o emprego. Com isso, os objetivos passam a ser a eliminação 
do desemprego e a absorção do trabalho informal aos sistemas de produção”665. Como 
veremos mais adiante, o direito do trabalho começa a ser considerado um estorvo à dinâmica 
do sistema econômico e ao próprio trabalhador, que vive sob a constante e ameaçadora 
sombra do desemprego. O mote dessa linha de raciocínio consiste em postular a prevalência 
do direito ao trabalho sobre o direito do trabalho. 
 
  Não causa espécie que, nesse contexto, o direito do trabalho venha a ser 
acusado de provocar desemprego. Justifica-se tal imprecação a partir das íntimas relações 
entre economia e direito do trabalho, e da supervalorização da influência das regras 
trabalhistas sobre a dinâmica do mercado de trabalho666. 
 
  Disso resultam as condições para a multiplicação das formas de contratação do 
trabalho, todas buscando adaptar-se à progressiva lista de conveniências empresariais, 
motivadas pela fé na redução de custos e no estímulo à competitividade. Isso leva Ximena 
Gutierrez Rosa a constatar que hoje não existe mais um trabalhador único, com características 
fixas. Está em crise o modelo de trabalhador que exerce suas atividades dentro da empresa, 
                                                           
664 RODRÍGUEZ, Americo Plá. La Actual Coyuntura del Derecho Laboral. In: Evolucion del Pensamiento 
Juslaboralista. Estudios en Homenaje al Prof. Héctor-Hugo Barbagelata. Montevideo: FCU, p. 386-387, 1997; 
CORDEIRO, Wolney de Macedo. A Regulamentação das Relações de Trabalho Individuais e Coletivas no 
Âmbito do Mercosul. São Paulo: LTr, p. 49, 2000. 
665 PRADO, Ney. Relações Trabalhistas no Brasil. In: PRADO, Ney (Coord.). Reforma Trabalhista: Direito do 
Trabalho ou Direito ao Trabalho? São Paulo: LTr, p. 24, 2001. 
666 BARROS, Cássio Mesquita. O Futuro do Direito do Trabalho. In: Revista LTr, São Paulo: LTr, ano 66, nº 
05, p. 527, maio, 2002. 



 163

em jornada de trabalho integral, com contrato por tempo indeterminado, sob subordinação 
clássica ao empregador e com tarefas claras e determinadas. A noção que se propaga é a da 
empregabilidade, seja a que custo for667. 
 
  Posto nessa perspectiva, o drama do desemprego estrutural estimula a 
rediscussão dos princípios específicos do direito do trabalho668, seja para que se proponha a 
sua reformulação (considerando superada a idéia de proteção ao obreiro), seja para resgatar o 
seu sentido original (considerando a necessidade de reafirmar a proteção ao obreiro). 
 
  A endemia do desemprego, ademais, costuma afugentar soluções negociadas e 
equilibradas para o seu tratamento. Isto acontece porque a atividade sindical, método 
consagrado como forma de compor de maneira autônoma, ponderada e saudável os conflitos 
trabalhistas, sofre sério enfraquecimento quando os postos de trabalho estão em perigo. Numa 
semelhante circunstância, conforme ensina Plá Rodriguez, normalmente ocorre o 
distanciamento dos trabalhadores do seu sindicato representativo, ante o receio da perda do 
emprego caso as reivindicações recrudesçam669. Ocorre o predomínio do individualismo, dos 
projetos pessoais, em prejuízo da conscientização coletiva dos trabalhadores, que traduz a 
base filosófica do movimento sindical670. Todavia, apesar dos obstáculos interpostos frente 
aos sindicatos, paradoxalmente é deles o principal papel no esforço para restabelecer o 
equilíbrio afetado pela crise do desemprego estrutural671. 
 
27. Crise do Modelo de Proteção Social. 
 
27.1. Ambiência histórica.  
 
  Os imperativos patrocinados pelos novos paradigmas do neoliberalismo, 
simultaneamente, estimularam a crise do modelo de proteção do Estado do bem-estar social, e 
dela beneficiaram-se. A lógica e os valores da proteção social, na prática, representavam algo 
insuportável para a nova doutrina individualista que emergia, enfatizando a recuperação de 
um discurso radical. A ideologia neoliberal preconizava o declínio desse modelo de Estado, 
que assumia a tarefa de perseguir a igualdade material, e quando os primeiros abalos 
começaram a ser nele observados, isto serviu para inflar o prestígio filosófico da doutrina 
liberal, pobre e requentada. 
 
  Podemos situar historicamente a inauguração da crise do modelo social-
democrata na metade da década de 1970, acompanhando a análise de Lyon-Caen672. Teria 
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sido esta a ocasião em que as empresas, premidas pela concorrência a que estavam 
submetidas, reivindicaram a liberalização do direito do trabalho, acusando-o de ser um fator 
de rigidez, de caráter artificial e paralisante. Já na metade da década de 1980, relata Baylos, 
ganha força a difusão das idéias que revalorizam a autonomia individual e o contrato, no seio 
das relações de trabalho, com o objetivo de fortalecer as potencialidades do livre acordo de 
vontades, como forma preferencial de regulação dos vínculos laborais673. A partir deste 
período, foram nitidamente acirradas as bases da convivência da economia de mercado com o 
direito do trabalho. 
 
  Na linha de resistência a esta conversão histórica proposta pelo neoliberalismo 
colocaram-se, desde cedo, os sindicatos de trabalhadores, que insistem em favor da 
necessidade de regras mínimas de proteção social, dotadas de formalismo, com objetivos 
vinculantes e atividades de fiscalização e controle da sua observância. Objetam, pois, à 
agenda dos empresários, que pleiteiam a diversidade de vínculos trabalhistas, a sua 
flexibilidade, a regulação autônoma ou voluntária e a informalidade674. 
 
27.2. Discurso jurídico subjacente. 
 
  A crítica lançada ao modelo de proteção social, e sua expressão no campo da 
regulação do trabalho, argüi a inconveniência e, até mesmo, a virtual impossibilidade de 
conformar a realidade social às normas jurídicas. O debate suscitado alude, portanto à relação 
direito/sociedade, questionando a pertinência de normas protetivas ao trabalhador, em 
circunstâncias de mercado que podem privá-lo do emprego, para não arcarem os 
empregadores com os custos (tidos como insuportáveis) dessa tutela jurídica.  
 
  Admitindo-se, como sugere Ivo Dantas, que a análise de qualquer aspecto do 
direito implique a verificação do ambiente ou realidade social em que se aplicará, não se pode 
desprezar, por outro lado, o exame da finalidade da norma, como destaca o mesmo autor675. 
Sendo assim, as circunstâncias sociais resistentes à aplicação do direito do trabalho não 
devem redundar necessariamente na sucumbência das altas finalidades de suas normas. 
 
  A referência teórica da proposta desregulamentadora do direito do trabalho, em 
face da suposta inadequação deste à realidade econômica, se reconduz a uma abordagem 
realista do direito, na linha de Alf Ross, cujo conceito de validade estabelece que uma norma 
vale se for efetivamente obedecida676. Como lembra Bobbio, “o mais forte argumento 
adotado pelos reacionários de todos os países contra os direitos do homem, particularmente 
contra os direitos sociais, não é a sua falta de fundamento, mas a sua inexeqüibilidade”677. A 
crença na validade do direito do trabalho começa a ser rotulada como uma ingenuidade, 
desconectada da dura realidade de uma economia em crise. 
 
  Opera-se, na descrição de Tarso Genro, em relação às relações de trabalho, 
uma substituição dos princípios jurídicos por princípios econômicos, mediatizados por 
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formulações oriundas de fonte economicista678. Enxergamos nessa tendência um novo e 
prepotente ceticismo, que menospreza a noção, desvendada por Dworkin, de que os 
argumentos céticos sobre o direito também têm, eles mesmos, caráter jurídico679. 
 
  Esconde-se, nessa polêmica da pretensa inadequação do direito do trabalho à 
realidade, um elemento característico de todo o percurso evolutivo dos direitos fundamentais: 
o seu penoso processo de realização, sujeito a marchas e contramarchas. Assim, frente ao 
direito do trabalho coloca-se, como de costume, a resistência dos poderes desafiados.  
 
  Ingenuidade é acreditar que a norma jurídica, para ser válida, sempre tenha que 
obter dócil acolhimento da realidade. A força estruturadora do direito não chega a tanto. Nada 
mais natural, por conseguinte, senão considerar que a efetividade dos direitos fundamentais 
dependa de contínuo jogo de forças sociais. No âmbito do direito do trabalho, basta lembrar 
que as normas protetivas cometem a heresia de penetrar no tabernáculo onde se situam os 
dogmas do sistema econômico capitalista: a liberdade de contratar e o direito de propriedade. 
Assim sendo, as resistências à sua aplicação longe de denegarem o seu caráter jurídico, antes 
o afirmam. 
 
27.3. Alteração do perfil dos empregos. 
 
  O abalo provocado pela globalização econômica na estrutura de proteção social 
alterou sensivelmente o perfil dos empregos, levando, dentre outros efeitos, às seguintes 
mudanças, enumeradas por José Eduardo Faria: a) Emergência de novas profissões e 
especializações; b) Mobilidade do trabalho e flexibilização de sua estrutura ocupacional entre 
setores, regiões e empresas, provocando o declínio dos salários reais; c) Ampliação dos níveis 
de concentração de renda; d) Acentuação do fosso entre os ganhos das várias categorias de 
trabalhadores; e) Aumento do desemprego dos trabalhadores menos qualificados; f) 
Esvaziamento da proteção jurídica contra o uso indiscriminado de horas extras, contra a 
modulação da jornada de trabalho e contra a dispensa imotivada, e; g) Redução dos benefícios 
de seguridade social, prestados pelo Estado e pelas empresas. Essas circunstâncias abriram 
caminho, segundo o autor, para a deslegalização das normas protetoras dos trabalhadores680. 
 
  O modelo tradicional do emprego entrou em crise, passando a compartilhar 
espaço com uma variedade de formas atípicas de relação de trabalho, que, de acordo com 
Efren Córdova, “responden a la necesidad de prever nuevas formas de organización y 
distribuición del trabajo y distintas modalidades de segmentación y descentralización de las 
actividades de producción”681. 
 
  Perdendo a seu ponto de referência mais evidente – a relação de emprego 
subordinada –, o direito do trabalho foi jogado, segundo Tarso Genro, na escuridão e na 
indeterminação, saindo da condição de consolidador da tutela dos hipossuficientes para 
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tornar-se um instrumento de adaptação da regulação trabalhista às conveniências do capital 
pressionado pela feroz competitividade682. 
 
27.4. Tensão entre direitos de liberdade e de igualdade. 
 
  A colisão entre direitos sociais e de direitos de liberdade, como assinala Alexy, 
fica especialmente clara no direito do trabalho, pelo que o ambiente de tensão e crise acima 
descrito reflete uma contradição latente no rol dos direitos fundamentais683. A economia de 
mercado, em essência, não se conforma com a intervenção intra-sistêmica realizada pelo 
direito do trabalho. 
 
  A crise do direito do trabalho expressa, portanto, uma confrontação natural, no 
marco de uma sociedade capitalista, que procura resolver as suas inquietações de acordo com 
a reafirmação radical de seus próprios princípios, que se reconduzem à liberdade dos agentes 
econômicos.  
 
  Embora seja algo previsível, a eclosão da crise ameaça, sem reservas, a própria 
existência do direito do trabalho, na medida em que os seus princípios específicos divergem e 
até contradizem os princípios econômicos fundamentais do capitalismo, que sob determinadas 
injunções não hesita em menosprezar conquistas em sua ótica meramente jurídico-filosófica, 
como aquelas obtidas com o desenvolvimento da idéia de direitos fundamentais. 
 
  Compreende-se nessa seara o violento ataque ao princípio da igualdade 
material, que se encontra subjacente a essa verdadeira crise de desagregação do direito do 
trabalho, assim denunciada por Baylos: “O ponto de partida é um princípio de igualdade, que 
tem sido identificado com a regulação uniforme de situações jurídicas homogeneizadas e 
padronizadas, que muitas vezes são vistas como incompatíveis com a nova organização 
social e produtiva dominante e sua cultura. Aqui se encontram as exigências de reforma que 
pretendem desarticular as figuras símbolo do mundo do trabalho, anular sua dimensão 
coletiva e incorporar a diversidade e o tratamento diferenciado como elemento central de um 
novo tipo de regulação do trabalho. Sobre estas premissas, está claro o diagnóstico dos que 
receitam a destruição do Direito do Trabalho, dos que entrelaçam os mitos ideológicos do 
liberalismo e do individualismo com a necessidade de pôr fim às velhas regras que compõem 
este ramo do sistema jurídico. O problema para estes novos profetas é que, apesar de tudo, 
‘as velhas regras resistem’ e não são substituídas a toda velocidade por uma nova 
ordenação, hostil ao tipo de regulação do trabalho vigente”684. 
 
27.5. Preservação da atividade econômica. 
 
  Se a discussão tem uma conotação ideológica inevitável, relacionada ao embate 
de interesses das forças sociais envolvidas no jogo de poder das relações trabalhistas, não se 
deve, a priori, descartar os argumentos que dizem respeito a situações-limite, em que a 
transação de direitos trabalhistas seja, efetivamente, a condição de sobrevivência de um 
determinado empreendimento econômico. Nesse plano de reflexão, Jorge Miranda admite, na 
ocorrência de crises econômico-financeiras de extrema gravidade, a suspensão de direitos 
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sociais685. Numa semelhante proposta, Robortella generaliza a abordagem, identificando a 
competitividade empresarial como fator de sobrevivência, que deve ter força determinante, 
conforme as necessidades da produção e do mercado686. 
 
  Acreditamos, por outro lado, que os riscos da atividade econômica não podem, 
em linha de princípio, ser suportados pelos trabalhadores, que não necessariamente auferem 
os seus benefícios. A considerar possível a disponibilidade de direitos trabalhistas mínimos, 
para suspendê-los diante de vissicitudes econômicas, estaríamos, a um só tempo, transferindo 
aos trabalhadores a álea do negócio, que não lhes pertence, e maculando a noção de 
intangibilidade dos direitos fundamentais. Vale salientar que os direitos fundamentais 
alcançaram tal status justamente pela presunção de serem respeitados nas mais difíceis 
situações. É diante de circunstâncias fáticas que acenam para a razoabilidade da sua 
infringência que os direitos fundamentais devem afirmar-se e impor a sua identidade. 
 
27.6. Crítica à competitividade extremada. 
 
  A crise do modelo de proteção social resulta de prevalência da idéia de 
competitividade econômica extrema, mediante a qual o capitalismo resultante da globalização 
parece ter dado um passo atrás, não hesitando em desprezar valores morais que haviam sido 
incutidos em sua estruturação jurídica.  
 
  Patrocinando semelhante convicção, Milton Santos estabelece a distinção entre 
concorrência e competitividade, para configurar a sua crítica ao fetichismo da competição no 
mundo globalizado. A concorrência, diz, tem o aspecto saudável do respeito a certas regras 
preestabelecidas, enquanto a competitividade “é uma espécie de guerra em que tudo vale e, 
desse modo, sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao 
exercício da violência”687. 
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Capítulo 5 
Revisão Dogmática do Direito do Trabalho  

e Reforma Trabalhista. 
 
28. A Proposta de Revisão Dogmática do Direito do Trabalho. 
 
28.1. Base filosófica do direito do trabalho. 
 
  A exacerbação da liberdade de contratar, patrocinada pelos capitães da 
Revolução Industrial, deu margem às condições sociais e históricas suficientes ao nascimento 
do direito do trabalho. De fato, o ambiente de insatisfação donde brotou o germe da 
resistência trabalhista foi a grande indústria. Ali, o direito do trabalho começou a gestar-se 
como resposta às práticas abusivas que vitimavam menores e mulheres, submetidos a 
extenuantes jornadas de trabalho, em condições bastante precárias688. Desde a sua origem, 
pois, o direito do trabalho arrimou-se na idéia de proteção mínima, para equilibrar o poder 
patronal embalado pelo exercício desregrado da exploração do indivíduo-trabalhador. 
 
  Para operar este cerceamento à prerrogativa até então ilimitada de contratar 
mão-de-obra, o direito do trabalho teve que expressar um abalo da razão individualista. 
Somente assim, superado o dogma do individualismo, os primeiros registros de leis destinadas 
a coibir abusos escandalosos à saúde e às dignidade dos obreiros converteram-se numa 
vertente consistente e sistemática, que passou a ser conhecida como direito do trabalho. Para 
isso, teve papel essencial não apenas a admissão de uma intervenção estatal protetiva, como 
também o reconhecimento progressivo da legitimidade da organização sindical. 
 
  A afirmação do direito do trabalho, por conseguinte, revela a aceitação 
histórica de uma certa base filosófica, fundada em preceitos dogmáticos específicos, que 
impuseram um recuo aos valores originais do liberalismo, enquanto razão justificadora das 
relações jurídicas e sociais. Não é outra a conclusão que chega Tarso Genro, ao escrever que 
“O Direito do Trabalho fora a resposta normativa do Estado, para uma consciência social 
que configurava não mais a ‘questão social’ como um problema de natureza moral, mas 
passava a tratá-la a partir de uma perspectiva de ‘justiça social’. Ele expressava, portanto, a 
hegemonia ideológica de uma ‘razão’ já não mais meramente individualista, mas que 
passava a aceitar, não só a intervenção do Estado moderno em relações originariamente 
‘privadas’ (como a compra da força de trabalho), mas também abria perspectivas para que 
uma cidadania ‘agrupada’ (dos trabalhadores) fizesse valer sua força política”689. 
 
  A construção dogmática do direito do trabalho se escora numa releitura do 
princípio da igualdade, passando a admitir o tratamento desigual, desde que haja razão 
suficiente para tanto690. Trata-se de uma visão de igualdade material, e não exclusivamente 
formal. Esse, portanto, é o cerne da legislação de inspiração social que protege o trabalho. Ao 
longo de sua existência, porém, as idéias que fundamentaram o direito do trabalho sempre 
foram questionadas pela vertente filosófica que buscava conferir caráter absoluto ao direito de 
propriedade e à liberdade de contratar691. A globalização proporcionou o resgate dessa 
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concepção, antes relegada a um conservadorismo ultrapassado. Agora o liberalismo aparece 
renovado e pronto para lançar a sua ofensiva contra o direito do trabalho, que considera 
incômodo e subversivo.  
 
28.2. Reversão de premissas. 
 
  Sob a globalização, a vertente ideológica neoliberal projeta para o direito do 
trabalho um papel inteiramente novo, afastado de suas premissas filosóficas originais. Faz 
parte desse novo perfil a abdicação do seu conteúdo autônomo, em favor de uma pretensão 
organizadora do mercado de trabalho, como apêndice do direito econômico. Essa concepção, 
profundamente transformadora da essência do direito do trabalho, aparece adiante desenhada 
nas palavras de Robortella: “O Direito do Trabalho tem a função de organizar e disciplinar a 
economia, podendo ser concebido como verdadeiro instrumento da política econômica. 
Deixou de ser apenas um direito da proteção do mais fraco para ser um direito de 
organização da produção. Em lugar de apenas direito de proteção do trabalhador e 
redistribuição da riqueza, converteu-se em direito da produção, com especial ênfase na 
regulação do mercado de trabalho. (...) A revisão dogmática do direito do trabalho é hoje 
uma realidade concreta. O protecionismo deixou de ser uma preocupação maior, para não 
dizer exclusiva. (...) Cabe-lhe agora importante papel na gestão econômica e social, 
contribuindo para a governabilidade nas modernas democracias”692.  
 
  Trata-se, destarte, de uma contestação de natureza filosófica, que avalia a 
legislação trabalhista protetora como um insuportável empecilho ao desenvolvimento da 
economia, conforme denuncia Giglio693. A análise levada a efeito pelo neoliberalismo 
condena a dimensão funcional do direito do trabalho, numa ótica exclusivamente patronal.  
 
  Tamanha inversão de perspectiva nos permite falar numa contraposição entre o 
velho e tradicional direito do trabalho, de um lado, e aquele que se pretende afirmar como um 
novo direito do trabalho, de outro. Arturo Hoyos designa esse confronto como um processo 
evolutivo, no qual o clima de idéias voltadas à conquista da justiça social representaria uma 
primeira etapa, que teria sido superada pela atual fase, de adaptação às exigências do mercado 
e à competitividade internacional no contexto da globalização694. No pólo oposto, Tarso 
Genro adota uma posição eminentemente crítica, afirmando que o resultado de tal revolução 
conservadora é dramático para o direito do trabalho. Para ele, o velho direito do trabalho 
impunha limites humanizadores para a exploração desenfreada, como autêntico parteiro do 
Estado do bem-estar social; já o novo direito do trabalho viabiliza a informalização, a 
precarização, o trabalho intermitente e a exclusão social, diluindo o potencial originário do 
direito do trabalho, para dar livre trânsito aos movimentos do capital695. Numa postura 
intermediária, Lyon-Caen sustenta que, a partir da alegação de um excesso de encargos 
causadores de desemprego, o direito do trabalho teria se voltado progressivamente para a 
agregação de uma nova finalidade: assegurar a gestão ótima do pessoal, em atendimento ao 
interesse do capital. Para o jurista francês, este novo postulado da disciplina deve funcionar 
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em conjunto com a proposição original de consagração de direitos e garantias ao trabalhador, 
sem que haja sobreposição de uma finalidade sobre a outra696. 
 
  O preceito fulcral dessa nova concepção consiste na tortuosa suposição de que 
ao aliviar os custos da empresa, o direito do trabalho, indiretamente, estará assegurando a 
manutenção dos empregos, e, portanto, protegendo o trabalhador. Valdés patrocina com vigor 
este ponto de vista, asseverando que não se deveria mais atribuir proteção ao trabalhador, pois 
agora a debilidade não seria dele, mas da empresa, diante do acirramento da competitividade. 
E conclui a sua profissão de fé, nos seguintes termos: “Lo que tenemos que hacer es proteger 
a la empresa como tal, a fin de evitar su colapso con las trágicas consecuencias para toda la 
sociedad. Debemos procurar evitar el colapso para evitar el desempleo, que es estructural en 
el mundo actual y no conjuntural”697. 
 
28.3. Abalo da igualdade material. 
 
  Embutida no contraste estabelecido entre a nova dogmática do direito do 
trabalho e os seus velhos princípios, está a clássica tensão entre liberdade e igualdade, descrita 
por Jorge Miranda como “insuprimível”. O autor português também alerta para o desprezo à 
igualdade, pugnado por uma certa liberdade individualista radical, levada às últimas 
conseqüências698. Num outro sentido, Ney Prado adverte para a  exagerada preocupação 
legislativa com a igualdade, que faz perder de vista a liberdade, em especial no seu caráter 
econômico699. 
 
  Por conta desse conflito, dinamizado sob as circunstâncias da crise do modelo 
de proteção social, tem sido seriamente afetada a igualdade, como idéia-força do direito do 
trabalho, ao pressuposto da súbito redescobrimento de uma pretensa superioridade moral da 
liberdade e do individualismo. Tal processo, na descrição de Baylos, apresenta as seguintes 
nuanças: “Algumas vezes, o conflito é transferido para os princípios que estão em jogo e 
teoriza-se a respeito do antagonismo (tendencialmente irreconciliável) entre liberdade e 
igualdade. De tal maneira que, desigualdade, riqueza e liberdade são vistos como o produto 
natural do sistema econômico e político vigente após a queda do socialismo real, 
condicionando obrigatoriamente a ordem de valores de qualquer regulação jurídica do 
trabalho. Deste modo, a matriz ideológica – a ‘superioridade moral da liberdade e do 
individualismo – implica necessariamente a perda do sentido igualitário do Direito do 
Trabalho e sua possível transformação num conjunto de regras técnicas ligadas à 
organização do mercado de trabalho e às necessidades de funcionamento das empresas e dos 
setores produtivos, despojado da significação política que busca o nivelamento nos âmbitos 
social e econômico”700. 
 
  Em outras palavras, a proposta ideológica neoliberal não esconde a sua 
intenção de promover o regresso da regulação do trabalho às categorias puras do direito civil, 
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desconsiderando a situação de vulnerabilidade a que serão reconduzidos os trabalhadores, 
uma vez destituídos do arcabouço compensatório típico do direito do trabalho. 
 
28.4. Perda da autonomia do direito do trabalho. 
 
  Na lição preciosa de Catharino, a vinculação individual aos interesses da 
competição material abstrai a valorização do indivíduo carente, cujas necessidades impedem a 
fruição das vantagens da liberdade. Em tal modelo liberal puro, a virtude está situada na 
idealização do homo economicus, movido por instinto e egoísmo, que desconhece as 
aspirações solidárias. Esvaziado do seu conteúdo distintivo, o direito do trabalho autônomo 
seria mera simulação, porquanto passaria, na prática, a constituir um braço do direito 
econômico. Conforme recorda o mestre baiano, essa mutação significaria, em verdade, um 
recuo histórico ao passado remoto no qual a legislação obreira era mero apêndice do direito 
industrial701.  
 
  Considerando inevitável a minimização da importância e do substrato original 
do direito do trabalho, Robortella acena com a perspectiva de redenção da disciplina mediante 
a ênfase de um suposto compartimento seu, a que batiza de direito do mercado de trabalho. 
Tal concepção teria o mérito, segundo ele, de abarcar as novas figuras contratuais que hoje se 
estruturam fora da relação de emprego702. Ao nosso ver, entretanto, padeceria uma tal 
proposta do risco de transformar o direito do trabalho em mero instrumento regulador desse 
mesmo mercado de trabalho, afastando-se da sua característica aglutinativa de direitos 
fundamentais, inspirados na idéia de dignidade da pessoa humana. 
 
28.5. Juridicização das leis econômicas. 
  
  Os aspectos fundamentais do ideário liberal reformista do direito do trabalho 
repousam no individualismo econômico e na concepção autônoma de livre mercado, institutos 
que já gozam de regulação própria com base em leis econômicas, restando ao direito a 
simples tarefa de legisformizá-los703. 
 
  A dogmática trabalhista revisada sob a inspiração neoliberal deseja convencer 
que a idéia de organizar as relações de trabalho com base na justiça constitui um elemento 
utópico704, um propósito vão e inatingível, e, por isso mesmo, alheio à realidade e destinado 
ao fracasso. O direito do trabalho deveria despedir-se dessa missão, abraçando outra mais 
adequada aos novos tempos e mais realista: organizar juridicamente o trabalho na ótica do 
mercado, que desafia os trabalhadores à mesma maneira que fustiga os empresários à 
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competição. Aos vitoriosos, oferece uma (sempre provisória) inclusão condicionada; aos 
derrotados, impinge o amargor da exclusão social. 
 
  Esse determinismo econômico diminui arbitrariamente o espectro de 
intervenção do direito, e se assenta numa falácia: a de que o direito em nada deve influenciar 
a dinâmica social, devendo a ela se conformar pacificamente. O elemento jurídico, ao revés, 
pode muito bem promover a mudança social, embora o faça ao sabor de interesses bem 
definidos, como salienta Eros Grau. “O direito é produzido pela estrutura econômica mas, 
também, interagindo em relação a ela, nela produz alterações. A economia condiciona o 
direito, mas o direito condiciona a economia”, diz ele705.   
 
  O discurso que alija o direito da capacidade de produzir justiça, ele mesmo 
expressa um modo de fazer com que o direito proporcione outra coisa, diversa da justiça. No 
quadrante dos direitos fundamentais, não cabe a renúncia ao conteúdo conformador do direito 
sobre a realidade, pois eles (os direitos fundamentais) representam um indeclinável programa 
de evolução política da sociedade, em busca dos seus mais elevados objetivos. É certo que o 
modo de produção condiciona os rumos do direito, todavia esse caminhar é complexo, 
permitindo a interação dos vários agentes do processo econômico, inclusive aqueles 
explorados que se debatem contra poderes opressores, passíveis de limitação pela instância 
jurídica.  
 
  Nos parece seguro que o direito não deva ter menosprezada a sua eficácia 
própria, sob pena de apropriação indébita da titularidade legítima dos seus desígnios por 
interesses supostamente afinados com os condicionamentos sociais, mas que agirão por certo 
em causa própria.  
 
29. Direito ao Trabalho. 
 
29.1. Estímulo à empregabilidade. 
 
  Um dos argumentos mais efetivos trazidos à discussão pela vertente reformista 
do direito do trabalho reside na afirmação de que as garantias de valorização do vínculo 
empregatício devem dar lugar a modalidades de contrato menos rígidas, dotadas de menor 
padrão protetivo, que sejam capazes de estimular a empregabilidade. Nessa linha de 
raciocínio, o direito do trabalho estaria, a essa altura, cada vez mais, superado pela 
necessidade de impulsionar o combate ao desemprego, por meio da promoção do direito ao 
trabalho. 
 
29.2. Reconhecimento jurídico. 
   
  O direito ao trabalho busca assegurar o acesso do indivíduo ao exercício 
efetivo de sua correspondente atividade laboral. Sua dimensão concreta traduz-se na obtenção 
e conservação do emprego, em sentido estrito, ou, numa perspectiva mais ampla, do trabalho 
remunerado.  
 
  O artigo 23, nº 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas inaugura o seu texto com a proclamação de que “toda pessoa tem direito ao 
trabalho”. Antes, portanto, de assegurar prerrogativas de tutela à qualidade das condições de 
emprego (que constam na continuidade do referido artigo), o célebre documento elevou ao rol 
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dos direitos humanos o direito de acesso ao trabalho. O dispositivo contém mandamento de 
índole  eminentemente prestacional, dirigido aos dinamizadores da atividade econômica, 
diretos (empregadores) ou indiretos (Estado promotor das condições de empregabilidade). 
Nada se confunde, pois, com o trecho subseqüente da Declaração, em que se deduz que toda 
pessoa tem direito a condições justas e favoráveis de trabalho. Estipulada claramente tal 
distinção, não se pode admitir que o incremento do direito ao trabalho possa estar vinculado à 
frustração de outro direito humano de igual status. O direito do trabalho justo e favorável ao 
trabalhador não admite, assim, ser esvaziado, mesmo ao pretexto de assegurar o direito ao 
trabalho. 
 
  A consagração do direito ao trabalho tem adquirido espaço no texto de diversas 
Constituições contemporâneas. Tanto assim que, na Constituição da Espanha de 1978, o 
artigo 35.1 consigna a todos os espanhóis “el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio”. Com semelhante espírito, o preâmbulo da Constituição francesa de 1946, 
confirmado pela Constituição de 1958, proclama a todos o direito de obtenção de um 
emprego. Já a Constituição portuguesa de 1976 faz constar no artigo 58.º uma detalhada 
previsão acerca do tema, nos seguintes termos: “1. Todos têm direito ao trabalho. 2. Para 
assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover: a) A execução de políticas de 
pleno emprego; b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de 
trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a 
quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais; c) A formação cultural e técnica e a 
valorização profissional dos trabalhadores”  
 
  No Brasil, o constituinte curvou-se ao mesmo propósito, mediante a declaração 
da liberdade de exercício de qualquer trabalho e a inclusão do trabalho no rol dos direitos 
sociais, conforme os dispositivos adiante transcritos: “Art. 5º (...) XIII - é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; (...) Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. 
 
  De nenhuma forma, entretanto, pode a constitucionalização do direito ao 
trabalho vir a representar abalo, muito menos eliminação do patrimônio jurídico que assegura 
a organização do trabalho em condições socialmente dignas. Mesmo nos textos 
constitucionais que acolheram mandamentos promotores do acesso ao trabalho, foram 
paralelamente preservados, e até enriquecidos, os elementos de garantia da plena aplicação do 
direito do trabalho. Tal conclusão se deduz do artigo 59º, nº 1, da Constituição portuguesa de 
1976 e do artigo 7º da Constituição brasileira de 1988. 
 
29.3. Dimensões de afirmação. 
 
  Quanto às dimensões do processo de afirmação do direito ao trabalho, Jorge 
Miranda identifica fundamentalmente a liberdade de escolha, num determinado plano, e a 
liberdade de exercício, em outro. Chama a atenção, também, para o aspecto negativo da 
liberdade de trabalhar, traduzida na interdição do trabalho obrigatório. No que diz respeito à 
liberdade de escolha, o mestre lusitano alinha o direito de escolher sem impedimentos nem 
discriminações qualquer profissão; o direito de acesso à formação escolar e à aprendizagem 
necessárias; o direito de obter promoções; o direito de escolher uma especialidade, e; o direito 
de mudar de profissão. Relativamente à liberdade de exercício, Jorge Miranda aponta os 
seguintes desdobramentos: direito de obter as habilitações legais ao exercício do profissão; 
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direito de adotar a modalidade desejada de exercício da profissão; direito de escolher o lugar 
de exercício da profissão; direito de contratar atos jurídicos referentes ao exercício 
profissional; direito ao segredo profissional; direito de inscrição em associações profissionais, 
e; direito de não ser privado do exercício da profissão706. 
 
  Numa abordagem ainda mais específica quanto ao caráter do direito ao 
trabalho aqui discutido, Bidart Campos extrai do seu conteúdo, em primeiro lugar, a razoável 
liberdade de eleger uma atividade. Descortina, porém, como segunda dimensão, o direito de 
ser contratado para desempenhar a profissão escolhida, que introduz um problema essencial: 
haverá daí uma obrigação em sentido jurídico, que venha a compelir um sujeito passivo 
(qual?), e em que medida? Esse questionamento é formulado pelo constitucionalista argentino 
da seguinte forma: “En el progreso histórico de los derechos humanos se ha pensado y 
sugerido que como desglose del clásico derecho de trabajar de puede independizar un 
derecho ‘al’ trabajo, derecho que de ser tal (y no mera fórmula inconducente) significaría el 
derecho del hombre que no consigue trabajo, a que alguien le provea ocupación 
remuneratoria. Si este contenido existe, hay que encontrar un sujeto pasivo en condiciones de 
cumprir la obligación de dar empleo a quien no puede procurárselo por sí mesmo mediante 
una relación laboral contractualmente convenida con outro sujeto”707. 
  
29.4. Apropriação pela ideologia neoliberal. 
 
  A apropriação pela ideologia neoliberal do argumento jurídico em defesa do 
direito ao trabalho passou a atribuir a este a responsabilidade pelo desestímulo à 
empregabilidade. Nessa ótica, as normas protetivas trabalhistas constituiriam um 
desnecessário estorvo aos custos da produção, afetados intensamente pela competitividade, 
resultando na queda das admissões de empregados, ao menos pelos meios formais. Na outra 
ponta, haveria a tendência irrefreável à eliminação dos postos de trabalho, não tanto pela 
evolução tecnológica, mas principalmente em razão do excessivo ônus causado às empresas 
pelos encargos sociais e trabalhistas. 
 
  Tal novo discurso em favor do direito ao trabalho, por conseguinte, parte da 
premissa, denunciada por Lyon-Caen, de que um suposto excesso de proteção ao trabalhador 
funcionaria como causa da desocupação. Disso deriva a expectativa de que os trabalhadores e 
os seus sindicatos deveriam abrir mão de alguns seus direitos históricos para não se 
acumpliciarem do crescimento do número de desempregados708. 
 
  Crítico da excessiva regulamentação trabalhista, José Pastore advoga a tese 
segundo a qual os dispositivos legais do campo trabalhista seriam fator relevante na geração 
de empregos, dando a entender que essa relação seria inversamente proporcional: quanto mais 
regulamentação protetiva, menos empregos disponíveis haveria709. Daí se estrutura uma 
severa reprovação lançada em direção à rigidez na aplicação do direito do trabalho, que teria o 
efeito de impedir a empregabilidade, ao passo que regulações meleáveis permitiriam o 
ajustamento do conteúdo do direito do trabalho a patamares suportáveis pela economia. 
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Entendendo que a consideração rígida do direito do trabalho impede grande parte da criação 
dos empregos, Cássio Mesquita Barros propõe novos modelos de ocupação (trabalho de 
duração limitada, trabalho a tempo parcial e outros), como forma de impulsionar a criação de 
novos empregos710. 
 
  Professa esta crença, em Portugal, o juslaboralista Pedro Martinez, que chega a 
questionar a proteção do trabalhador do ponto de vista principiológico, nos seguintes termos: 
“O favor laboratoris deve ser hoje entendido numa perspectiva histórica, sem uma aplicação 
prática; o Direito do Trabalho não foi estabelecido para defender os trabalhadores contra os 
empregadores, ele existe em defesa de um interesse geral, onde se inclui toda a comunidade. 
A comunidade, de que fazem parte trabalhadores e empregadores, beneficia da mútua 
colaboração e da paz social. A ideia de que no Direito do Trabalho se pretende favorecer o 
trabalhador contra o empregador dificulta inclusive a criação de novos postos de trabalho, 
pelo receio que as entidades patronais têm das conseqüências que daí poderão advir”711. 
 
  Sem generalizar, mas suscitando uma ponderável situação, Javillier indaga se é 
legítimo e proveitoso forçar a aplicação do direito do trabalho quando disso possa resultar, 
quase mecanicamente, a própria desaparição de uma empresa712. 
 
  Essas reflexões ajudam a compreender o fenômeno identificado por Lyon-
Caen, mediante o qual o direito do trabalho experimenta uma inversão, para reorientar-se 
unicamente no sentido do interesse da empresa713. Nos parece pertinente tal observação, em 
particular, na medida em que vislumbramos na relação capital-trabalho um antagonismo 
intrínseco e um embate de poder, que sugerem a regra de precedência do interesse obreiro, ora 
sob ataque. Ainda que as partes sociais possam – e devam – caminhar para o entendimento, a 
natureza conflituosa da sua relação é inegável, pelo que a convivência de dois princípios 
fundamentais antípodas – em benefício do trabalhador e em benefício da empresa – revela-se 
impraticável. Nessa circunstância prevalecerá o poder patronal, frustrando a sobrevivência do 
direito do trabalho. 
 
29.5. Novo papel para o direito do trabalho. 
 
  O enfoque que privilegia o direito ao trabalho pode apresentar-se de uma 
maneira atenuada, contemplando a premissa da prévia negociação coletiva das mudanças 
sugeridas para incentivar a empregabilidade. Nesse modelo, os sindicatos de trabalhadores 
tornam-se agentes da construção de alternativas que visem à preservação de empregos e à 
criação de novos postos de trabalho. Aparentemente, esta ressalva protege os trabalhadores 
contra lesões a seus direitos, na medida em que a sua entidade representativa deveria recusar-
se a firmar acordos prejudiciais. A realidade contesta tal suposição, porquanto a premência de 
questões de natureza econômica, associada à disparidade de poder de pressão dos sindicatos 
obreiros frente ao poder patronal permite a assinatura de instrumentos nitidamente 
desvantajosos para os trabalhadores, mesmo contando com a participação sindical.  
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  Sucede, então, nas palavras de Lyon-Caen, uma alteração de sentido da 
negociação coletiva: não mais se negocia sobre a promoção de melhores condições de 
trabalho, mas sim sobre a conservação dos empregos714. As medidas tomadas nesse caminho 
buscam a tutela do empreendimento econômico, em detrimento dos empregados, com o 
pretexto de oferecer mecanismo de combate ao desemprego715. 
 
  Pode-se traçar um novo perfil a que se amolda o direito do trabalho, nessa 
perspectiva de prioridade da gestão econômica e social, em lugar da sua função precípua de 
proteger o trabalhador. Robortella vislumbra assim uma contribuição do direito do trabalho 
para a governabilidade democrática, a partir do seu direto compromisso com os programas 
governamentais de emprego, com a formação profissional (esta visando à reinserção no 
mercado de trabalho), com a absorção de novas tecnologias e com a diminuição dos custos do 
trabalho716.  
 
  Assim, o direito do trabalho, na verdade, passa a abdicar de sua personalidade 
própria, de sua nota distintiva, facultando até uma freqüente substituição de sua denominação 
original pela expressão regulamentação do mercado de trabalho. Isto acontece, conforme 
destaca Bronstein, porque sua conotação social deixou de ser considerada virtude, para ser 
designada como vício717. 
 
  O objetivo subjacente a esta tendência consiste em permitir o livre 
funcionamento do mercado de trabalho, sem a incidência de princípios de proteção laboral, 
como conseqüência do neoliberalismo. A idéia, bem descrita (e criticada) por Floriano Vaz da 
Silva, consiste em sustentar a submissão do direito do trabalho à lei da oferta e da demanda, 
para que por esta se determinem salários e condições de trabalho, como se aí residisse a 
quintessência do ajuste social das relações trabalhistas718. 
 
  Enxergamos em tal abordagem a promoção de uma falsa dicotomia entre 
direito do trabalho e direito ao trabalho, estimulada por uma pauta ideológica de receitas 
neoliberais, que não encontra arrimo constitucional. A questão não remete apenas a uma 
contraposição entre partidários do ajuste econômico neoliberal, de um lado, e simpatizantes 
do direito do trabalho garantista, inspirados no intervencionismo estatal, de outro, como 
sugere Bronstein719. Acreditamos que a pretendida confrontação desafia, até mesmo, o direito 
do trabalho em bases democráticas, que tenha em sua agenda o desenvolvimento primordial 
de uma negociação coletiva equilibrada. 
 
29.6. Transferência de ônus aos trabalhadores. 
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  Como assinala Ronald Souza em trabalho específico sobre o direito ao 
trabalho, a álea da conjuntura econômica da empresa não deve ser igualmente suportada por 
empregado e empregador. Diz ele: “O exercício da atividade econômica, nos regimes de livre 
iniciativa, traz uma certa álea que exige um esforço do detentor do capital para levar a bom 
termo o seu empreendimento. Dessa álea não participa, direta e efetivamente, o empregado 
que não foi auscultado, não sugeriu, nem escolheu o tipo de atividade a que o empresário 
destina seu patrimônio. Tratar igualitariamente empregado e empregador, junto à conjuntura 
econômica da empresa, seria uma negação da justiça. A proteção jurídica há que considerar 
as circunstâncias, as pessoas, a detenção de bens, enfim todos os fatores que ensejam 
respeitar a desigualdade para dar tratamento igualitário na proporção em que se 
desigualem. (...) As restrições de mercado e de crédito emergem de leis econômicas e são 
situações conjunturais mais fáceis de suportar pelo empresário que pelo obreiro”720. 
 
  Estamos, com Plá Rodriguez, inclinados a pensar que a desocupação é um 
fenômeno de origem econômica e causalidade complexa, que transborda o direito do 
trabalho721. Nos parece precipitado perseguir a solução de um drama social tão intrincado em 
alterações que transfiguram o direito do trabalho. Para nós, nessa senda sucumbirá este, sem 
resolver o problema em mira. 
 
  Vale salientar o ensinamento de Siqueira Neto, para quem o direito do trabalho 
não existe para resolver problemas da economia. Lembrando que nos países de 
industrialização avançada e democracia consolidada as transformações, modificações e 
reformas trabalhistas abstiveram-se de atentar contra os princípios fundamentais da disciplina, 
o autor assinala que o direito do trabalho “é o patamar de cidadania nas relações de 
trabalho”722, longe de constituir mero instrumento de regulação econômica, 
acrescentaríamos. 
 
30. Desregulamentação do Trabalho. 
 
30.1. Razão inspiradora. 
 
  Aludindo à desregulamentação, Canotilho situa o seu móvel numa crítica 
apressada à juridicização. Sua ocorrência se daria, na visão do mestre português, em paralelo 
à desestatização, cuja proposta argüi a necessidade de vinculação do sistema político pelas 
leis econômicas. Desregulamentar, por seu turno, equivaleria a minimizar a vinculação 
jurídica dos fins políticos, enfraquecendo o estatuto social consubstanciado nos direitos dos 
trabalhadores, medidas sociais e garantias de qualidade de vida723.  
 
  Pela via da desregulamentação, o Estado-ordem jurídica reduz a sua presença 
na vida econômica, renunciando à intervenção organizadora das relações sociais. Trata-se de 
uma conduta inspirada na suposição de auto-ordenação dos próprios agentes econômicos, por 
meio de mecanismos de mercado. 
                                                           
720 SOUZA, Ronald Amorim e. Direito ao Trabalho. São Paulo: LTr, p. 43, 1985. 
721 RODRÍGUEZ, Americo Plá. La Actual Coyuntura del Derecho Laboral. In: Evolucion del Pensamiento 
Juslaboralista. Estudios en Homenaje al Prof. Héctor-Hugo Barbagelata. Montevideo: FCU, p. 387, 1997. 
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723 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra: Coimbra 
Editora, p. 471, 1994.  
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  Esta idéia desregulamentadora teria, talvez, uma evocação da definição de 
Croce, para quem o direito não se rege pela moral: segue, em essência, o princípio da 
conveniência econômica724. De fato, ao menos no âmbito do direito do trabalho, não há 
dúvida que o fenômeno da desregulamentação tem suas raízes fora do ordenamento jurídico, 
isto é, nas alterações do modo de produção e acumulação de capital725. 
 
30.2. Conceito. 
 
  Valendo-se de uma distinção de González Arzac, esclarece Eros Grau que 
desregular significa não dar ordenação à atividade econômica, ao passo que desregulamentar 
quer dizer deixar de fazê-lo mediante preceitos jurídicos. Ante tal lição, estaremos por certo 
analisando o fenômeno da desregulamentação trabalhista, seja qual for a terminologia 
utilizada pelos diversos autores citados, afinal nosso objetivo específico diz respeito a 
aspectos normativos do direito do trabalho726. 
 
  Em trabalho anterior, já nos posicionamos de forma a relacionar 
desregulamentação com a eliminação de normas reguladoras das relações de trabalho, em 
favor da liberdade do mercado. Em nosso entendimento, que ora reiteramos, a 
desregulamentação não comporta a mera atenuação ou quebra da rigidez de institutos, 
hipótese que caracterizaria, para nós, a flexibilização. Desregulamentação trabalhista 
representaria, pois, a efetiva supressão da norma protetora727. 
 
  Lyon-Caen qualifica a política de desregulamentação como a supressão de um 
instituto custoso para a liberdade do empresário que se encontre diante de um obstáculo à 
diminuição do seu ônus com o fator trabalho. Assinala, contudo, o jurista francês, que o termo 
desregulamentação não contém conotações precisas, porquanto sempre haverá regras a serem 
obedecidas, mesmo que tais regras emanem de contratos individuais de trabalho pactuados 
sem qualquer marco protetivo728. 
 
  Em semelhante abordagem, Floriano Vaz da Silva sustenta que a 
desregulamentação admite a redução dos direitos trabalhistas, com o objetivo de preservar a 
prosperidade ou a sobrevivência das empresas, assegurando a implementação de novas 
tecnologias, mediante a diminuição do custo da produção729. 
 
  Assumindo que a desregulamentação tem por meta conter a juridicização das 
relações de trabalho, Cássio Mesquita Barros emite a sua reflexão de acordo com a premissa  
da ligação do direito do trabalho ao mercado econômico. Para ele, a desregulamentação 
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significa a “abolição de regras de direito do trabalho que estabeleçam dificuldades 
supérfluas à atividade econômica das empresas”. Tomando como paradigma a experiência 
política do governo britânico de Margareth Tatcher, o autor constata a predominância da 
eficácia do mercado sobre a proteção dos trabalhadores. E arremata dizendo que, em geral, a 
desregulamentação destina-se a abolir regras jurídicas trabalhistas de fonte estatal, para 
satisfazer as exigências econômicas730.  
 
  Amauri Mascaro Nascimento, de sua parte, relata distintos modos de encarar a 
desregulamentação. Um deles constituiria certa forma de redução das leis trabalhistas ao 
mínimo ou a ausência, pura e simples, de proteção legal. Outro seria uma maneira de 
ampliação, no direito coletivo, da dimensão da liberdade sindical e da autonomia coletiva dos 
particulares731. Ensaiando uma tentativa de conjugar os dois enfoques enunciados por Amauri 
Mascaro Nascimento, consta a posição de Ney Prado, em favor do enxugamento “ao 
máximo” da legislação do trabalho, “em todos os níveis”, de forma a estimular e assegurar a 
prática da autonomia individual e coletiva, para democratizar as relações de trabalho732. 
 
30.3. Crítica. 
 
  A crítica ao conceito de desregulamentação revela-se adequadamente posta por 
Ana Virgínia Gomes, que nele reprova a aplicação do princípio da autonomia privada coletiva 
de forma absoluta, por gerar uma situação anômica, que impede a ação protetora do Estado, 
em nítido prejuízo do princípio protetor. Para ela, esse exagero fere os princípios 
constitucionais da dignidade do trabalhador e do valor social do trabalho733. Com efeito, a 
propósito de consagrar a autonomia privada (nem sempre coletiva), a desregulamentação 
opera uma autêntica cirurgia no arcabouço legislativo, ao arrepio dos princípios, da disciplina 
e dos valores constitucionais. 
 
  Também num viés questionador do processo de desregulamentação, Eros Grau 
sugere que a conformidade dos mecanismos de mercado ao bem comum e à justiça sempre 
será interpretada ideologicamente. “Os cultores de fé na economia de mercado a ela 
responderão afirmativamente. Já quem não seja fiel desse credo, com apoio em algumas 
verificações empíricas, responderá de modo negativo”, diz734. Aliás, o debate entre 
defensores do livre mercado desregulamentado e partidários da proteção mínima contra as 
forças cegas do mercado alcança a doutrina européia, como noticia Blanpain735. 
 
30.4. Resultados. 
 
  Seguramente, os resultados da desregulamentação contabilizam vitoriosos e 
derrotados. Os representantes do capital auferem não apenas um êxito ideológico, mas 
concretizam mudanças objetivas, em desfavor dos trabalhadores. Semelhante recuo do Estado 
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social assume características dramáticas em países, como o Brasil, que ainda estão longe de 
alcançar os pressupostos de promoção de uma vida material digna para o seu povo736. Além 
disso, consideramos temerário colocar em jogo o patrimônio de conquistas sociais dos 
trabalhadores, sem contar com segura expectativa de redução das taxas de desemprego.  
 
  Em percuciente análise, Maurício Rands utiliza estudos relativos a 29 países da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para confrontar 
desregulamentação e expansão do emprego. Indagando se a intervenção estatal para garantir o 
patamar mínimo de direitos trabalhistas deve mesmo ser abolida, para incrementar a 
empregabilidade, conclui que as leis desregulamentadoras não têm fomentado o emprego. Em 
outras palavras, chegou à evidência de que a manutenção de um padrão trabalhista protetivo 
do tipo rígido não corresponde necessariamente à elevação das taxas de desemprego. Cita o 
autor, ainda, que um relatório da entidade, publicado em março de 2001, indica ser 
indispensável o reforço simultâneo do capital humano e do capital social para viabilizar o 
bem-estar das pessoas e manter os laços de cooperação social. Isso desmente, 
categoricamente, a hipótese dos fundamentalistas de mercado ou liberais ortodoxos, de que os 
empregos possíveis exigem ausência de regulamentação estatal das relações de trabalho737. 
 
31. Flexibilização dos Direitos Trabalhistas. 
 
31.1. Causas. 
 
  As propostas de flexibilização de direitos trabalhistas expressam o reflexo do 
processo de ajustamento produtivo, em curso no seio da economia, por ocasião da chamada 3ª 
Revolução Industrial. No plano das relações de produção, inegavelmente, operam-se 
profundas transformações  que afetam diretamente o modo de organização da indústria 
contemporânea, afastada do padrão fordista, caracterizado pela utilização intensiva de 
trabalhadores numa mesma sede, sob critérios clássicos de subordinação, para desenvolver 
uma produção adaptada ao propósito de formação de estoques.  
 
  Hoje, o processo produtivo sofreu nítida descentralização e contingenciamento 
às metas do just-in-time, que condicionam o volume de bens produzidos à demanda, com o 
objetivo de otimizar o esforço industrial. É o modelo designado como toyotista, sintonizado 
com as novidades tecnológicas, para reestruturar a utilização do fator trabalho, enxugando a 
mão-de-obra ociosa, com a introdução de mecanismos de automação, e reorientando a forma 
de absorção dos trabalhadores ainda necessários.  
 
  Tudo isso sugere um novo padrão de contratação do trabalho, que atenda às 
conveniências econômicas, mediante a despersonalização da prestação laboral. Proliferam as 
novas formas de admissão de trabalho intermediado por outras empresas menores, 
distanciando o trabalhador do núcleo da indústria tomadora de serviços. Ganha grande 
impulso o trabalho autônomo, no sentido de diluir o vínculo direto do trabalhador com o novo 
modelo de indústria. Para os empregados que permanecem na empresa sob liames 
tradicionais, a noção de subordinação passa a ser reformulada, aparentemente concedendo-lhe 
maior autonomia, como forma de elevar os seus encargos. Surge a idéia do aproveitamento 
multifuncional dos empregados remanescentes, que passam a responsabilizar-se por tarefas 
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antes desempenhadas por trabalhadores dispensados. E a justificativa desse fenômeno invoca 
singelamente um sinal dos tempos, sob a forma de imperativo de irresistíveis circunstâncias. 
 
  Consoante destaca Ianni, “A flexibilização dos processos de trabalho e 
produção implica uma acentuada e generalizada potenciação da capacidade produtiva da 
força de trabalho”. Dos recentes marcos tecnológicos e organizativos da produção, em 
moldes flexibilizados, decorre a possibilidade sedutora da dinamização quantitativa e 
qualitativa do trabalho. O modelo fordista dá lugar a uma pretensão racional mais insidiosa, 
destinada a submeter todos os fatores à sua lógica flexível738. O novo padrão intenta 
modificar, a seu modo, não apenas as referências técnicas, mas também as condições sociais, 
estimulando o surgimento de um trabalhador dito polivalente, que, inquieto, procura manter-
se associado a um sistema produtivo que dá sinais de desinteresse quanto à sua preservação. 
 
  Identificado com o ideário flexibilista, José Pastore argumenta que a 
flexibilização trabalhista promove o ajuste ao uso de novas tecnologias, assegurando que os 
países que a adotam não são acometidos dos males do desemprego na mesma intensidade que 
os países que mantêm intacta a estrutura normativa tutelar dos direitos trabalhistas. Para ele, 
no ambiente de implantação de novas tecnologias, a chave para resistir à erosão da 
empregabilidade consiste na adaptação da mão-de-obra às demandas do mercado739. 
 
  Jeammaud, por seu turno, dedica-se a classificar os vários aspectos em que tal 
proposição flexibilista se apresenta. Segundo a sua doutrina, a chamada flexibilização do fator 
trabalho deriva em três aspirações fundamentais dos seus patrocinadores, quais sejam: “-une 
flexibilité fonctionelle, permettant d’adapter rapidement la main d’ouvre aux changements 
d’organisation de la prodution (mobilité géographique et profissionelle des travailleurs); - 
une flexibilité numérique, permettant d’ajuster en permanence le nombres des traveilleurs 
employés aux variations de la demande sur le marché des biens ou services; - une flexibilité 
de gestion des effectiffs,  permettant à l’employeur de diminuer ou modifier, en fonction de 
ces mêmes variations, les coûts du recrutement et du licenciement, le montant des 
rémunérations, la durée du travail et la répartition du temps de travail”740. 
 
31.2. Abalo à centralidade do trabalho. 
 
  Lançando um olhar sobre a estrutura do mercado de trabalho, José Eduardo 
Faria descreve três níveis simultâneos de atividades que se diversificam, motivando 
correspondente matização no plano jurídico. Inicialmente, aponta um núcleo cada vez mais 
reduzido de trabalhadores polivalentes, vinculados à empresa em tempo integral, desfrutando 
dos direitos trabalhistas típicos, dotados de relativa estabilidade, em razão de sua qualificação, 
experiência e importância de atribuições. Paralelamente, contudo, consta a mão-de-obra 
periférica de baixa qualificação, com vínculos absolutamente instáveis, que flutuam ao acaso 
da conjuntura econômica. E, por fim, enumera os trabalhadores externos, eventuais ou 
temporários, igualmente com baixa qualificação, e geralmente contratados por tarefa, sem 
qualquer geração de deveres jurídicos trabalhistas à empresa. 
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  E prossegue José Eduardo Faria, sugerindo que esta fragmentação do 
operariado decorre de mudanças técnicas nas condições de organização do trabalho e nas 
formas de contratação de pessoal, proporcionando a quebra da identidade ocupacional dos 
trabalhadores, em detrimento de sua força política e social de resistência. Nessas 
circunstâncias, diz o autor, ocorre uma espécie de mercantilização das transações entre capital 
e trabalho, diluindo o confronto de interesses que sempre caracterizou os seus embates: “o 
antigo trabalhador com carteira assinada e jornada semanal limitada se torna um produtor 
‘independente’ de bens e serviços, um vendedor de trabalho materializado que foi produzido 
antes de entrar na esfera de circulação, uma fonte potencializada de auto-exploração”741. 
 
31.3. Conceito. 
 
  Em recente tentativa de aproximação conceitual, designávamos flexibilização 
como a atenuação das regras ditadas pelo Estado para regular as relações trabalhistas. 
Esclarecíamos, então, que tal debilitação do direito do trabalho de fonte estatal pode ocorrer 
para: a) enfatizar negociações coletivas entre empregados e empregadores, ou; b) viabilizar o 
descumprimento das normas protetoras, a partir da quebra de sua rigidez742. 
 
  Na ampla perspectiva de Amauri Mascaro Nascimento, a flexibilização, além 
de ser por muitos considerada sinônimo de desregulamentação, também costuma ser 
associada a uma nova visão do mercado de trabalho e, ainda, a uma política de redução da 
interferência do Estado nas relações de trabalho. Seja como for, o juslaboralista citado diz que 
a flexibilização “conduz à intensificação da atividade negocial sindical como meio de 
promover a consecução de objetivos de substituir um sistema legal rígido por um sistema 
negociado espontaneamente743. Com esta observação concordamos em parte. Por certo, o 
exercício da autonomia negocial das partes sociais constitui um dos elementos constitutivos 
do processo de flexibilização. Não é o mais importante, todavia. A mera transferência da 
regulamentação trabalhista do domínio estatal para o terreno das relações coletivas entre 
capital e trabalho não resulta necessariamente no conteúdo distintivo da onda flexibilizatória, 
qual seja, a diminuição de normas protetivas do obreiro. Nossa crítica obtém o socorro das 
lições de Catharino, que, sem rodeios, qualifica a flexibilização em seu caráter jurídico-
normativo trabalhista, caracterizado pelo fim de adequar o direito do trabalho ao sistema 
econômico neoliberal744. 
 
  Numa linha de resistência aos destinos da flexibilização, Floriano Vaz da Silva 
procura uma definição que reoriente o sentido da sua correspondente agenda. Diz ele, 
asseverando a dessemelhança entre os conceitos de desregulamentação e flexibilização: “Pela 
chamada flexibilização admite-se que, seja pela lei, seja pela negociação coletiva, alterem-se 
direitos que não sejam básicos e irrenunciáveis ao empregado, mediante compensação, ou 
que, em situações especiais, havendo assistência sindical, modifiquem-se condições sociais 
de acordo com permissivos legais, constitucionais ou negociais, com a seguinte ressalva: a 
não eliminação de direitos essenciais do trabalhador, permitindo-se, portanto, a existência de 
condições diversificadas de trabalho com respeito aos princípios que norteiam a proteção ao 
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emprego”745. Conceito como este também nos parece inexato, por abstrair o conteúdo 
essencialmente desprotetor que se verifica nas medidas flexibilizatórias.   
 
  Entendemos, outrossim, que uma definição sensível às peculiaridades do 
instituto provém de Pinho Pedreira, que escreve: “Flexibilidade é, sabidamente, o antônimo 
de rigidez. Significa, portanto, o afrouxamento ou a supressão dos constrangimentos que 
impõe o Direito do Trabalho aos empregados a fim de proteger os trabalhadores contra as 
conseqüências prejudiciais da sua inferioridade. Medidas no sentido da flexibilização 
passaram a ser exigidas, sobretudo pelos empresários, sob a alegação da necessidade de 
ajustar as normas sobre a relação de trabalho às necessidades e possibilidades de uma 
economia em depressão. As definições de flexibilidade coincidem no essencial: é ela a 
adaptação das normas jurídicas que regulam as relações de trabalho às novas circunstâncias 
do mercado de trabalho”. Destaca também o autor a modalidade mediante a qual a 
flexibilização se escuda na faculdade de derrogação das normas de ordem pública social do 
direito do trabalho, mesmo in pejus (em prejuízo dos trabalhadores), mediante a gestão da 
autonomia coletiva746. 
 
31.4. Dinâmica procedimental. 
 
  Intentando desvendar a dinâmica procedimental da flexibilização do direito do 
trabalho, Jeammaud adverte que as suas respectivas inovações exercem um papel inegável na 
atualidade das relações sociais. A banalização do emprego precário, diz ele, tornou-se 
possível em virtude de técnicas como o contrato de trabalho por tempo determinado, trabalho 
temporário e trabalho a tempo parcial. Tais possibilidades legais têm como fundamento a 
necessidade de priorizar o acesso dos desocupados ao emprego, mesmo que isso traga nítido 
prejuízo à valorização dos trabalhadores empregados.  
 
  Ademais, noticia Jeammaud, proliferaram as situações de prática ilegal das 
formas flexibilizadas de emprego, expressando uma tendência sociológica a ampliar as 
avarias causadas pela legislação flexibilizante. Com efeito, pensamos que a aprovação de 
medidas flexibilizantes contribui para desestimular os empregadores a cumprir a 
remanescente legislação protetiva dos direitos trabalhistas. A síntese do mestre francês traduz 
essa nossa convição: “Disons, au risque de simplifier, que la dégradation observée résulte 
moins des réformes normatives flexibilisatrices elles-mêmes que du contexte pratico-
idéologique dans lequel elles s’inscrivent”747. 
 
31.5. Classificação. 
 
  Dentre as várias propostas classificatórias das modalidades de flexibilização, 
consta a distinção entre flexibilização externa, que atua sobre mecanismos de contratação e 
dispensa do trabalhador, e flexibilização interna, que atua sobre mecanismos reguladores da 
prestação do trabalho748.  
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  Outra maneira de ordenar os tipos de flexibilização recomenda a contraposição 
da flexibilização unilateral, perpetrada por iniciativa exclusiva do empregador, diante da 
flexibilização bilateral, que pressupõe uma prévia negociação coletiva sindical749. 
 
  Assinalando que existem vários prismas classificatórios do fenômeno da 
flexibilização, Amauri Mascaro Nascimento declina, quanto à finalidade, a flexibilização de 
proteção, para preservar a ordem pública social (terminologia com a qual, particularmente, 
divergimos, face ao entendimento de que aí não se trata de flexibilização); a flexibilização de 
adaptação, com acordos derrogatórios; e a flexibilização de desproteção, quando houver 
eliminação de direitos adquiridos. No que concerne ao conteúdo, o autor sugere que haja a 
flexibilização de acordo com o modelo jurídico-normativo europeu, de estímulo à liberdade 
sindical, associada à preservação de leis básicas de proteção; e a flexibilização de acordo com 
o modelo aberto norte-americano, que tende para um liberalismo puro, de não-intervenção 
estatal nas relações de trabalho750. 
 
  Quanto às técnicas que podem ser empregadas no processo de flexibilização, 
Catharino alinha o aumento de exceções de determinada regra de proteção; a redução do 
casuísmo taxativo das tutelas; ou a simples transformação das normas tutelares em 
enumerações exemplificativas751. Magano vai além, ao descrever os procedimentos mais 
utilizados para por em prática a flexibilização, citando os seguintes: a) novas formas de 
contratação; b) ajustamento do tempo de trabalho às variações econômicas; c) trabalho a 
tempo parcial; d) diminuição de salários em troca da preservação do emprego, e; e) 
desprestígio da estabilidade no emprego752. 
 
31.6. Crítica. 
 
  A propaganda em favor da flexibilização dissimula sua verdadeira essência, 
disfarçada numa palavra simpática e atraente, como observa Plá Rodríguez. De fato, estamos 
diante de uma expressão que evoca compreensão e adequação às circunstâncias de uma 
realidade em constante mutação. A flexibilização, assim, explora o seu pretenso contraste com 
uma idéia de resistência intransigente753. Tudo quanto a ela se oponha logo ganha a pecha de 
anacronismo. Seu avanço, não obstante, importa a mutilação do direito do trabalho, à custa, 
inclusive, de alguns dos seus princípios distintivos. 
 
  Apesar da sua aura de modernidade, a flexibilização traz a indelével marca de 
um antigo e requentado liberalismo, que dogmatiza a liberdade de contratar e o direito de 
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propriedade. Convicto disto, Catharino contextualiza os modelos flexibilizadores num tardio 
ressurgimento da doutrina liberal754. 
 
  Mesmo um árduo defensor do processo de flexibilização, como Arturo Hoyos, 
reconhece que nela existem duas faces. Uma delas, permissiva, estimula as empresas ao 
desejado ajuste competitivo, aumentando a sua produtividade, e possibilitando a expansão e a 
diversificação da produção. A outra, menos atrativa que a anterior, implica o abatimento de 
uma série de normas protetivas que tradicionalmente assistem ao trabalhador frente ao 
empregador, que goza de maior poder na relação contratual entre ambos755. 
 
  O problema da flexibilização ganha enfoque a um só tempo crítico e lúcido nas 
paradigmáticas assertivas de Bronstein, que assinala: “El punto no consiste tanto en rechazar 
o aceptar la flexibilidad laboral, sino en saber distinguir, en primer lugar, entre las 
flexibilidades verdaderamente útiles a la vida de las empresas y aquellas que sólo responden 
a las preocupaciones de los ideólogos del mercado (...) el dilema no consistiría tanto en saber 
si se debe o no aceptar la flexibilidad; más bien correspondería determinar el punto de 
equilibrio entre una flexibilidad sensible a las preocupaciones legítimas de las empresas y 
capaz al mismo tiempo de mantener una protección del trabajador acorde com los ideales de 
justicia social que las sociedades latinoamericanas no deberían repudiar”756. 
 
  No fundo, porém, a proposta de flexibilização busca alicerce num determinado 
papel do direito do trabalho na gestão da sociedade, voltado para assegurar maior liberdade de 
gestão empresarial, com redução da intervenção estatal ao mínimo necessário, além da adoção 
de mecanismos revogáveis ao sabor das necessidades da produção e do mercado757. 
Resistimos a tal concepção em trabalho recentemente publicado, no qual sustentamos que “O 
Direito do Trabalho, antes de aspirar ao exercício de um papel na gestão da sociedade, e até 
como premissa para tanto, deve constituir-se em elemento de afirmação de direitos 
inalienáveis da pessoa humana”758. 
 
  Concebemos, portanto, a flexibilização do direito do trabalho como a tradução 
jurídica de mudanças em marcha no âmbito da economia. Seu problema consiste em atrair 
para o plano do direito categorias que são próprias da economia, e portanto dissociadas de 
fontes de natureza ética e política que devem inspirar a reflexão jurídica. No mundo do 
direito, nem tudo que é conveniente deve prevalecer, ainda mais quando existam relações de 
poder condicionantes de tal noção de conveniência.  
 
32. Reforma Trabalhista. 
 
32.1. Conceito. 
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  Organizadas sistematicamente e apresentadas com uma aura de modernização, 
as medidas de desregulamentação e flexibilização do direito do trabalho passaram a constituir 
um todo complexo, conhecido atualmente como reforma trabalhista. Tal designação aglutina, 
portanto, o conjunto de alterações inspiradas na revisão dogmática neoliberal dos institutos 
trabalhistas, e voltadas para a adaptação das relações trabalhistas às novas tecnologias, com o 
objetivo de enfrentar o dramático crescimento do desemprego. A reforma trabalhista à qual 
nos referimos, destarte, possui um caráter nitidamente desprotetor, no sentido da eliminação 
ou precarização de direitos do trabalhador. Essa terminologia tem sido utilizada não apenas 
por estudiosos, como também, freqüentemente, por membros do poder executivo brasileiro, 
sob o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), este patrocinador de pacotes de 
medidas com este viés, e por integrantes do poder judiciário, que se vêem diante da 
contingência de julgar questões à luz da análise interpretativa dessa onda de profundas 
mudanças na legislação trabalhista. 
 
  Reiterando a construção conceitual adotada em trabalho anterior, temos que a 
reforma trabalhista seja o complexo de alterações do ordenamento jurídico, tendentes à 
desregulamentação das relações de trabalho e à flexibilização das normas protetivas aos 
trabalhadores. A justificativa teórica da reforma trabalhista – assinalávamos alhures – “argüi 
a irrecusabilidade do processo de globalização, para daí em diante alinhar conseqüências 
tidas como inevitáveis e receitas consideradas necessárias”759. Esse receituário constituirá a 
agenda de reformas jurídicas das relações trabalhistas, pautadas num conteúdo 
desregulamentador e flexibilizante, especialmente dirigido às formas facilitadas de 
contratação e dispensa, diminuição dos custos de encargos trabalhistas diversos, ajuste do 
tempo de trabalho às variações conjunturais e estímulo à negociação coletiva  in pejus. 
 
32.2. Conteúdo.  
 
  A reforma trabalhista, portanto, estabelece a confrontação direta entre o 
princípio da autonomia privada – seja individual ou coletiva – frente ao princípio protetor, 
típico da tradicional doutrina do direito do trabalho. Alternativas livres de regulamentação 
estatal, ou flexíveis diante da lei, traduzem, sem sombra de dúvida, o avanço da idéia 
eminentemente contratual, civilista, portanto, sobre a essência corretora de desigualdades 
fáticas que costuma a caracterizar o direito trabalhista. Identificamos, no presente momento 
histórico, a convergência de tais iniciativas reformistas da estrutura principiológica do direito 
do trabalho, com a pretensão de alterar os seus rumos. Por isso sustentamos a pertinência da 
noção de reforma trabalhista, como a síntese das mudanças afinadas com tal sentido 
desregulamentador e flexibilizante, permitindo-nos teorizar a respeito dela.  
 
  Ana Virgínia Gomes enxerga como elemento comum às propostas atuais para o 
combate ao desemprego e o estímulo à competitividade uma tendência clara ao menosprezo 
do protecionismo nas relações de trabalho. E a via para concretizar esta propensão, segundo 
ela, tem sido o apelo à liberdade das partes sociais para comporem os seus interesses sem a 
proibição de piora das condições de trabalho ajustadas. Para a autora citada, flexibilização e 
desregulamentação funcionam como veículos para alcançar um modelo autônomo de relações 
de trabalho, em que a própria legitimidade do direito do trabalho resulta questionada, 
porquanto a idéia de proteção passaria a expressar uma violação da autonomia dos atores 
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sociais, com prejuízos à pretendida eficácia econômica e à rediviva fé inabalável na liberdade 
dos indivíduos760. 
 
32.3. Conseqüências.  
 
  Como conseqüência desta mudança de rota, as normas trabalhistas protetoras 
deixariam de ser essenciais ao direito do trabalho, passando à condição de tênues fronteiras, 
sob constante ameaça da expansão da legislação reformista.  
 
  A reforma trabalhista ignora, em essência, que as conquistas jurídicas dos 
trabalhadores, consubstanciadas no direito do trabalho, embora possam representar um 
elemento incômodo à dinâmica do processo econômico, estabelecem um patamar indelével de 
direitos fundamentais, afirmados historicamente e acolhidos pelo direito constitucional, que 
não devem vergar ante à conveniência da busca de melhores resultados produtivos. 
 
  Ademais, tais vantagens para a economia, em decorrência da reforma 
trabalhista, se afiguram incertas. Alerta nesse sentido Lyon-Caen, que estima ser um sacrifício 
inócuo a modificação legislativa voltada a trocar padrões de proteção laboral por incremento 
da empregabilidade. Aludindo à experiência européia, o jurista francês pondera que as 
medidas chamadas de desregulamentação ou de flexibilização nada fizeram senão complicar 
um pouco mais o mercado de trabalho, sem produzir, no entanto, os resultados esperados. 
Mais ainda – diz -, criaram um efeito perverso, sob o pretexto de ajudar o aumento do nível de 
emprego761. 
 

 Por mais que procure aproximar-se de um modelo democrático de afirmação da 
liberdade sindical, a reforma trabalhista fundada na desregulamentação e na flexibilização 
perpetra, em verdade, uma  radical e perigosa adesão a um modelo liberal puro, “no qual as 
partes sociais são lançadas à própria sorte, no entrechoque de interesses que lhes é 
peculiar”762. 
 
33. Pertinência dos valores do Direito do Trabalho. 
 
33.1. Autonomia do direito do trabalho. 
 
  Por mais que se cultive o mito de uma solução jurídica meramente contratual 
para as relações de trabalho, não há como convencer que a igualdade de condições de 
contratação entre empresa e trabalhadores não seja apenas uma ficção ideológica. Como 
afirma Ianni, é uma ilusão pensar que compradores e vendedores da força de trabalho se 
apresentam no mercado sob as mesmas condições de liberdade e igualdade. Empresa, 
corporação e conglomerado dispõem de poderes de barganha muito superiores àqueles 
manejados pelo sindicato, união operária ou confederação763. A disparidade de poder é 
significativa, a ponto de recomendar a adoção de instrumentos jurídicos de compensação, para 
contrabalançar as forças sociais em conflito. 
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  Essa peculiaridade do direito do trabalho é responsável pela sua autonomia 
científica, porquanto a disciplina só ganhou independência, justamente, quando renunciou à 
prevalência dos dogmas civilistas da autonomia privada e do pacta sunt servanda764. Quando 
sucumbir a sua raiz protetiva, certamente desaparecerá o direito do trabalho765. 
 
33.2. Resistência à mercantilização do trabalho. 
 
  Em 1944, foi editada a Declaração dos Fins e Objetivos da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), cuja mais célebre proclamação traduziu-se na fórmula a teor 
da qual “o trabalho não é uma mercadoria”. Esta idéia assume enorme atualidade, para que 
se possa analisar e criticar o impacto da globalização no mundo do trabalho. O 
redescobrimento do valor das relações laborais evoca a necessidade de introduzir tal elemento 
filosófico, que possa guiar os rumos do direito do trabalho, em contraposição à súbita e 
insidiosa sacralização dos postulados liberais766.  
 
  Reafirmar, hoje, que o trabalho não é uma mercadoria, nos reconduz a uma 
concepção que faz parte do patrimônio moral e intelectual da humanidade, como sustenta Plá 
Rodríguez. O trabalhador, antes de tudo, é um ser humano, que empenha a sua força corporal 
e parte significativa de sua dimensão existencial em favor da atividade que exerce. Por 
conseguinte, é dotado de uma dignidade essencial que deve ser respeitada em qualquer 
circunstância767. Devido à incursão do fator humano, leciona Mario Grandi, o chamado 
mercado de trabalho está totalmente vinculado a valores pessoais e profissionais, não podendo 
deles desvencilhar-se768. 
 
  O direito do trabalho, conforme já defendido nesta dissertação, mantém estreito 
vínculo com os direitos humanos. Isto ocorre na medida em que no direito do trabalho tudo 
gira em torno da proteção do ser humano que trabalha. Este é titular de direitos fundamentais, 
por ocasião do exercício de sua atividade laboral, que, por sinal, representa a maior parte do 
seu tempo de vida, do ponto de vista de sua duração. Por isso, o legislador não pode ignorar 
os parâmetros incontestáveis do direito do trabalho769. 
 
33.3. Revisão do conceito de subordinação. 
 
  A despeito de aspectos basilares que continuam intocados e até reafirmados no 
direito do trabalho, há questões objetivas que têm sofrido sérias mudanças, de modo a afetar 
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concretamente a identidade da disciplina. Talvez o principal fundamento sob abalo seja a 
subordinação do trabalhador ao empregador. Não se trata apenas de um contínuo processo de 
troca do trabalho subordinado pelo trabalho autônomo. É a subordinação mesma que paga alto 
preço para manter-se, experimentando uma reciclagem completa. Como adverte Lyon-Caen, 
as empresas têm externalizado o emprego, transformando os seus trabalhadores em 
subcontratados ou arrendatários de serviços. Isso provoca a indefinição das fronteiras da 
subordinação, que parecem agora cada vez mais cinzentas e movediças. Não é por outra razão 
que o jurista francês coloca a teoria do trabalho não subordinado como um desafio lançado ao 
direito do trabalho europeu770. 
 
  Essa circunstância revela, a toda prova, que o direito do trabalho não é um 
esquema fixo vinculado à normativa estatal. Sua dinâmica é prenhe de abordagens, 
estimuladas pela marcha histórica das relações sociais. A resistência ao dogma sempre 
caracterizou a disciplina, cabendo no presente momento ao intérprete, mais uma vez, extrair 
significado das novas realidades, para permitir ao direito do trabalho seguir desempenhando o 
seu papel. Com este propósito, vale aludir uma de suas idéias-força, enfatizada por Baylos: o 
nivelamento da desigualdade econômica e social771. Sem ter a preocupação de assegurar esta 
característica, decerto pouco restará do direito do trabalho, muito em breve. Um novo modelo 
para tratar juridicamente a questão trabalhista deverá, pois, não apenas conservar os institutos 
voltados à promoção da igualdade, mas necessariamente conceber novos instrumentos, 
adaptáveis ao ambiente atual, para a consecução, no fundo, de idênticos fins. 
 
  Na lapidar expressão de Rodrigues Pinto, o direito do trabalho precisa recriar o 
seu conteúdo, mantendo, tanto quanto possível, o lastro original. Os pontos críticos da 
dogmática trabalhista (dos quais a subordinação se apresenta como matriz e exemplo mais 
visível) merecem imediata reformulação. Tal conduta poderá, assim, “conduzir o Direito do 
Trabalho na direção oposta à do desaparecimento, que é a do alargamento do círculo de sua 
influência dos trabalhadores subordinados para todos os trabalhadores”772. 
 
  Compartilhando a inquietação que embala Rodrigues Pinto, Efren Córdova 
constata que as premissas econômicas do sistema trabalhista permanecem contraindo o círculo 
abrangido pelo direito do trabalho, suscitando o risco de elitização das normas trabalhistas. 
Diante disto, prevê a necessidade imperiosa de uma redefinição dos limites do direito do 
trabalho, para conter o seu encolhimento e fragmentação, e revitalizar a sua função como 
instrumento de coesão e paz social. Para tanto, preconiza ele uma nova teoria que não restrinja 
o trabalho a mero modo de produção, mas acolha a sua dimensão de modo de vida, facultando 
a substituição da idéia tradicional de subordinação por uma noção de interdependência 
econômica773. 
 
  Nessa linha de proposta, Baylos especula acerca de uma reformulação 
integrativa para o direito do trabalho, em que seria estipulado um núcleo mínimo de tutela 
para qualquer atividade produtiva – “trabalho sem adjetivos” – associado a uma série aberta 
de tipologias contratuais. Essa vem a ser a perspectiva fundadora de um novo direito do 
                                                           
770 LYON-CAEN, Gérard. ¿Derecho del Trabajo o Derecho del Empleo? In: Evolucion del Pensamiento 
Juslaboralista. Estudios en Homenaje al Prof. Héctor-Hugo Barbagelata. Montevideo: FCU, p. 280-281, 1997. 
771 BAYLOS, Antonio. Direito do Trabalho: Modelo para Armar. São Paulo: LTr, p. 49, 1999. 
772 PINTO, José Augusto Rodrigues. O Trabalho como Valor. In: Revista LTr, São Paulo: LTr, ano 64, nº 12, p. 
1493, dez. 2000. 
773 CÓRDOVA, Efrén. El Papel de la Industrialización y el Principio de Subordinación em la Evolución de la 
Legislación Laboral. In: Evolucion del Pensamiento Juslaboralista. Estudios en Homenaje al Prof. Héctor-Hugo 
Barbagelata. Montevideo: FCU, p. 135-136, 1997. 
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trabalho, que não possa ser frustrado por formas de contrato atípicas. Sua marca essencial e 
orientadora deve incorporar a idéia de cidadania do trabalhador, independentemente do tipo 
de vínculo ao qual esteja atado774. 
 

                                                           
774 BAYLOS, Antonio. Direito do Trabalho: Modelo para Armar. São Paulo: LTr, p. 50, 1999. 
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Capítulo 6 
O Princípio Trabalhista da Proteção 

e a Constituição Brasileira. 
 
34. Fontes do Direito do Trabalho 
 
34.1. Conceito de fontes do direito. 
 
  A expressão fontes do direito tem um conteúdo polissêmico, conforme a 
própria doutrina de Kelsen admite, compreendendo não apenas os instrumentos jurídicos 
como a sua fundamentação. É certo que, para a teoria pura do direito, no entanto, o 
fundamento de validade resume-se às normas de escalão superior que oferecem suporte para a 
produção das normas inferiores. Concretamente, então, as fontes seriam sempre normas775.  
 
  Outras correntes procuram problematizar mais a noção de fundamento, contida 
no conceito de fontes do direito. Desviando-se do juspositivismo reducionista, encaram a 
necessidade de pesquisar os alicerces do direito com elementos de cunho sociológico, político 
e valorativo, que, nessa ótica, não deixam de integrar a experiência jurídica. Nessa linha de 
raciocínio, Angela Mora reitera a ambigüidade da locução fontes do direito, considerando que 
ela faz referência, além dos meios de expressão do direito, também aos antecedentes das 
normas, aos fatos sociais que mobilizam interesses, motivando a atividade normativa do 
Estado. Nessa abordagem, o duplo sentido das fontes do direito não resulta em mera 
tautologia, mas numa autêntica matização das dimensões em que se manifesta776. 
 
  Buscando uma tradução de natureza técnico-jurídica, Bobbio define fontes do 
direito como “aqueles fatos ou aqueles atos aos quais um determinado ordenamento jurídico 
atribui a competência ou a capacidade de produzir normas jurídicas”777. Com o objetivo de 
delimitar um sentido específico, que fuja das imprecisões comuns ao tema, Ivo Dantas prefere 
utilizar a expressão formas de manifestação da norma jurídica, em detrimento da desgastada 
alusão a fontes do direito778. 
 
34.2. Hierarquização das fontes. 
 
  Tradicionalmente, conforme assinala Bobbio, o juspositivismo baseia a sua 
teoria das fontes na prevalência da lei sobre todas as outras fontes. Isto pressupõe a existência 
de várias fontes no ordenamento jurídico e a hierarquização entre elas779. Mesmo que 
critiquemos o propósito de louvar a norma legal acima de outras fontes do direito, temos que 
reconhecer como válidas as premissas construídas pelo positivismo jurídico para arrimar a sua 
teorização. Por isso, os ordenamentos jurídicos devem ser, com efeito, hierarquizados, à 
maneira de um sistema criterioso, com as fontes dispostas em planos diversos, subordinados 
uns aos outros. 
 

                                                           
775 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, p. 251, 1985. 
776 MORA, Angela Rosalia. Globalización Económica y Negociación Colectiva. In: Globalización Económica y 
Negociación Colectiva. Regimén Financiero y Administrativo de la Seguridad Social. Santiago: Sociedad 
Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 19, 1998. 
777 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, p. 161, 1995. 
778 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 7, 
1995. 
779 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, p. 162, 1995. 
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  O advento do constitucionalismo, e o seu marcante desenvolvimento, 
agregaram a necessidade de dimensionar, com a devida dose de influência e supremacia, a 
função das normas constitucionais na edificação hierárquica do direito. 
 
34.3. Particularismo das fontes do direito do trabalho. 
 
  Essa questão interessa diretamente ao direito do trabalho, devido à sua nítida 
originalidade no que concerne às fontes. Afinal, há fontes que só ele possui, como as 
convenções e acordos coletivos de trabalho. No plano hierárquico, o subprincípio da norma 
mais favorável ao trabalhador altera os cânones do direito em geral, que privilegiam a norma 
considerada de fonte superior780. Na clara explicação de Olivier, se a questão das fontes em 
direito do trabalho reveste-se de um certo particularismo, isso decorre do seu objeto 
finalístico, concebido historicamente como a proteção do assalariado e a busca do progresso 
social, mediante a conquista de mais e mais direitos em favor dos obreiros781. 
 
  Nasce da característica peculiar das relações que são reguladas pelo direito 
laboral o regulamento interno de empresa, malgrado a sua forma unilateral de estipulação. No 
cotidiano da prestação de trabalho, não há como afastar a juridicidade dessa fonte 
originalíssima, que embora traduza o poder de direção dos empregadores, certas vezes opera 
regramentos que desassistem os seus formuladores. Não menos importante papel é reservado 
aos costumes, impulsionados pela existência do princípio da primazia da realidade782.  
 
  Quanto às convenções e acordos coletivos de trabalho, marcas registradas do 
direito do trabalho, cumpre deduzí-las do instituto da autonomia privada coletiva das partes 
sociais, numa visão politicamente democrática e juridicamente avançada. Num paradigma 
eminentemente juspositivista, contudo, a gênese dessas fontes relaciona-se a uma delegação 
do Estado, dotado de soberania, para instituições não pertencentes à organização estatal, que 
assumem o poder de estabelecer normas jurídicas para certas matérias, dentro dos limites 
estabelecidos pelo próprio Estado783. 
 
  Tais elementos confirmam a extrema diversidade das fontes do direito do 
trabalho, destacada por Xavier Prétot784. Entre as fontes específicas do direito do trabalho 
encontramos o direito constitucional; os princípios de direito do trabalho; os tratados 
internacionais; as leis; os decretos; os regulamentos de empresa; as convenções e acordos 
coletivos de trabalho; as sentenças normativas; os usos e costumes; a vontade das partes no 
contrato individual; a jurisprudência, e; a doutrina. 
 
  A distinção dos princípios de hierarquização das fontes de direito do trabalho, 
por sua vez, atende aos preceitos enunciados pelo citado autor francês: “les principes qui 

                                                           
780 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia do Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, p. 65, 1999. 
781 OLIVIER, Jean-Michel. Les Conflits des Sources en Droit du Travail Interne. In: TEYSSIÉ, Bernard (Dir.). 
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Bernard (Dir.). Les Sources de Droit du Travail. Paris: Presses Universitaire de France, p. 23-24, 1998. 
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1995. 
784 PRÉTOT, Xavier. Les Sources du Droit du Travail au regard du Droit Public. In: TEYSSIÉ, Bernard (Dir.). 
Les Sources de Droit du Travail. Paris: Presses Universitaire de France, p. 150, 1998. 
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président à la hiérarchisation des normes en droit du travail diffèrent pour partie, notamment 
en raison des implications du principe de la clause la plus favorable”785. 
 
35. O Princípio da Proteção no Direito do Trabalho. 
 
35.1. Princípios gerais do direito do trabalho. 
 
  Paralelamente ao desenvolvimento e à atuação de princípios gerais de direito, 
situam-se os princípios especiais de cada disciplina jurídica, dotados de menor espectro, mas 
fortalecidos pela sua identificação com as especificidades do ramo do direito em que 
funcionam.  
 
  Nesse contexto, exsurgem os princípios do direito do trabalho. Estes 
constituem, na lição de Plá Rodríguez, idéias fundamentais e informadoras da organização 
jurídica trabalhista. Em outras palavras, seriam tais princípios as linhas diretrizes 
encarregadas de promover e embasar as novas normas, interpretar as existentes e resolver os 
casos não previstos nas normas. Na condição de fundamentos do ordenamento jurídico 
trabalhista, os princípios não admitem contradição com os preceitos legais786. 
 
  Em trabalho bem mais recente, destinado a examinar a atual conjuntura, o 
mesmo Plá Rodríguez define os princípios trabalhistas como núcleos de resistência contra a 
flexibilização, capazes de manter e fecundar o direito do trabalho787. 
 
35.2. Fundamento e conceito.  
 
  É cediço que o direito do trabalho não se inspira na igualdade formal, mas num 
amparo preferencial ao hipossuficiente, que sobrevive às custas da sua força de trabalho, cuja 
valorização depende de mecanismos de reequilíbrio das relações de poder na economia. 
 
  Inspirado nesse desiderato, Ruprecht assevera que o trabalho não é mercadoria, 
daí extraindo a necessidade de proteção do indivíduo trabalhador e da coletividade obreira. 
“Toda a evolução do Direito do Trabalho”, diz, “tem sido primordialmente no sentido 
protetor da classe trabalhadora, o que tem resultado numa peculiar especialidade. O 
trabalhador depende do empregador, não só em tudo que diz respeito à tarefa que executa, 
mas também economicamente; portanto, é justo, para evitar que se torne totalmente 
submisso, protegê-lo contra os possíveis excessos ou desvios de seu empregador. Já passou o 
tempo em que o trabalho era uma mercadoria e o trabalhador uma ferramenta a mais. Sua 
dignidade como ser humano lhe deve ser amplamente reconhecida e uma das formas efetivas 
de o fazer é criando desigualdades em seu favor, para compensar as que influem contra ele, 
quer dizer, protegendo-o contra o possível abuso patronal”788.        
 
  Rompendo dogmas do direito civil, o princípio protetor expressa 
conceitualmente uma postura científica de desafio às desigualdades materiais, conforme pensa 
                                                           
785 PRÉTOT, Xavier. Les Sources du Droit du Travail au regard du Droit Public. In: TEYSSIÉ, Bernard (Dir.). 
Les Sources de Droit du Travail. Paris: Presses Universitaire de France, p. 150, 1998. 
786 RODRÍGUEZ, Americo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, p. 15 e 19, 1993; 
Compreendendo os princípios como diretrizes de orientação das normas, pontifica também Ruprecht 
(RUPRECHT, Alfredo J. Os Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, p. 7, 1995). 
787 RODRÍGUEZ, Americo Plá. La Actual Coyuntura del Derecho Laboral. In: Evolucion del Pensamiento 
Juslaboralista. Estudios en Homenaje al Prof. Héctor-Hugo Barbagelata. Montevideo: FCU, p. 394, 1997. 
788 RUPRECHT, Alfredo J. Os Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, p. 10-11, 1995. 
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Pinho Pedreira: “Podemos definir 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, hierárquica e 
intelectual dos trabalhadores” 789. Essa atuação corretiva do direito do trabalho é a nota 
distintiva do postulado de proteção, assim definida por Ruprecht: “Esse princípio tem por 
objeto criar uma norma mais favorável ao trabalhador, procurando assim compensar as 
desigualdades econômicas e sua fraqueza diante do empregador. Implica uma violação do 
tradicional princípio de igualdade jurídica das partes, inclinando-se a favor de uma delas 
para compensar certas desvantagens”790. 
 
  Perorando sobre a função do princípio da proteção, Plá Rodríguez rejeita a 
idéia de enxergá-lo como método especial de interpretação, destacando a sua carga de 
influência sobre todas as normas do direito do trabalho, especialmente em sua aplicação791. 
Sustentando que os campos individual e coletivo da disciplina constituem um todo unitário, 
Ruprecht defende a aplicação em ambos dos princípios, em geral, e do princípio da proteção, 
em especial792. 
 
35.3. Constitucionalização. 

 
 No direito da Constituição brasileira atual, o princípio trabalhista da proteção 

foi agasalhado pelo artigo 7º, caput, na insuspeita opinião de Cássio Mesquita Barros793. Tal 
constatação potencializa enormemente a aplicação do postulado, conferindo-lhe o condão da 
supralegalidade e a garantia da rigidez, com status  de cláusula pétrea. 
 
  Não obstante, diz Meton Marques de Lima, há quem critique o princípio da 
proteção, sob o argumento de que a empresa capitalista, como unidade de produção por 
excelência, merece atenção prioritária que, não raro, choca-se com a tutela do obreiro 
hipossuficiente794. Mencionando essa razão, Ana Virgínia Gomes descreve o antagonismo 
entre princípio da proteção e autonomia privada. Ocorre, entretanto, que o princípio protetor 
confere ao direito do trabalho as condições essenciais de sua autonomia científica, projetando 
a dimensão social da matéria, e distinguindo-a do direito comum795. 
 
35.4. Subprincípios. 
 
  O princípio da proteção se expressa em três formas de aplicação, que são 
denominadas regras, por alguns, e subprincípios, por outros796. Entendemos que a melhor 
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designação é a de subprincípios, pela sua incontrastável importância para o sistema jurídico 
trabalhista, e pela sua derivação direta do princípio protetor, mantendo nele a sua identidade 
essencial. Não são meras regras, portanto. 
 
  Os subprincípios são os seguintes: a) in dubio pro operario, expresso em um 
critério de favorecimento do trabalhador pelo juiz ou intérprete, levado a escolher dentre 
vários sentidos possíveis de uma norma ou situação fática; b) norma mais favorável, que 
diante do conflito entre mais de uma norma aplicável, implica a opção pela incidência daquela 
que melhor favoreça ao obreiro, e; c) condição mais benéfica, que traduz a preservação do 
direito adquirido do trabalhador, frente a alteração normativa que afete direito subjetivo.   
 
36. O Subprincípio da Norma Mais Favorável. 
 
36.1. Conceito. 
 
  No presente trabalho, ocupa posição de relevância o subprincípio trabalhista da 
norma mais favorável, cujo conteúdo “determina que, no caso de haver mais de uma norma 
aplicável, deve-se optar por aquela que seja mais favorável, ainda que não seja a que 
corresponda aos critérios clássicos de hierarquia das normas”797. Sua observância desafia, 
efetivamente, a hierarquia das normas, “porque na dúvida entre várias normas aplicáveis ao 
mesmo fato aplica-se aquela mais benéfica para o empregado, pouco importando se está em 
jogo uma norma constitucional com um simples regulamento de empresa”798. Na escorreita 
síntese de Pinho Pedreira, “havendo pluralidade de normas, com vigência simultânea, 
aplicáveis à mesma situação jurídica, deve-se optar pela mais favorável ao trabalhador”799.  
 
  Numa de suas preciosas lições acerca do mencionado subprincípio, Pinho 
Pedreira afirma a premissa da consideração de normas de vigência simultânea, ao contrário 
do subprincípio da condição mais benéfica, que pressupõe a sucessão normativa. Mais 
adiante, assinala que no Brasil, ao contrário da Espanha, a imposição da norma mais favorável 
abrange normas de origem estatal 800. 
 
  Expressando a opinião majoritária da doutrina francesa, Terré suscita a 
particularidade da hierarquia de normas trabalhistas, no sentido da proibição de derrogação 
para pior do mínimo de garantias do trabalhador, de um lado, e da permissão de derrogação 
para melhor deste patamar mínimo, de outro lado801. Semelhante convicção é esposada por 
Plá Rodriguez, na culminância da doutrina laboralista uruguaia, mediante o seguinte 
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ensinamento: “O característico do Direito do Trabalho é que cada uma de suas normas fixa 
níveis mínimos de proteção. Ou seja, nada impede que acima desses níveis (...) possam ir 
sendo aprovadas outras normas que melhorem aqueles níveis de proteção”802. Explicitando 
os efeitos do subprincípio da norma mais favorável, a doutrina laboralista contemporânea do 
Brasil, por intermédio de Ana Virgínia Gomes, identifica um núcleo duro de direitos que 
devem ser respeitados pelos contratantes, expungindo do âmbito negocial as cláusulas in 
pejus803. 
 
36.2. Restrições. 
 
  A preponderância da norma mais favorável em matéria trabalhista, entretanto, 
conhece certos limites ou exceções804, especialmente em relação às normas de caráter 
proibitivo805, as quais não podem ser afetadas senão por outras de hierarquia superior806. 
Nesse rol, enxergamos, por exemplo, as normas restritivas do direito de greve em serviços 
essenciais. Ainda no terreno das limitações, cumpre invocar a doutrina do grego Aliprantis, 
citado por Pinho Pedreira. Para ele, incluem–se nas exceções ao subprincípio as 
circunstâncias de conflito de competência entre as normas; de proibição por norma superior; e 
de benefício de uma categoria de empregados em prejuízo de outra807.   
 
  Marchando ao lado dos defensores de maiores restrições ao subprincípio da 
norma mais favorável, Magano impugna a sua condição de traço relevante da disciplina. 
Sugere ele que as normas ditas imperativas, como as de ordem pública, constituam campos 
excepcionais automáticos para limitar a incidência do subprincípio808. 
 
  Numa abordagem mais cautelosa, Dallegrave Neto propõe a análise prévia de 
constitucionalidade da norma, no que tange ao seu processo de elaboração formal, para que 
ela possa aplicar-se de acordo com o critério da norma mais favorável809.  
 
36.3. Afirmação prática. 
 
  Seja qual for a posição adotada acerca de eventuais restrições à promoção de 
normas mais favoráveis que as existentes, não há como alijar do subprincípio em discussão, 
ao menos, o necessário repúdio às modificações in pejus. Esta é a posição de Ruprecht, que 
alerta: “Convém não esquecer que a ordem pública laboral considera as normas laborais 
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como mínimas e que podem ser modificadas em benefício do trabalhador, jamais porém in 
pejus” 810.   
 
  Para evitar a prevalência de modificações in pejus, cumpre observar que a 
identificação da norma mais favorável não pode compreender as conseqüências econômicas 
longínquas. Compensações futuras e incertas não suprem a indispensável suposição de 
preferência ao maior benefício do obreiro. Veja-se, a respeito, a lapidar doutrina de Plá 
Rodríguez: “a comparação deve ser efetuada considerando o conteúdo das normas. Não 
pode, entretanto, compreender as conseqüências econômicas longínquas que a regra possa 
ocasionar. Pode ocorrer que uma convenção coletiva, impondo às empresas um ônus muito 
pesado, seja geradora de desemprego e provoque uma perturbação econômica aos 
trabalhadores. Nem por isso deixa de ser considerada mais favorável, se o estatuto que 
estabelece é, em si mesmo, preferível ao da lei”811. 
 
36.4. Solução de conflitos normativos. 
  
  Devido às particularidades de natureza política e social que demarcam os 
contornos do direito do trabalho, Ruprecht afasta do seu âmbito a aplicação típica da pirâmide 
kelseniana812. Sua observação encontra eco na doutrina de Amauri Mascaro Nascimento, que 
constrói a pirâmide normativa trabalhista de maneira dinâmica e não estática, tendo como 
cúspide, observados os preceitos constitucionais, as disposições que melhor beneficiem o 
trabalhador813.  
 
  Na objetiva lição de Manoel Jorge e Silva Neto, “dentro do contexto normativo 
trabalhista, não se abre espaço para a aplicação rigorosa dos critérios hierárquico (lei 
superior prevalece sobre inferior), temporal (lei posterior prevalece sobre lei anterior) e o da 
especialidade (lei especial prevalece sobre lei geral), simplesmente porque, no trato das 
relações de trabalho, se ocorrer contradição entre normas jurídicas, deverá ser aplicada a 
lei mais favorável ao empregado”814. 
 
  Para Süssekind, esta peculiaridade do direito do trabalho resulta na facilitação 
da solução dos conflitos normativos. E acrescenta que a hipótese não chega a ser de inversão 
da hierarquia das fontes do direito, porquanto é da índole das normas trabalhistas a fixação de 
um patamar mínimo de proteção, que fica à mercê de superação por outra disposição 
normativa ou contratual815. 
 
36.5. Positivação. 
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  Quanto à positivação do subprincípio da norma mais favorável no Brasil, Pinho 
Pedreira aponta dois dispositivos da CLT, quais sejam, os artigos 444 e 620816. Seus textos 
literais são os seguintes: “Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de 
livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de 
proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das 
autoridades competentes. (...) Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção, quando 
mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo”. Agregamos a este rol uma 
norma de cunho constitucional: o comando implícito no caput do artigo 7º da Constituição de 
1988, cujo texto diz: “ São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social”. 
 
  Na França, segundo Terré e Olivier817, o fundamento legal da matéria se deduz 
dos seguintes dispositivos do Code du Travail: “Article L 132-4. La convention et l'accord 
collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles 
des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de 
ces lois et règlements. (...) Article L 135-2. Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une 
convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail 
conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables”. 
 
  No direito português, o subprincípio sob exame é conhecido como princípio do 
tratamento mais favorável ao trabalhador, também destinando-se a resolver conflitos 
hierárquicos de normas. É o que relata Pedro Martinez, ensinando que a sede de tal cânone no 
ordenamento jurídico luso é o artigo 13º, nº 1, da Lei do Contrato de Trabalho (LCT), cujo 
texto diz o seguinte: “As fontes do direito superiores prevalecem sempre sobre as fontes 
inferiores, salvo na parte em que estas, sem oposição daquelas, estabelecem tratamento mais 
favorável para o trabalhador”818. 
 
  Na Argentina, leciona Amauri Mascaro Nascimento, a base legal do 
subprincípio em questão está no artigo 9.0 da Lei do Contrato de Trabalho, com a seguinte 
redação: “Em caso de dúvida sobre a aplicação de normas legais ou convencionais, 
prevalecerá a mais favorável ao trabalhador, considerando-se a norma ou conjunto de 
normas que discipline cada uma das instituições do direito do trabalho”819. 
 
36.6. Acolhimento constitucional. 
 
  Procedendo-se à análise comparada com os países acima citados, o elemento 
distintivo do direito brasileiro, afirmado por Dallegrave Neto, consiste no status 
constitucional da premissa da norma mais favorável, de acordo com o qual o instituto goza 
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das prerrogativas de princípio constitucional, resultantes da inteligência do artigo 7º, caput, 
combinado com o artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição de 1988820. 
 
  Alçada a matéria ao plano constitucional, é oportuno lembrar que a 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) consagra o seu teor, no artigo 
19, parágrafo 8, ao proclamar que “Em nenhum caso poderá considerar-se que a adoção de 
uma convenção ou de uma recomendação pela Conferência, ou a ratificação de uma 
convenção por qualquer dos membros, afetará qualquer lei, sentença, costume ou acordo que 
garanta aos trabalhadores condições mais favoráveis das que figuram na convenção ou na 
recomendação”. 
 
36.7. Critérios de identificação. 
 
  Na efetiva aplicação do subprincípio da norma mais favorável, torna-se 
indispensável a estipulação de um critério seguro para a sua identificação prática. Trata-se da 
unidade de medida, a que se refere Plá Rodríguez, necessária à comparação das normas em 
conflito, com o objetivo de afirmar qual delas é a mais favorável821.  
 
  Esta operação lógica tem as suas sutilezas, porquanto no direito do trabalho a 
hierarquia se firma sob critérios valorativos, e não formais. Discute-se qual deve ser o 
procedimento adequado para a escolha, entre duas normas ou mais, da mais favorável entre 
elas822. 
 
36.7.1. Teoria do conglobamento. 
 
  A teoria do conglobamento ou conjunto preconiza o cotejo das normas em seu 
todo unitário ou em bloco. A sua proposta é verificar qual das normas em confronto, 
sistematicamente consideradas, representa a alternativa mais favorável aos trabalhadores. O 
critério, por assim dizer, remete à consideração global ou de conjunto823. Para Maurício 
Delgado, mediante a técnica do conglobamento, o operador jurídico deve enfocar globalmente 
o conjunto de regras componentes do sistema, “de modo a não perder, ao longo desse 
processo, o caráter sistemático da norma jurídica e os sentidos lógico e teleológico básicos 
que sempre devem informar o fenômeno do direito”824. No percuciente comentário de Pinho 
Pedreira, essa teoria tem a vantagem de preservar a harmonia interna da fonte jurídica, e a 
vontade de seus autores, que inserem nesses atos – especialmente aqueles resultantes de 
negociação coletiva – cláusulas compensatórias entre si, visando ao equilíbrio do todo. Por 
outro lado, recorda o autor a desvantagem de obrigar à comparação de condições de trabalho 
oriundas de institutos heterogêneos825. 
 
36.7.2. Teoria da acumulação. 
 

                                                           
820 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Alcance e Limites do Princípio Constitucional da Norma Mais 
Benéfica ao Empregado. In: DELLAGRAVE NETO, José Afonso. (Coord.) Direito do Trabalho – Estudos. São 
Paulo: LTr, p. 17 e 27, 1997. 
821 RODRÍGUEZ, Americo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, p. 57-58, 1993. 
822 LIMA, Francisco Meton Marques de. Os Princípios de Direito do Trabalho na Lei e na Jurisprudência. 2. ed. 
São Paulo: LTr, p. 76-77, 1997. 
823 RODRÍGUEZ, Americo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, p. 58, 1993. 
824 DELGADO, Maurício Godinho. A Essência do Direito do Trabalho. In: Revista LTr, São Paulo: LTr, ano 65, 
nº 10, p. 1172, out. 2001. 
825 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia do Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, p. 82, 1999. 



 200

  A teoria da acumulação ou atomista implica que se tomem os aspectos mais 
convenientes ao trabalhador, nem que para isto seja necessário fracionar ou repartir as normas 
em cotejo826, pinçando de cada uma delas as cláusulas mais favoráveis827. Nesse critério, 
portanto, somam-se as vantagens extraídas de diferentes normas, ainda que sejam de origens 
diversas, como numa colcha de retalhos828. 
 
36.7.3. Teoria orgânica. 
 
  Por fim, a teoria orgânica ou da incindibilidade dos institutos, considerada a 
mais lógica e racional por Plá Rodríguez, tem a sua matriz doutrinária na teorização levada a 
efeito por Deveali. Sua proposta se consubstancia na consideração das cláusulas concernentes 
a cada instituto do direito do trabalho, como critério para comparar as normas quanto ao seu 
grau de favorecimento ao trabalhador829. É uma forma de conglobamento mais moderado, que 
toma o conjunto das cláusulas de cada matéria específica do direito do trabalho830. De acordo 
com tal teoria, admite-se a compensação de vantagens dentro do mesmo instituto jurídico, 
mas não fora dele. Nesses termos, poderia haver, por exemplo uma compensação de elevação 
jornada de trabalho por diminuição da carga semanal de trabalho, na medida em que as 
disposições afetariam um único instituto (tempo de trabalho). 
 
36.8. Abalo face à reforma trabalhista. 
 
  No contexto da reforma trabalhista, o subprincípio da norma mais favorável 
tem sofrido severo ataque, justamente por constituir um bastião em defesa da identidade 
filosófica do direito do trabalho. Os defensores da desregulamentação e da flexibilização não 
se cansam de lançar críticas à sua sobrevivência, tachada de anacrônica e discrepante das 
novas realidades trazidas pela globalização competitiva. No mínimo, o que se preconiza no 
seio das proposições reformistas desse viés é a sua total reformulação, sob uma nova ótica, 
que dê prioridade à busca da empregabilidade. 
 
  Exemplo típico desse comportamento pode ser encontrado nas idéias de 
Magano, que advoga a perda da importância hegemônica do subprincípio, na perspectiva do 
direito do trabalho flexibilizado831. 
 
37. O Subsistema Trabalhista da Constituição Brasileira de 1988.  
 
37.1. Traço ideológico da Constituição. 
 
  A perspectiva de um subsistema de proteção aos direitos trabalhistas na 
Constituição brasileira de 1988 repousa sobre a positivação do Estado democrático de direito, 
que operou-se por obra do constituinte pátrio. Desse modelo ideológico adotado, deriva a 
afirmação concreta de direitos sociais, dentre os quais o direito do trabalho tem presença 
marcante. 
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  Observando o desenho constitucional de 1988, Ingo Sarlet assinala que o 
Estado democrático de direito proclamado pela Constituição tem forte conotação social, cujos 
contornos essenciais estão delineados no preâmbulo, nos princípios fundamentais dos artigos 
1º a 4º,  no catálogo de direitos fundamentais sociais (artigos 6º a 11), e nos princípios 
norteadores das ordens econômica e social (artigos 170 e 193)832. 
 
37.2. Preâmbulo. 
 

No texto do preâmbulo da Constituição de 1988, o Estado democrático assume 
compromisso com o exercício dos direitos sociais, com o bem-estar, a igualdade e a justiça, 
como valores supremos de uma sociedade fraterna. Tais elementos vinculam-se solidamente 
com a defesa dos direitos trabalhistas, pelo que merecem uma especial atenção quanto à sua 
eficácia. 

 
  Para Jorge Miranda, em que pese o sentido jurídico pouco palpável dos 
preâmbulos, seu alcance político é evidente. Para ele, afastadas as teses extremas da 
irrelevância jurídica e a da eficácia idêntica às demais disposições consignadas nos artigos da 
Constituição, deve prevalecer a linha que outorga aos preâmbulos uma relevância jurídica 
específica ou indireta. Assim sendo, os preâmbulos fazem parte da Constituição, mas têm uma 
eficácia peculiar, projetada sobre os preceitos articulados e perante os demais compartimentos 
dos ordenamentos jurídicos. Embora não criem direitos, tampouco deveres, permitem a 
invocação dos princípios neles contidos833. 
 
  José Afonso da Silva vai além, ao sustentar que o preâmbulo vale como 
orientação para a interpretação e aplicação das normas constitucionais. E, no tocante à 
declaração de direitos sociais e políticos do homem, assume o status, pelo menos, de princípio 
programático834. 
 
  Na feliz definição de Alexandre de Moraes, o preâmbulo é a certidão de origem 
e legitimidade da Constituição835. Sua importância político-ideológica encontra na doutrina de 
Ivo Dantas  a seguinte expressão: “o texto preambular além de ter uma profunda importância 
política, delineia, de logo, o conteúdo da ideologia constitucional a ser expressa no corpo da 
Constituição, sobretudo, em seus Princípios Fundamentais”836. 
 
  Reconhecemos, à luz das observações acima, a enorme relevância jurídica do 
preâmbulo constitucional, com características próprias, mas nem por isso atenuantes de sua 
incidência paradigmática no sistema constitucional, e em todo o ordenamento jurídico. O 
preâmbulo funciona como um oráculo, que deve ser freqüentemente consultado, para aferir a 
adequação dos rumos do sistema jurídico nacional. 
 
37.3. Princípios fundamentais. 
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  Residem nos princípios fundamentais da Constituição brasileira de 1988 
determinados pontos essencialmente vinculados à matéria trabalhista, que precisam ser 
considerados na construção do subsistema constitucional protetivo dos trabalhadores. São 
eles, in verbis, os seguintes: “Art. 1º 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: (...) III - a dignidade da pessoa humana; IV 
- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (...) Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais”. 
 
  Os princípios fundamentais possuem, na opinião de Ingo Sarlet, a qualidade de  
normas sustentadoras e informativas de toda a ordem constitucional, inclusive no concernente 
aos direitos fundamentais, que integram o denominado “núcleo essencial da Constituição 
material”837. 
 
  Em análise específica, Bonavides afirma que a prática e a defesa dos direitos 
sociais formam atualmente o pressuposto mais importante para tornar eficaz a dignidade da 
pessoa humana. E acrescenta que sem a concretização dos direitos sociais sucumbe a idéia de 
sociedade livre, justa e solidária. Daí porque vislumbra a redução das desigualdades sociais 
como objetivo constitucional permanente, derivado dos princípios fundamentais838. 
 
  Mesmo defensores do processo de reforma trabalhista desregulamentadora e 
flexibilizante, como Magano, admitem que o princípio fundamental da valorização social do 
trabalho guarda íntima relação com o direito do trabalho. Seu tortuoso argumento para negar-
lhe a eficácia protetiva dos trabalhadores reside na idéia de que as conseqüências deduzidas 
do princípio não se mostrariam estáticas, mas evoluiriam para tornar relativa a proteção do 
débil839. Entendemos que a natureza jurídica dos princípios fundamentais, data venia, não 
permite semelhante distorção. 
 
  Em direção oposta àquela trilhada por Magano, conclui Dallegrave Neto que a 
valorização do trabalhador e do trabalho são princípios constitucionais absolutos, insertos nos 
artigos 1º, 3º, 6º, 170 e 193840. 
 
37.4. Princípios das ordens econômica e social. 
 
  Destacando os princípios da dignidade da pessoa humana  e os valores sociais 
do trabalho, Cássio Mesquita Barros adere à noção de que o texto constitucional brasileiro de 
1988 contém inúmeros princípios gerais de direito, explícitos ou não, aplicáveis diretamente 
ao direito do trabalho. E agrega, além daqueles presentes dentre os princípios fundamentais, 
os princípios incluídos nas ordens econômica e social, apontando especificamente os 
seguintes: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
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livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: (...) III - função social da propriedade; (...) 
VIII - busca do pleno emprego”; (...) Art. 193. A ordem social tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”841. 
 
  A menção feita por Cássio Mesquita Barros ao propósito de busca do pleno 
emprego traduz, de certa forma, uma sutil tentativa de identificar os princípios constitucionais 
trabalhistas com uma perspectiva flexibilizadora que favoreça a empregabilidade, em 
detrimento da melhoria das condições de trabalho. Não obstante, parece consolidada a idéia 
de uma Constituição trabalhista que seja, nas palavras de Manoel Jorge e Silva Neto, a 
certidão eloqüente do dever imposto à sociedade política de progresso contínuo das condições 
de trabalho, apesar dos percalços sofridos pelo Estado do bem-estar social842. 
 
37.5. Direitos trabalhistas individuais e coletivos. 
 
  A face mais evidente do subsistema trabalhista da Constituição brasileira de 
1988, consta ao longo dos artigos 6º a 11. Ali, o constituinte produziu uma rica enunciação de 
direitos, sob a epígrafe de “direitos sociais”.  
 
  No artigo 7º, em particular, o constituinte trouxe um copioso elenco de direitos 
de índole individual, visando a conferir-lhes incontrastável proteção. Podemos considerar que 
os direitos trabalhistas dessa forma consagrados tornaram-se o principal freio à iniciativa 
desregulamentadora e flexibilizante no país, embora os incisos VI, XIII e XIV tenham 
acolhido, excepcionalmente, previsões de flexibilização convencionada843. 
 
  Aos direitos coletivos do trabalho, foram reservados os artigos 8º a 11, que 
contêm detalhado tratamento das questões alusivas à organização sindical, negociação 
coletiva e greve. 
  
38. Interpretação do Artigo 7º, Caput, da Constituição brasileira. 
 
38.1. Vínculo com os princípios constitucionais. 
 
  No contexto do subsistema constitucional trabalhista brasileiro, assume 
importância nuclear o caput do artigo 7º, pelo que haveremos de aprofundar o esforço 
interpretativo do seu conteúdo, mormente o sentido da referência a outros direitos que visem à 
melhoria da condição social dos trabalhadores destinatários da sua proteção. Eis o texto literal 
do dispositivo sob escrutínio: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social”. 
 
  Evocamos, antes de mais nada, o posicionamento de Ivo Dantas, que agrega à 
interpretação do conteúdo do artigo 7º da Constituição os princípios fundamentais da 
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dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, clamando pela consonância 
interpretativa dos direitos sociais com o teor de tais princípios844.  
 
  Adotando linha semelhante, José Afonso da Silva preconiza a observância dos 
ditames da justiça social, finalidade inscrita nos artigos 170 e 193 do texto constitucional. E 
tal desiderato exige, em sua ótica, o combate às desigualdades, mediante o pleno 
reconhecimento dos direitos sociais, como instrumento de tutela dos menos favorecidos845.  
 
38.2. Colisão de princípios específicos. 
 
  A polêmica interpretativa do caput do artigo 7º sugere a contraposição de dois 
princípios paradigmáticos ao direito do trabalho contemporâneo, que curiosamente não 
obtiveram na Constituição de 1988 um reconhecimento explícito. Trata-se do princípio 
protetor em cotejo com o princípio da autonomia privada coletiva.  
 
  Malgrado a relevância assumida pela idéia de proteção do hipossuficiente, 
desde as origens do direito do trabalho, sua incidência não exime a marcha progressiva da 
liberdade de negociação coletiva, principal mecanismo de afirmação e concretização da 
autonomia das partes sociais. Essa é a síntese que desafia o juslaboralismo atual, e cujo 
resultado dará a feição do direito do trabalho do século que se inaugura.  
 
  Ana Virgínia Gomes descreve a presença de tais princípios na Constituição de 
1988, nos seguintes termos: “É inquestionável que, das disposições de direitos fundamentais 
sociais constitucionais, podemos induzir o princípio protetor, ou seja, a presença do Estado 
para equilibrar uma situação materialmente desigual – a relação de trabalho – mesmo sendo 
esta uma relação contratual, baseada na liberdade dos indivíduos. O princípio da autonomia 
privada coletiva tampouco se encontra previsto expressamente em uma disposição da 
Constituição. Ambos, no entanto, são normas constitutivas do ordenamento jurídico. (...) 
Apesar de não escrito, é na própria Constituição que encontraremos a base jurídica para a 
consideração do princípio protetor como direito constitucional dos trabalhadores. Sendo 
princípio fundamental do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana, 
torna-se razoável que a sociedade exija um nível mínimo de cidadania para todos, inclusive 
para o trabalhador, justificando-se a ação protetora do Estado; da mesma forma, o 
pluralismo político fundamenta o princípio da autonomia dos atores sociais para auto-
regularem suas relações”846. 
 
  No fundo, essa dicotomia implícita mal disfarça o essencial conflito entre 
interesse individual e interesse coletivo, problematizado por Däubler sob a forma de 
discussão acerca da prioridade dos contratos coletivos frente aos direitos individuais do 
trabalho. Diz o mestre juslaboralista alemão que essa é a hipótese que introduz a crise da 
contratação coletiva, na perspectiva dos empregados. Até aí, a segurança do padrão mínimo 
de direitos individuais estabelece uma blindagem que favorece a harmonia da proteção obreira 
com a adaptabilidade jurídica das relações de trabalho. Um conflito real entre indivíduo e 
coletivo só aparece quando às partes da negociação coletiva é permitida a transação in pejus. 
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Nesse panorama, o indivíduo pode vir a sofrer os prejuízos de um sistema que não lhe permite 
negociar em igualdade de condições. Para prevenir semelhante circunstância, o Tribunal 
Federal do Trabalho da Alemanha decidiu que também as partes de um contrato coletivo ou 
de um acordo no plano da empresa precisam respeitar os direitos mínimos dos empregados, 
oferecendo grande contribuição para que a negociação coletiva não se converta em 
instrumento de intervenção em direitos individuais e redução de benefícios sociais, e para que 
conserve a sua função protetiva dos empregados, evitando a sua manipulação pelos interesses 
dos empregadores. “Atrás disso”, opina Däubler, “encontra-se uma visão correta do direito 
do trabalho que, em vez de questionar os padrões modestos de proteção oferecidos pelo 
Direito Civil, deve apoiar sua autonomia justamente na tarefa de criar novas possibilidades 
de ação na área do trabalho assalariado”847. 
 
38.3. Eficácia como norma programática. 
 
  Conquanto regule diretamente os direitos trabalhistas que enumera em seus 
incisos, o artigo 7º reservou ao seu caput a missão de conduzir programaticamente a edição de 
outras normas, orientando-as para a melhoria da condição social dos trabalhadores. Trata-se, 
por conseguinte, de norma de índole programática, e como tal, dotada de perfeita juridicidade. 
Gera, simultaneamente, efeitos de promoção do princípio que contém e de bloqueio de 
condutas legislativas a ele opostas.  
 
  Procedendo à análise específica do dispositivo em estudo, José Afonso da Silva 
expressa posicionamento semelhante, ao escrever: “Por exemplo, a Constituição Federal, no 
art. 7º, assegura aos trabalhadores os direitos ali enumerados, ‘além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social’. Esta última parte do dispositivo, como já salientamos, é de 
natureza programática, e, agora, podemos acrescentar que é daquelas que se limitam a 
indicar certo fim a atingir: melhoria da condição social do trabalhador. A respeito desses 
outros direitos que podem ser outorgados aos trabalhadores o legislador ordinário tem 
ampla discricionariedade, mas, assim mesmo, está condicionado ao fim ali proposto – 
melhoria da condição social do trabalhador. Qualquer providência do Poder Público, 
específica ou geral, que contravenha a esse fim é inválida e pode ser declarada sua 
inconstitucionalidade pelo juiz, sendo de notar que este também goza de discricionariedade 
no determinar o conteúdo finalístico daquela regra programática, já que a Constituição não 
deu o sentido do que se deva entender por melhoria da condição social do trabalhador. O 
juiz a isso poderá chegar mediante interpretação da pauta de valor que lhe oferecem a ordem 
jurídica e, especialmente, os demais princípios programáticos e fundamentais inscritos na 
vigente Carta Magna”848. 
 
  Do ponto de vista interpretativo, pois, é válido concluir que o dispositivo do 
artigo 7º, caput, indica um determinado fim a atingir, que assume condão constitucional, para 
vincular os seus respectivos desdobramentos legislativos. 
 
  Por outro lado, partindo da premissa teórica que relaciona validade 
constitucional à conformidade com as prescrições constitucionais849, cumpre deduzir, a 
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contrario sensu, a invalidade da norma legislativa que ande em direção diversa daquela 
preconizada no texto constitucional.  
 
  Seja como for, a norma do artigo 7º, caput, convida a uma reflexão 
interpretativa irrecusável, cuja referência essencial haverá de ser a consagração dos direitos 
fundamentais de índole trabalhista, mediante a preponderância da norma mais favorável ao 
obreiro. 
 
38.4. Adscrição do subprincípio da norma mais favorável. 
 
  O subprincípio da norma mais favorável pode ser adscrito do texto do caput do 
artigo 7º da Constituição de 1988, com status de direito fundamental, como sugere Ana 
Virgínia Gomes850, preocupada em corrigir a precipitada noção de que tal dispositivo 
encerraria o princípio da proteção como um todo851. Com efeito, as demais dimensões do 
princípio protetor não emanam do citado dispositivo, mas de outras normas constitucionais, 
tais como o artigos 1º, inciso IV; 5º, inciso XXXVI; e 193. 
 
  Adere Amauri Mascaro Nascimento à concepção de que o artigo 7º, caput, 
implicitamente, acolhe o subprincípio da norma mais favorável, esclarecendo, ainda, que: “A 
Constituição deve ser interpretada como um conjunto de direitos mínimos e não de direitos 
máximos, de modo que nela mesma se encontra o comando para que direitos mais favoráveis 
ao trabalhador venham a ser fixados através da lei ou das convenções coletivas”852. 
 
  O problema das antinomias no direito do trabalho, enfim, tem na própria 
Constituição, como aponta Manoel Jorge e Silva Neto, orientação que outorga caráter 
injuntivo, e não apenas recomendável, ao critério de solução em favor da norma mais 
favorável ao trabalhador853. 
 
  Convém lembrar que a norma do artigo 7º, caput, da qual se adscreve o 
subprincípio da norma mais favorável, tem aplicação imediata, com base no inédito artigo 5º, 
parágrafo 1º da Constituição brasileira de 1988, que estatui o seguinte: “As normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
 
  Para Däubler, não há como refutar que a idéia de direito individual do trabalho 
implica a garantia estatal de padrões mínimos854, e isto deriva do valor finalístico essencial da 
disciplina, traduzido na melhoria progressiva das condições de pactuação da força de trabalho 
na ordem sócio-econômica855. Mesmo que haja perturbação econômica ulterior, em razão do 
favorecimento imediato aos trabalhadores, o sentido da regra trabalhista não deve ser 
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desnaturado. A razão de ser do direito do trabalho, definitivamente, não se confunde com a 
promoção de política econômica. 
 
38.5. Compatibilidade vertical. 
 
  Goza de natureza fundamental na ordem subsistemática da Constituição 
trabalhista brasileira o preceito emanado do caput do artigo 7º, suscitando a cogente 
incidência do princípio da compatibilidade vertical. De acordo com este princípio, a 
formação das normas inferiores deve reverência ao disposto no texto ali consagrado, pelo que 
não há lugar para a aprovação de lei que frustre a melhoria das condições sociais do 
trabalhador. Isto ocorre porque a Constituição é o conjunto de normas que fundamenta todas 
as demais que pertencem à ordem jurídica, colocando-se em seu vértice, e vedando o 
reconhecimento de validade às normas inferiores com ela incompatíveis856. Se assim não 
fosse, estaríamos vivendo sob mero Estado de legalidade ou Estado legislativo, o que 
implicaria uma redução deformante das possibilidades do Estado democrático constitucional 
de direito857. 
 
39. Prevalência da Negociação Coletiva frente à Lei Trabalhista. 
 
39.1. Conceito de antinomia. 
 
  Para examinar a polêmica questão da prevalência da negociação coletiva frente 
à lei trabalhista, convém estudar previamente o conceito de antinomia e os diversos critérios 
para a sua solução. Com esse fito, aludimos à definição de Manoel Peixinho, que afirma 
acontecer uma antinomia quando normas pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico são 
colocadas em situação de contrariedade quanto à permissão/proibição de um mesmo 
comportamento858. A antinomia, portanto, pode ser caracterizada como um conflito de fontes 
ou de normas jurídicas859. 
 
  Os critérios para solução de antinomias entre normas legais já foram 
explicitados em capítulo antecedente, no qual se aludiu ao aspecto cronológico (norma 
posterior revoga norma anterior), ao aspecto hierárquico (norma superior revoga norma 
inferior) e o aspecto da especialidade (norma específica revoga norma genérica)860. Tais 
regras contam com a ressalva de que não se aplicam aos princípios constitucionais, tampouco 
aos direitos fundamentais, em relação aos quais vale a proporcionalidade, concretizada pela 
ponderação. 
 
  Conforme também já houve pronunciamento anterior, a hierarquia das normas 
trabalhistas apresenta feição particular, traçada a partir da regra do mínimo, assim definida 
descrita por Terré: “de la source supérieure découlent des exigences qui s’imposent à la 
source subordinée, en d’autres termes un minimum d’exigences auxquelles celle-ci ne peut 

                                                           
856 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 4. ed. São Paulo: Malheiros, p. 213, 
2000. 
857 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático de Direito. In: Revista do Instituto dos Advogados 
Brasileiros, Rio de Janeiro: Revan, ano 34, nº 93, p. 33, jul./set. 2000. 
858 PEIXINHO, Manoel Messias. A Interpretação da  Constituição e os Princípios Fundamentais. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, p. 45-46, 2000. 
859 OLIVIER, Jean-Michel. Les Conflits des Sources en Droit du Travail Interne. In: TEYSSIÉ, Bernard (Dir.). 
Les Sources de Droit du Travail. Paris: Presses Universitaire de France, p. 195, 1998. 
860 PEIXINHO, Manoel Messias. A Interpretação da  Constituição e os Princípios Fundamentais. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, p. 47, 2000. 



 208

déroger dans des conditions que si traduiraient par un amoinsdrissement des avantages du 
travailleur; a l’inverse, les derrogations seraient autorisées dès lors qu’elles se traduiraient 
par une amélioration de sa situation”861. 
 
  O tema da prevalência do negociado sobre o legislado põe em confronto a 
essência do direito individual do trabalho face às possibilidades do direito coletivo do 
trabalho, visando à reversão de uma concepção clássica, segundo a qual no direito do 
trabalho, a despeito da posição hierárquica de suas fontes no ordenamento jurídico, as normas 
devem preponderar umas sobre as outras de acordo com um critério de conteúdo, pelo qual 
vale a norma mais favorável ao trabalhador. Para estudar o assunto, devemos nos colocar no 
entroncamento dos dois ramos do direito do trabalho. 
 
39.2. Derrogação normativa in pejus. 
 
  Subjacente a tal discussão, encontra-se latente o propósito de viabilização das 
derrogações normativas in pejus862, outrora interditadas e impensáveis no direito do trabalho, 
começam a conhecer um dramático impulso, conforme relata Terré. De uma parte, a crise de 
empregos tem obrigado os assalariados a aceitar condições de trabalho e remuneração cada 
vez mais precárias, muitas vezes abaixo dos dispositivos legais e convencionais devidos. 
Mesmo diante da nulidade manifesta de inúmeras destas alterações in pejus, os trabalhadores 
têm sido complacentes com a situação, abdicando até mesmo de uma resistência sindical mais 
intensa, por causa do receio de perda dos seus empregos, tão duramente conquistados ou 
mantidos nos dias de hoje863. 
 
  Numa abordagem francamente simpática às negociações coletivas in pejus, 
Antônio Álvares da Silva considera que o afastamento de direitos mínimos garantidos aos 
trabalhadores, na Constituição ou na lei, por outros direitos ou condições, levando-se em 
conta circunstâncias especiais, podem ser vantajosos aos próprios empregados aparentemente 
prejudicados864. Trata-se, por conseguinte, de uma visão sintonizada com os pressupostos 
ideológicos da reforma trabalhista. Seu substrato filosófico busca a valorização do interesse 
coletivo, em detrimento do interesse público, representado pela lei, muitas vezes acusada de 
sufocar a vontade dos grupos e o pluralismo jurídico865. 
 
  Conforme será exposto abaixo (Capítulo 7, item 44), este tipo de modificação 
constitui o principal objetivo do projeto de lei nº 5.483/01, aprovado na Câmara dos 
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Deputados do Brasil mediante substitutivo, atualmente em tramitação no Senado Federal sob 
o nº 134/2001. A idéia do projeto é disseminar intensamente a abdicação de direitos mínimos, 
e não meramente possibilitar a administração de crises extremas que impliquem na 
sobrevivência das empresas, uma vez que tais ocorrências mais sérias já contavam com as 
hipóteses de flexibilização, inclusive salarial, previstas no texto da própria Constituição 
brasileira de 1988 (incisos VI, XIII e XIV do artigo 7º). Acolhido em definitivo o projeto de 
lei da flexibilização (como vem sendo conhecido), será o padrão ordinário da proteção 
trabalhista que irá sofrer grave abalo no país. 
 
  Acontece que as garantias mínimas do direito do trabalho, cada vez mais, estão 
identificadas com a teoria dos direitos humanos. E o conteúdo dos direitos humanos, por 
definição, é irrenunciável e  não susceptível de transação prejudicial ao seu titular, que é a 
pessoa humana. Diante disso, a circunstância da negociação coletiva in pejus pode produzir 
um direito positivo violador de direitos humanos, que, embora vigente, não será válido866. 
 
  Merecem, portanto, severas e pertinentes críticas, inclusive na doutrina 
estrangeira, as iniciativas reformistas do direito do trabalho que intentam banalizar as 
negociações coletivas in pejus.  
 
  Supiot faz referência ao caso dos países latinos da Europa, e da França 
especificamente, para narrar que a absorção dos valores da personalidade nos contratos de 
trabalho ocorreu mediante a aplicação do princípio do favor aos trabalhadores, equivalente ao 
nosso subprincípio da norma mais favorável. A idéia de ordem pública social, originária do 
direito francês, diz ele, não se compadece de uma hierarquização que ponha em risco a 
preservação dos conteúdos mínimos da legislação trabalhista867.  
 
  Na Alemanha, segundo Däubler, somente são revogáveis em tempos de crise 
as vantagens não formalizadas nos acordos coletivos868. 
 
  A doutrina espanhola, por meio de Baylos, condena a ampliação dos espaços 
para criação de regras coletivas como forma de facilitar a regulação unilateral pela empresa. 
Sua convicção é no sentido de promover um incremento do diálogo social em condições de 
equilíbrio entre as partes sociais, para evitar a aniquilação de direitos dos trabalhadores869. 
 
39.3. Lei trabalhista e proteção mínima. 
 
  A lei social, na verdade, consagra um modelo de relações de trabalho baseado 
na imposição de um certo número de normas obrigatórias ao empregador. Seu espírito não 
pode ser outro senão o de proteger o trabalhador, obrigando o empregador870. A evolução dos 
modelos legislativos demonstrou a conveniência de combinar uma forte tutela destinada a 
assegurar direitos gerais mínimos, associada à abertura para promoção de uma 
regulamentação negociada por setores, para adaptar o direito do trabalho às diversas 
peculiaridades e viabilizar a concessão de direitos além do patamar legal mínimo. 
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  Como adverte Pinho Pedreira, a negociação coletiva, embora seja a mais 
moderna forma de regulação dos interesses dos trabalhadores, pressupõe efetivo poder de 
barganha das partes, mediante forte organização em sindicatos871. 
 
  Caso isto não ocorra, a negociação coletiva pode vir a frustrar as pretensões de 
adequação social do direito do trabalho, devido à falta de efetiva autonomia dos trabalhadores 
para negociar razoavelmente a redução de vantagens, além das vissicitudes adiante descritas 
por Diana Cañal: “Dogmáticamente se afirma que los actores sociales eligen libremente lo 
que más les conviene y que por lo tanto carece de sentido fijar un nivel de orden público 
laboral, puesto que nadie sabe mejor que el que negocia qué es lo que prefiere. Esta 
afirmación se convierte en un dilema de hierro en los tiempos que corren, donde desaparació 
la regla de que los convenios siempre servían para mejorar las condiciones de trabajo, por el 
contrario, reducir las pretensiones muchas veces asegura conservar el empleo a miles de 
obreros: cabe preguntarse entonces si esta decisión fue tomada libremente”872. 
 
  Na ótica dos direitos fundamentais, a eficácia dos direitos sociais trabalhistas 
mínimos deve ser plenamente vinculante na esfera privada, não se admitindo que as 
desequilibradas relações entre os seus titulares e os detentores do poder econômico resultem 
na sua derrogação, supostamente negociada873. 
 
39.4. Efeitos da reforma trabalhista. 
 
  Com peculiar poder de observação, Tarso Genro observa na reforma 
trabalhista um processo de esvaziamento das formas jurídicas abstratas do direito coletivo do 
trabalho, até então eficazes, ante o revigorado poder de pressão patronal, que neutraliza o 
conteúdo promotor de melhores condições sociais874. 
 
  Uma das principais causas dessa situação desvantajosa para o processo de 
negociação coletiva repousa na significativa perda de poder dos sindicatos. Como leciona 
Blanpain, as empresas converteram-se em quase exclusivos protagonistas do processo social, 
alijando progressivamente as entidades sindicais de trabalhadores e os entes governamentais 
de qualquer interferência na definição de suas estratégias específicas875. 
 
  No Brasil, este diagnóstico contém agravantes devido à insuficiência das 
garantias à liberdade sindical, conforme denunciávamos em obra recentemente publicada: 
“Na sociedade brasileira, o fenômeno sindical sempre esteve situado aquém das suas 
possibilidades, como apêndice do Direito Individual do Trabalho, quando não à margem 
deste. A incorporação dos sindicatos ao Direito, no país, sucedeu em contexto corporativista, 
que aniquilou a autonomia das entidades, debilitando-as em sua essência, e a elas 
reservando um papel secundário. De acordo com este modelo, cujas marcas ainda persistem, 
o Estado é desaguadouro compulsório dos conflitos trabalhistas, seja para conter pressões 
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sociais embutidas em demandas coletivas, seja para alimentar o mito da Justiça do Trabalho 
protetora do indivíduo trabalhador. Trata-se de um sistema que não cansa de emanar claros 
sinais de esgotamento, mas dá margem à alternativa da implantação da genuína liberdade 
sindical”876. 
 
39.5. Limites constitucionais. 
 
  Uma particularidade do direito brasileiro, que interfere na análise da proposta 
de prevalência de convenções e acordos coletivos de trabalho sobre a lei trabalhista, diz 
respeito às hipóteses de flexibilização por negociação coletiva, previstas no artigo 7º, incisos 
VI, XIII e XIV, da Constituição de 1988. Discute-se qual é o efeito dessas ressalvas 
constitucionais na legislação infraconstitucional, especificamente se representam elas uma 
porta aberta à aprovação de outras circunstâncias de flexibilização, ou se, contrariamente, 
vedam a extensão infraconstitucional das exceções tratadas no plano estritamente 
constitucional. 
 
  Sustenta Antônio Álvares da Silva que a técnica da flexibilização obteve com 
tais dispositivos um lastro constitucional que, combinado com o reconhecimento genérico das 
convenções e acordos coletivos de trabalho, operada pelo inciso XXVI do mesmo artigo 7º, 
admitiria a extensão da flexibilização negociada de outros institutos não enumerados nas 
citadas hipóteses constitucionais. Sua tese se justifica pelos seguintes argumentos: “Pense-se 
na renúncia, passageira ou definitiva, negociada coletivamente, de direitos e vantagens 
longamente aderidos ao contrato de trabalho para se evitar a dispensa em massa e, em 
alguns casos, o próprio fechamento da empresa. Nestes caso a renúncia do direito se deu 
como compensação a um mal maior e é perfeitamente legítima. (...) O sindicato abre mão de 
certas vantagens mas obtém outras, o que conduz no fundo a uma compensação de interesses. 
Não se compreende que, em plano coletivo, o trabalhador seja tratado como hipossuficiente 
nem que os sindicatos sejam incapazes de negociar. Se forem, cabe-lhes aprender as 
habilidades necessárias de convivência democrática e não chamar o Estado para protegê-
los”877. 
 
  Atitude resistente à generalização da negociação coletiva in pejus vem sendo 
patrocinada por Ana Virgínia Gomes, que considera haver a preservação de um núcleo de 
direitos mínimos do trabalhador, mesmo frente a crises econômicas que possam afetar as 
empresas. Para ela, a liberdade dos atores sociais não pode servir à perda da dignidade do 
trabalhador. Eis a sua opinião: “Certamente, há uma grande dificuldade, diante de tantos 
interesses econômicos e sociais, em se precisar uma nova feição para o Direito Laboral que 
contemple tanto a proteção, quanto a liberdade dos atores sociais. A ponderação dessas 
normas é o que conduz a um ordenamento jurídico composto por um núcleo de direitos 
fundamentais dos trabalhadores, inalterável in pejus pela negociação coletiva, ou seja, um 
núcleo definitivo do Direito do Trabalho, cuja presença na Constituição garante a dignidade 

                                                           
876 MENEZES, Mauro de Azevedo. Principais Aspectos Jurídicos da Reforma Trabalhista no Cone Sul. São 
Paulo: Fundação Friedrich Ebert, p. 16-17, 2001. 
877 SILVA, Antônio Álvares da. A Lei nº 9.601/98 e as Formas e Trabalho por Prazo Determinado – Idéias 
Gerais e Constitucionalidade In: OLIVEIRA, Antonio Carlos de, PAMPLONA FILHO, Rodolfo (Coord.). 
Estudos de Direito. São Paulo: LTr, p. 170, 1998; No mesmo sentido, Magano afirma que os mecanismos de 
flexibilização podem ser utilizados com amplo respaldo na Constituição de 1988. In: MAGANO, Octavio 
Bueno. Princípios do Direito do Trabalho e os Avanços da Tecnologia. In: SILVESTRE, Rita Maria, 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro (Coord.). Os Novos Paradigmas do Direito do Trabalho (Homenagem a 
Valentim Carrion). São Paulo: Saraiva, p. 85 e 86-87, 2001.  



 212

do trabalhador, independentemente das eventuais e já costumeiras crises econômicas pelas 
quais atravessa nosso País”878. 
 
  Nos parece juridicamente temerária a possibilidade de extensão das 
circunstâncias admitidas expressamente pela Constituição para flexibilizar institutos 
protetivos de direitos trabalhistas. Na medida em que o texto constitucional chamou a si a 
responsabilidade de designar quais seriam as hipóteses de negociação in pejus, criou 
automaticamente um rol numerus clausus, isto é, taxativo. Fora daquelas previsões, dos 
incisos VI, XIII e XIV do artigo 7º, a flexibilização não tem o respaldo constitucional, 
carecendo de elemento essencial à sua regularidade. Todos os demais institutos trabalhistas 
continuam, por assim dizer, resguardados sob a tutela do princípio da proteção e, mais 
especificamente, do subprincípio da norma mais favorável, além do princípio da 
irrenunciabilidade de direitos, mesmo no plano coletivo. 
 
  Vale lembrar que dentre os direitos humanos acolhidos pela Declaração 
Universal das Nações Unidas, de 1948, consta o seguinte “Toda pessoa tem direito a fundar 
sindicatos e a sindicalizar-se para a proteção de seus interesses” (artigo 23, nº 4). Note-se 
que tal proclamação vincula-se a um objetivo definido: a proteção dos interesses da pessoa 
humana do trabalhador. Não se admite, nessa linha de princípio, que a sindicalização seja 
convertida em mecanismo de desproteção, sob pena de ofensa ao sentido essencial que eleva o 
direito sindical ao restrito catálogo de direitos humanos. Nesses termos, são 
excepcionalíssimas, e não ordinárias, as hipóteses em que a negociação sindical está 
autorizada a diminuir padrões jurídicos de tutela ao trabalhador.  
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Capítulo 7 
Interpretação das Leis de 

Reforma Trabalhista 
 
40. Premissas Interpretativas da Reforma Trabalhista. 
 
40.1. Dignidade do ser humano-trabalhador. 
 
  Existe uma premissa essencial à produção legislativa de matéria trabalhista, 
que não deve ser menosprezada, em hipótese alguma: a repercussão da disciplina formulada 
pelo legislador nas condições de dignidade do ser humano-trabalhador. A atitude 
interpretativa do direito do trabalho exige, pois, um compromisso primordial com a afirmação 
de direitos fundamentais. O afastamento dessa dimensão contamina irremediavelmente o 
esforço de interpretação, porquanto representa a negação de um conteúdo intrínseco e 
inexpugnável da matéria. 
 
  Na sábia lição de Plá Rodríguez, quando o legislador se acerca do direito do 
trabalho, não pode desconhecer a dignidade do ser humano que trabalha. Isso limita 
significativamente o grau de liberdade de conformação legislativa dos direitos fundamentais 
que a Constituição elege em benefício do trabalhador879. Deriva daí a noção de que é preciso 
por em xeque a validade das normas jurídicas que desatendam a esse pressuposto.  
 
40.2. Análise do subsistema trabalhista da Constituição. 
 
  O percurso interpretativo das leis de reforma trabalhista no Brasil exige a 
consideração sistemática das normas constitucionais relacionadas à matéria. Isso conduz ao 
cotejo da chamada Constituição laboral ou do trabalho, depositária de um núcleo que deve 
inspirar as correspondentes providências legislativas. Em tal itinerário, cumpre enfatizar a 
importância dos princípios, especialmente os da igualdade e da dignidade da pessoa humana, 
numa perspectiva de interpretação que transcenda os paradigmas do positivismo jurídico, 
dando conseqüência à juridicidade das normas ditas programáticas. 
  
  A existência de exceções constitucionais que limitam a incidência do princípio 
da proteção do indivíduo trabalhador não equivale a uma derrogação ampla que abra a 
possibilidade da proliferação de leis flexibilizantes. A colisão do princípio da proteção com o 
princípio da autonomia privada coletiva não se resolve de uma vez por todas. Ao contrário, 
distingue-se a depender da situação examinada, sem que suceda uma completa subordinação 
de um sobre o outro. 
 
  Por entendermos - em desacordo com Ana Virgínia Gomes - que a prevalência 
da norma mais favorável não é simples regra880, mas um subprincípio derivado do princípio 
da proteção, consideramos que a sua confrontação com a autonomia privada coletiva das 
partes sociais deve ser objeto de apreciação específica a cada caso. Diante das leis de 
desregulamentação e flexibilização, integrantes da reforma trabalhista brasileira, cabe 
proceder a interpretações pontuais, capazes de aquilatar a sua constitucionalidade específica.  
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  A solução deverá ser perseguida mediante a ponderação dos princípios em 
colisão, sendo que a preferência a um deles, em detrimento do outro, não acarreta a 
derrogação deste no sentido tradicional, mas apenas uma inoperância parcial. 
 
  Na síntese realizada por Ana Virgínia Gomes acerca da ponderação entre 
princípio protetor e princípio da autonomia privada coletiva, encontramos elementos para 
trilhar a interpretação de leis de reforma trabalhista: “Vários são os caminhos, todavia, que 
apontam para (..) o equilíbrio, a proporcionalidade entre a regulação direta, via princípio 
protetor, e a regulação indireta, via princípio da autonomia privada coletiva. Hoje, portanto, 
discutir o princípio protetor significa discutir também o princípio da autonomia privada 
coletiva, as propostas de flexibilidade e desregulação, os efeitos da regulação e as mudanças 
do Direito do Trabalho. Entre si são questões complementares e não excludentes. Se 
atualmente há distorções dos dois lados, há de se efetuar uma reforma, mas sem se descartar 
o que está afirmado na Constituição: pluralismo político e dignidade da pessoa humana. A 
ação protetora do Estado, direito fundamental dos trabalhadores, expressa-se por novas 
formas de proteção social que, nem sempre, se atritam com a autonomia dos grupos, mas, 
sim, e sempre, com a existência de condições de vida indignas para o homem que trabalha. 
De acordo com as peculiaridades dos princípios, o caminho ao desenvolvimento das relações 
de trabalho no Brasil, sem que com isso nossa Constituição, em sua normas fundamentais, 
seja vilipendiada, é o da aplicação ponderada de ambos os princípios: - o princípio protetor 
eo  princípio da autonomia privada coletiva”881. 
 
  Nossa posição particular decorre da preferência que damos ao subprincípio da 
norma mais favorável, em lugar do princípio protetor como um todo, no processo de 
ponderação frente ao princípio da autonomia privada coletiva. E isso acontece em decorrência 
da idéia à qual nos filiamos, de adscrição do subprincípio da norma mais favorável no caput 
do artigo 7º da Constituição brasileira de 1988. 
 
40.3. Princípio protetor. 
 
  A reforma trabalhista tem demonstrado uma propensão à burla disfarçada de 
princípios constitucionais de defesa dos direitos trabalhistas. A singela remessa à negociação 
coletiva de matérias relacionadas à prestação do trabalho e à sua contraprestação não assegura 
que estarão sendo consagrados os objetivos e fins programáticos da Constituição. Como 
recorda de maneira oportuna Süssekind, se nem por emenda constitucional se admite a 
redução dos direitos trabalhistas, como será admissível fazê-lo por convenção?882 
 
  Caberá, nessas circunstâncias, concluir pela inconstitucionalidade das medidas 
de reforma trabalhista que violem, do ponto de vista material, o sentido protetivo que é a 
marca registrada de qualquer aspiração jurídica que se pretenda legítima em relação à questão 
trabalhista. Poderá haver, ainda, uma interpretação conforme a Constituição, para preservar às 
normas de flexibilização o condão de promover normas mais favoráveis sob a ótica orgânica 
da incindibilidade dos institutos. 
 
41. Panorama da Reforma Trabalhista no Brasil. 
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41.1. A crise do desemprego. 
 
 
  O desemprego pode ser considerado um fenômeno recente no Brasil, tendo 
adquirido apenas na década de 1980 o status de autêntico problema nacional. Até então, e 
desde a década de 1930 - marco inicial da industrialização -, apesar de padecer de diversos 
outros problemas, como baixos salários, ausência de políticas sociais universais e extrema 
concentração de riqueza, o país não tinha o desemprego como uma realidade visível. Isso 
somente começou a mudar no contexto da crise econômica que afetou o financiamento 
externo, em 1982. Uma parcial recuperação dos níveis de emprego nos anos seguintes não 
evitou novo ciclo de queda de empregabilidade, a partir de 1989 até os dias atuais, sendo que 
no decênio 1989-1999 a taxa de desemprego nacional mais que triplicou, saindo de 3% (três 
por cento) para 9,6% (nove vírgula seis por cento). Em 1999, o Brasil tinha 7,64 milhões de 
pessoas desempregadas, contra 2 milhões no início da década de 1990. Em paralelo ao 
aumento do desemprego, verificou-se a progressiva perda da qualidade dos empregos, 
mediante iniciativas governamentais dirigidas à flexibilização das relações trabalhistas, 
originariamente implantadas como um caminho para ampliar a oferta de empregos. Na 
prática, tais medidas redundaram na deterioração do padrão jurídico das ocupações obtidas, 
juntamente com uma forte tendência à informalização das relações laborais883. 
 
41.2. Desregulamentação e flexibilização. 
 
 Já descortinamos, em monografia recentemente publicada, que a marcha 
legislativa no Brasil dá conta de um vigoroso processo de desregulamentação e flexibilização 
na última década, ainda não levado às últimas conseqüências em decorrência das precárias 
condições sociais da massa trabalhadora, associadas à resistência desencadeada pelo 
movimento sindical, comprometido com a defesa do patrimônio jurídico de proteção legal. 
Nesse período, o poder executivo federal foi o principal agente das propostas de reforma 
trabalhista, estimuladas, ainda, pelas alterações jurisprudenciais e pela paradoxal abdicação de 
direitos trabalhistas, mediante negociações coletivas efetuadas por alguns sindicatos de 
trabalhadores, não obstante ligados ideologicamente ao neoliberalismo884. 
 
 Süssekind situa nas leis de iniciativa do poder executivo federal e nos 
propósitos nelas subjacentes o intuito de promover uma drástica redução da incidência das 
normas legais de proteção ao trabalhador, noticiando – ainda no ano 2000 - que além das 
medidas de caráter legal, tal reforma trabalhista não descarta a via da uma possível alteração 
de natureza constitucional, para viabilizar a sua agenda885. Mais recentemente, com a remessa 
ao Congresso Nacional do Projeto de Lei nº 5.483/2001, o poder executivo federal parece ter 
acatado, ao menos por enquanto, as observações que desaconselharam o tratamento da 
reforma trabalhista sob a forma de emenda constitucional. 
 
 A estrutura do direito do trabalho está fundamentada em três pilares, como 
explica Alexandre Ramos: o da proteção à jornada de trabalho, o da proteção ao salário e o da 
proteção à relação de emprego. Para o autor citado, tais fundamentos ruíram com a reforma 

                                                           
883 MONTERO, Cecilia, MORRIS, Pablo. El Impacto de la Globalización em los Mercados Laborales. Políticas 
de Empleo em los Países del Mercosur y Chile. Santiago: Fundación Friedrich Ebert, p. 22-25, 2002. 
884 MENEZES, Mauro de Azevedo. Principais Aspectos Jurídicos da Reforma Trabalhista no Cone Sul. São 
Paulo: Fundação Friedrich Ebert, p. 14-15, 2001. 
885 SÜSSEKIND, Arnaldo. O Futuro do Direito do Trabalho no Brasil. In: Revista LTr, São Paulo: LTr, ano 64, 
nº 10, P. 1231, p. 1234, out. 2000. 



 216

trabalhista implementada no Brasil. A proteção à jornada de trabalho sofreu o impacto da 
aprovação do mecanismo conhecido como banco de horas, que facilitou a extensão do tempo 
de trabalho, de acordo com a conveniência empresarial. Restou abalada, por outro lado, a 
proteção salarial, em virtude do estímulo à retribuição pecuniária pela via da participação nos 
lucros e resultados, que permite a oscilação dos valores pagos e a sua desvinculação da 
referência salarial stricto sensu. Por fim, desabou a proteção à relação empregatícia, pelo 
advento do contrato temporário de trabalho e pelo contrato a tempo parcial886. 
 
 Não obstante tais evidências, há quem, a exemplo de Romita, resista em aceitar 
as mudanças em curso no país como uma verdadeira reforma trabalhista. Eis o seu 
questionamento: “Trata-se, porém, de uma verdadeira reforma? Não, já que o termo 
‘reforma’ pressupõe uma revisão de estruturas, o que não decorre do conjunto de mudanças 
legislativas verificadas ultimamente”. Data venia, não temos dúvida que as alterações 
legislativas até aqui perpetradas constituem, sim, uma transformação estrutural, porquanto 
mexem nos princípios que dão feição ao direito do trabalho. É preciso registrar que Romita 
assume esta posição movido pela louvável intenção de postular um outro tipo de reforma, 
mais consentâneo com uma legítima evolução do direito do trabalho, para “consagrar o 
princípio da democracia nas relações entre o capital, o trabalho e o Estado”. Isto não obsta, 
todavia, que se considere que as medidas já tomadas possam ser designadas como uma 
reforma trabalhista. Mesmo que contrária aos valores imanentes ao direito do trabalho, 
chegando mesmo a ameaçar a sua sobrevivência, inegavelmente estamos diante de uma 
reforma887. 
 
 O aspecto distintivo da reforma trabalhista brasileira, destaca Siqueira Neto, é 
a valorização do poder econômico, produzindo um indisfarçável conflito com a missão pelo 
mesmo autor considerada ínsita ao direito do trabalho: a limitação do poder econômico888. 
Este diagnóstico se harmoniza com a opinião de Lyon-Caen, para quem as novas e atípicas 
formas de contratação laboral, a redistribuição do tempo de trabalho e a liberdade de 
supressão de empregos em caso de reestruturação produtiva, todas, expressam a busca de uma 
redução do custo do trabalho suportado pelas empresas889. 
 
41.3. Crítica ao dirigismo estatal. 
 
 Costuma ser invocada como fundamento da reforma trabalhista brasileira a 
crítica ao dirigismo estatal, representado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para 
os defensores do processo reformista, como Ney Prado, esse viés dirigista das relações sociais 
compreende o protecionismo legal das relações entre capital e trabalho, constituindo um 
modelo intervencionista, cujos ônus afetariam diretamente trabalhadores (devido à escassez 
de emprego) e empregadores (que seriam desestimulados a investir), além de consumidores 
(que deixariam de beneficiar-se da competição), empresas (que não se aperfeiçoariam para 
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competir), sociedade (que teria prejudicado o seu desenvolvimento) e Estado (que perderia 
receitas)890.  
 
 Sucede, todavia, que esse posicionamento dilui uma dicotomia básica contida 
no interior da própria CLT: o sentido da interferência estatal no direito coletivo do trabalho é 
bastante diverso daquele relacionado às normas de direito individual do trabalho. Enquanto no 
plano coletivo o intervencionismo estatal inibe a democracia sindical e sua autonomia 
coletiva, com instrumentos de atrelagem que sufocam a liberdade de ação dos sindicatos, por 
outro lado no espectro do direito individual do trabalho a intervenção do Estado consiste em 
oferecer proteção a direitos mínimos do trabalhador, contribuindo para equilibrar as 
disparidades existentes entre as partes da relação de trabalho. Sendo assim, o dirigismo estatal 
contido na CLT tem duas faces, com naturezas substancialmente distintas. O discurso da 
reforma trabalhista brasileira, contudo, abstrai tal ambigüidade, reivindicando a redução do 
papel interventivo do Estado, tanto nas relações coletivas, quanto nas individuais. 
 
 Essa resistência indiscriminada contra a presença do Estado na regulamentação 
trabalhista se expressa no agressivo argumento de José Pastore, que sustenta estar o Brasil 
sofrendo de “esclerose trabalhista”, consubstanciada nos entraves legais à adaptabilidade, 
diante dos processos de modernização econômica e tenológica. “É por isso que o próprio 
mercado vem tomando as suas providências: algumas mais civilizadas, como foi o caso 
recente da flexibilização da jornada de trabalho; outras, mais selvagens, como é o caso da 
informalização do mercado de trabalho”891. Semelhante responsabilização da lei protetora 
pelo avanço da informalidade nas relações de trabalho vem sendo defendida por Robortella, 
ao lembrar que a maioria dos trabalhadores brasileiros não chegam a beneficiar-se das regras 
de proteção, por encontrarem-se submersos no mercado informal ou no trabalho autônomo. 
Para ele, isto revela a menoridade social dos obreiros, causada pela rígida tutela do Estado, 
que desencoraja a livre negociação892. Também aí localizamos uma séria incongruência, afinal 
se prolifera a informalidade da prestação laboral, isto significa que o controle estatal não é tão 
severo quanto se denuncia, pois a administração do trabalho tem sido incapaz de monitorar e 
intervir adequadamente na vida das empresas, para obrigá-las ao respeito da legislação 
trabalhista. 
 
 Argumento talvez mais consistente deduz-se da necessidade de inserção do 
Brasil na competição global. Esta é uma das linhas de raciocínio eleitas por Ney Prado para 
preconizar a reforma trabalhista no país893. De fato, o estímulo da competitividade entre as 
nações envolvidas no processo de globalização tem gerado o fenômeno conhecido como 
dumping laboral ou dumping social, que pode ser definido como a atribuição de vantagens 
comerciais ao país ou aos produtores que se dispõem a adotar precárias condições sociais para 
os seus trabalhadores894. Tal violação de direitos sociais como arma de competitividade895, 
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com efeito, só pode ser operada a partir do rompimento com as bases legais estipuladoras de 
padrões mínimos de proteção. O problema reside no custo social dessa manobra, que é 
insuportável. Num país com os péssimos indicadores sociais que o Brasil apresenta, uma 
semelhante política apenas colabora com o agravamento das tensões sociais, em troca de 
incerto resultado competitivo.  
 
41.4. Conteúdo social da Constituição. 
 
 Apesar da pertinência das objeções acima lançadas contra a reforma 
trabalhista, cumpre assinalar que, do ponto de vista jurídico, existe um elemento ainda mais 
decisivo para combater a sua aceitabilidade. Trata-se do importante enriquecimento dos 
direitos sociais, havido com a Constituição brasileira de 1988. Desde o preâmbulo, passando 
pelos princípios fundamentais, princípios gerais da atividade econômica, pela base da ordem 
social, e pelo capítulo dos direitos sociais, nosso texto constitucional criou uma autêntica 
blindagem para os direitos trabalhistas, que passaram a ser dotados de plena supralegalidade e 
imutabilidade relativa, capazes de tornar questionável a constitucionalidade de qualquer 
medida tendente a reverter conquistas obtidas em favor da proteção dos trabalhadores. 
 
 Daí porque os próceres da reforma trabalhista dedicam ácidas críticas à 
Constituição de 1988, na vertente seguida por Ney Prado, que escreveu: “A própria 
Constituição de 1988, no capítulo concernente aos direitos dos trabalhadores, tornou-se um 
mini-código do trabalho, demasiadamente prolixo, detalhista, um exagero de normatividade, 
que não se compadece com a natureza e o nível do instrumento legislativo de que se trata”896. 
No mesmo sentido, consta a opinião de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que denomina a 
Carta constitucional de 1988 como “A Constituição da Ingovernabilidade”, argüindo um 
suposto descompasso histórico do modelo constitucional adotado, nos termos adiante: “A 
Carta de 1988, ao ser promulgada, estava destinada a ser o último modelo instituidor de um 
Estado do Bem-Estar Social. Naquele fim da década dos anos oitenta, em momento em que 
outros países estavam se desvencilhando ou já se haviam despojado de seus aparelhos 
estatais hipertrofiados, centralizadores, burocratizados, ineficientes e, sobretudo, 
insuportavelmente dispendiosos, o Brasil, guiado pelos constituintes de 1988, enveredava 
pela contramão da História”897. 
 
42. Antecedentes Históricos da Reforma Trabalhista. 
 
42.1. Início da crise da proteção trabalhista. 
 
  Segundo Tarso Genro, em meados da década de 1970 o direito individual do 
trabalho alcançou o seu ponto ótimo na América Latina, no tocante ao reconhecimento 
universal de sua força protetiva, alicerçada numa coerente estrutura de princípios, simbolizada 
pela publicação, no ano de 1975, da obra “Los principios del Derecho del Trabajo”, de 
autoria do jurista uruguaio Plá Rodriguez. Não havia, àquela época, diagnóstico da iminência 
da crise do modelo de proteção social que se abateu em seguida na região. O trabalho de Plá 
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Rodriguez seria, então, “o ponto mais luminoso e qualificado da doutrina trabalhista no 
continente e, ao mesmo tempo, a denúncia implícita da sua crise”898. 
 
  Até então, como leciona Bronstein, as grandes orientações da legislação 
trabalhista latino-americana repousavam sobre o garantismo individual pelo Estado, 
responsável pela sedimentação de sucessivas conquistas protetivas. Deste modo, supunha-se 
que cada reforma legislativa somente poderia incorporar um novo manto de garantias ao 
patrimônio preexistente de direitos dos trabalhadores, que eram considerados 
irrevogavelmente adquiridos e inatingíveis. As relações coletivas autônomas, de outra banda, 
eram gravemente restringidas, mediante a presença controladora e interventiva do Estado899. 
 
  Esse quadro não impediu, contudo, que o modelo de relações individuais de 
trabalho vigente fosse excepcionado por experiências pontuais, que representaram desvios da 
linha eminentemente protetiva do direito do trabalho.  
 
42.2. Leis desprotetoras no período militar. 
 
  No Brasil, os governos militares, nas relações coletivas de trabalho, 
mantiveram o cerne do corporativismo, que lhes assistia na sua política de manter os 
sindicatos sob estrito controle repressivo. No plano do direito individual do trabalho, 
entretanto, surgiram os primeiros sinais de esvaziamento da proteção obreira. A estrutura de 
vinculação da CLT aos princípios específicos do direito do trabalho sofreu a sua primeira 
fissura com a edição da Lei nº 4.923/65, que autorizou a redução salarial em empresas com 
dificuldades financeiras comprovadas. Tal lei continha um dispositivo que permitia, em 
virtude da conjuntura, que houvesse redução salarial de até 25% (vinte e cinco por cento), 
desde que respeitado o salário mínimo. 
 
  No ano seguinte – 1966 – os militares que governavam o país fizeram editar a 
Lei nº 5.107/66, instituidora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), visando a 
enfraquecer a proteção contra a despedida, que era garantida pela CLT. Sob o pretexto de 
executar uma pretensa opção, o trabalhador passou a ser, na verdade, compelido a abrir mão 
da sua prerrogativa de obtenção de estabilidade no emprego após dez anos de serviço. Na 
avaliação de Bronstein, esse foi o primeiro embate sério contra o Estado protetor de direitos 
trabalhistas na América Latina900. 
 
  Dando seqüência aos ataques contra o modelo de defesa dos princípios 
trabalhistas originais, aprovou-se a Lei nº 5.811/72, cujo artigo 2º, parágrafo 1º, autorizou o 
incremento da jornada de trabalho diária dos trabalhadores petroleiros para doze horas, em 
circunstâncias previamente estabelecidas. Catharino sustenta que esta lei já apresentava um 
sentido flexibilizador901. 
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  Mais adiante, adveio a Lei nº 6.019/74, que instituiu o trabalho temporário, 
também conhecido como merchandage, devido à sua inspiração colhida do direito francês. 
Nei Cano Martins assevera que este teria sido “o primeiro instrumento flexibilizador que 
apareceu entre nós”902. 
 
  Outro momento de quebra do espírito protetivo do interesse do obreiro, no 
direito individual do trabalho brasileiro, foi marcado pela edição do Decreto-Lei nº 1.535/77, 
que possibilitou, ao empregador, a concessão de férias coletivas e, ao empregado, a redução 
de parte do período anual de férias, em troca do pagamento de um abono pecuniário. 
 
42.3. Advento da reforma trabalhista. 
 
  Divergimos dos posicionamentos acima mencionados de José Martins 
Catharino e Nei Cano Martins, por considerarmos a desregulamentação e a flexibilização 
como fenômenos concebidos sob o ambiente da globalização econômica e a influência direta 
da ideologia neoliberal, componentes ainda não preponderantes nas décadas de 1960 e 1970, 
ao menos no Brasil. 
 
  Julgamos, assim, que as citadas medidas colidentes com o modelo legislativo 
de proteção individual do trabalhador, pela sua situação histórica, não chegam a caracterizar 
as primeiras manifestações desregulamentadoras, tampouco flexibilizantes. São, tão somente, 
antecedentes históricos, que não guardam exata similitude com o sentido e o caráter expresso 
nas posteriores reformas. Valem, por conseguinte, como referencial. Mas não fazem parte do 
processo de reforma trabalhista ora em estudo. 
 
43. Marcos Constitucionais. 
 
43.1. Colocação do tema. 
 
  Normas constitucionais originárias e decorrentes de reforma da Constituição 
têm sido consideradas veículos da reforma trabalhista no Brasil. Devido à sua natureza 
hierárquica, assumem tais normas papel relevante na análise das medidas 
desregulamentadoras e flexibilizatórias ocorridas no país. Ainda assim, a Constituição 
brasileira continua mantendo um perfil francadamente contrário ao aprofundamento da 
reforma, pois as matérias que nela aderem ao modelo da flexibilização são apenas regras 
específicas, que não interferem no caráter principiológico do texto constitucional. 
 
43.2. Flexibilização em normas originárias. 
 
  Tidos como instrumentos de flexibilização903, os incisos VI, XIII e XIV do 
artigo 7º da Constituição brasileira de 1988 estipularam ressalvas a importantes institutos 
protetivos dos direitos dos trabalhadores. Eis as respectivas redações destes dispositivos: 
“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: (...) VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo; (...) XIII - duração do trabalho normal não superior a oito 
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 

                                                           
902 MARTINS, Nei Frederico Cano. Os Atuais Instrumentos da Flexibilização do Direito do Trabalho. In: 
Revista LTr, São Paulo: LTr, ano 63, nº 09, p. 1178, set. 1999. 
903 MARTINS, Nei Frederico Cano. Os Atuais Instrumentos da Flexibilização do Direito do Trabalho. In: 
Revista LTr, São Paulo: LTr, ano 63, nº 09, p. 1178, set. 1999. 



 221

redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; XIV - jornada de 
seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva”. 
 
43.2.1. Flexibilização negociada. 
 
  Para que se concretize qualquer destas hipóteses de transação dos direitos 
trabalhistas, a Constituição exige que haja prévia conclusão de procedimento de negociação 
coletiva, envolvendo a correspondente entidade sindical de trabalhadores. Isso não retira, 
todavia, o aspecto nitidamente flexibilizatório que reside em tais ressalvas. No processo 
constituinte que redundou na Constituição de 1988, já se digladiavam a corrente defensora do 
modelo de proteção social e o grupo influenciado pela retomada do ideário tipicamente 
liberal. Disso resultou a atenuação das referidas normas de tutela salarial e de tempo de 
trabalho.  
 
  Muito pouco utilizada na prática, a ressalva à irredutibilidade salarial, incluída 
no artigo 7º, inciso VI, da Constituição, tem sido considerada apenas nas circunstâncias 
extremas de iminência de fechamento de empresas ou estabelecimentos. E mesmo assim, os 
sindicatos obreiros resistem enfaticamente à aceitação de tal expediente.  
 
  Quanto à possibilidade de compensação do horário do trabalho, facultada pelo 
artigo 7º, inciso XIII do texto constitucional, o seu uso tem sido mais freqüente, contando 
com o estímulo da ampliação do prazo respectivo, pela legislação que autorizou a aplicação 
do mecanismo do banco de horas (Lei nº 9.601/98, e posteriormente Medida Provisória nº 
2.164, de 24.8.2001, que modificaram a redação do artigo 59 da CLT). 
 
  No que concerne à flexibilização da jornada de trabalho em turnos 
ininterruptos de revezamento, a solução permitida pelo artigo 7º, inciso XIV da Carta de 1988 
tem rendido frutos, mediante os quais a ampliação da jornada de trabalho de seis para oito 
horas vem sendo compensada, em diversas categorias profissionais, pela significativa redução 
da carga semanal de trabalho e a introdução de mais uma turma de revezamento. 
 
43.2.2. Constitucionalidade. 
 
  Como observou Magano, nessas hipóteses específicas, “admitiu o constituinte 
brasileiro que a convenção e o acordo coletivo passassem a ter função ambivalente. Além do 
papel que tradicionalmente se lhes atribui de engendrar alterações in mellius de condições de 
trabalho, abriu-se, agora, espaço para que as modifiquem igualmente in pejus”904. 
Acrescentamos – discordando da posição do citado autor – que isto somente pode ocorrer 
nessas estritas circunstâncias. Fora delas é vedada a negociação para reduzir regras de 
proteção previstas na Constituição ou na legislação trabalhista.  
 
  De qualquer sorte, ao menos nessas hipóteses constitucionais, do artigo 7º, 
incisos VI, XIII e XIV, a flexibilização tem regularidade em nosso ordenamento jurídico, face 
à sua condição de normas originárias do texto constitucional. 
 
43.3. Flexibilização em normas incluídas por reforma. 
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43.3.1. Análise de conteúdo. 
 
  Situação distinta envolve a análise da Emenda Constitucional nº 28, que 
equiparou o prazo prescricional das ações judiciais trabalhistas ajuizadas pelo trabalhador 
rurícola ao mesmo prazo anteriormente previsto ao trabalhador urbano. Tal reforma 
constitucional operou uma drástica limitação do período de trabalho passível de demanda 
judicial pelo empregado rural, que dantes não tinha restrição, desde que o obreiro promovesse 
a sua reclamação trabalhista até dois anos após a extinção do contrato. De acordo com a 
sistemática introduzida na Constituição pela citada emenda, restringiu-se a cinco anos o 
período susceptível de discussão em juízo pelo rurícola. 
 
  Na lúcida formulação de Márcio Túlio Viana, “Com a nova emenda, estende-
se ao campo a farsa que já havia nas cidades: enquanto o trabalhador está empregado, tem 
direitos, mas não os pode defender; se por acaso perde o emprego, só pode recuperar os 
prejuízos dos últimos cinco anos”905. Esta crítica justifica a freqüente alusão à justiça do 
trabalho brasileira como uma justiça de desempregados. 
 
43.3.2. Inconstitucionalidade. 
 
  Nada obstante, Mallet sustenta a afirmação da constitucionalidade da Emenda 
Constitucional nº 28, conquanto admita – escudado em precedente do Supremo Tribunal 
Federal, na ADIn nº 939-DF - a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de 
emendas constitucionais. Para ele, os direitos sociais não estariam incluídos dentre as 
cláusulas constitucionais cuja abolição é vedada. Assim, rejeitando a tese que entende que o 
artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição, abrange a proteção constitucional trabalhista, a 
redução do período prescricional dos direitos do rurícola não se lhe afigura ofensiva ao texto 
de 1988. E arremata, dizendo que ofensa haveria se o prazo estatuído pela emenda fosse 
excessivamente curto, de modo a inviabilizar o efetivo exercício da tutela jurisdicional, em 
desarmonia com o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, que determina “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”906. 
 
  Ambos os argumentos utilizados por Mallet para advogar a constitucionalidade 
da Emenda Constitucional nº 28 nos parecem frágeis. Inicialmente, conforme longamente 
exposto acima (Capítulo 3, item 20), compreendemos os direitos sociais da Constituição de 
1988 como legítimas cláusulas pétreas. E, assim sendo, não se pode considerar constitucional 
a redução do padrão de proteção jurisdicional dos direitos trabalhistas do rurícola. Por outro 
lado, a articulação do preceito da prescrição com os princípios do acesso à justiça, da 
valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana, apontada por Márcio Túlio 
Viana907, recomenda a rejeição da constitucionalidade de medida que altere norma 
constitucional para dificultar a ida do trabalhador rural ao poder judiciário em defesa dos seus 
direitos. No ambiente do campo, reconhecidamente, as condições de acesso aos organismos 
judiciais, por diversas razões, são muito piores que nas zonas urbanas. Daí a preocupação do 
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constituinte em favorecer a preservação dos direitos daqueles que, muitas vezes, dedicam uma 
vida inteira de trabalho ao mesmo empregador ou à família deste. 
 
44. Marcos Infraconstitucionais. 
 
44.1. Situação histórica. 
 
  A mais relevante ofensiva patrocinadora da reforma trabalhista brasileira 
ocorreu no plano infraconstitucional, já nos anos 1990. Passaremos, a seguir, ao exame de 
seus mais relevantes aspectos, descrevendo o conteúdo de cada medida e procedendo à análise 
de sua constitucionalidade. 
 
44.2. Cooperativas de trabalho. 
 
  Um dos mecanismos mais utilizados no Brasil para precarizar relações de 
trabalho, nos últimos anos, tem sido a contratação fraudulenta de trabalhadores, mediante a 
simulação de contratos entre tomadores de serviços e cooperativas. Esse tipo de manobra 
tornou-se possível a partir da inclusão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de um 
parágrafo único ao artigo 442, por força da Lei nº 8.949/94, que obstaculizou a caracterização 
de relação de emprego entre o sócio-cooperativado e a cooperativa ou o tomador de serviços 
da cooperativa, por meio da seguinte redação: “Qualquer que seja o ramo de atividade da 
sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem 
entre estes e os tomadores de serviços daquela”.  
 
  Muitos autores, a exemplo de Vidal Neto, têm criticado duramente o freqüente 
desvirtuamento das cooperativas de trabalho e seu direcionamento para impedir a eficácia dos 
direitos trabalhistas908. O fenômeno, lastimavelmente incentivado pela lei flexibilizadora, 
consiste na dispensa em massa de empregados, por parte de muitas empresas, que os 
readmitem sob a intermediação de falsas cooperativas, como explica Nei Cano Martins, 
apontando nisso uma terceirização mascarada em cooperativas de fachada909. Agindo assim, 
as empresas ficam eximidas de prestar os encargos trabalhistas e previdenciários em favor dos 
trabalhadores, que habitualmente são lesados também pela suposta cooperativa à qual se 
vinculam, sem ter sequer a prerrogativa de responsabilizar uma ou outra. 
 
  Uma previsão legal como esta apresenta eficácia social no inegável sentido de 
violar o preceito que preconiza igual salário para igual trabalho, proclamado pelo artigo 23 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. E, considerando que o obstáculo 
criado pela lei tem por objetivo bloquear a caracterização de relações de emprego que seriam 
asseguradas pelo artigo 3º da CLT910, se afigura claramente a depreciação de condições 
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a Valentim Carrion). São Paulo: Saraiva, p. 386, 2001. 
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910 “Art. 3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
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sociais do trabalhador, impedida pelo mandamento do caput do artigo 7º da Constituição 
brasileira de 1988911. 
 
44.3. Terceirização. 
 
  Talvez o mais simbólico instituto da reforma trabalhista brasileira seja a 
terceirização das relações de trabalho. Com efeito, o alijamento jurídico de trabalhadores da 
estrutura orgânica da unidade produtiva principal é ideal característico do processo de 
desregulamentação/flexibilização, proporcionando situação confortável para o tomador de 
serviços, que aufere os benefícios do trabalho prestado, sem, no entanto, precisar contratá-lo 
diretamente. Os ônus ficam sob a responsabilidade de outro ente – o prestador de serviços -, 
que sob o pretexto de oferecer melhores condições específicas de organização das tarefas 
contratadas, assume os vínculos jurídicos e todos as despesas decorrentes, amoldando os 
padrões de direitos trabalhistas a um patamar quase sempre menos vantajoso para os 
trabalhadores. Outra característica distintiva dessa forma de flexibilização consiste na 
ausência de um instrumento legal que a ela se refira diretamente. Na verdade, a terceirização 
surgiu sob o manto de uma argumentação de suposta conveniência econômica e 
administrativa das empresas, como se alterações trabalhistas dessa ordem passassem ao largo 
de reflexos jurídicos. E, tamanha foi a carga de necessidade atribuída pelas empresas a tal 
processo, que, mesmo a despeito de autorização legal, a terceirização proliferou, desafiando 
os tribunais a interpretarem os seus efeitos. 
 
  A manifestação jurisprudencial mais relevante sobre o tema traduz-se no texto 
do Enunciado nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), aprovado pela resolução 
Administrativa nº 23/93, de 17 de dezembro de 1993, que viabilizou a terceirização em 
determinados tipos de atividades, nos seguintes termos: “I - A contratação de trabalhadores 
por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos 
serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6019, de 3.1.74). II - A contratação 
irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego com 
os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 
Constituição da República). III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a 
contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7102, de 20.6.83), de conservação e limpeza, 
bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador 
dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração 
direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do 
título executivo judicial (artigo 71 da Lei nº 8.666/93)”. 
 
  A terceirização expressa, concretamente, a tendência de refluxo ao direito civil 
das relações jurídicas trabalhistas. Como explica Pamplona Filho, “A terceirização, em 
verdade, operacionaliza-se por meio de um contrato civil de prestação de serviços, 
constituindo, portanto, a utilização de um contrato previsto no velho Código Civil baseado na 

                                                           
911 No particular, manifestamos posição divergente àquela esposada por Vidal Neto, que embora critique os 
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autonomia individual da vontade – a igualdade das partes é um dogma básico do Direito 
Civil tradicional – na seara do direito individual do trabalho”912. 
 
  Ao conceituar o instituto, Sérgio Pinto Martins diz que a terceirização consiste 
na possibilidade de contratar terceiro para a realização de atividades de produção de bens ou 
serviços que não constituam o objeto principal da empresa, citando como exemplos típicos os 
serviços de limpeza e vigilância. O objetivo dessa forma de contratação de trabalho, para o 
citado autor, relaciona-se à redução de custos, e à busca de agilidade, flexibilidade e 
competitividade empresariais. Na verdade, reconhece, os empresários por meio dela 
pretendem, em geral, diminuir encargos trabalhistas e previdenciários913. 
 
  Exatamente devido ao seu caráter paradigmático para a reforma trabalhista, Plá 
Rodríguez designa o fenômeno da terceirização como um signo de nossa época914. As grandes 
corporações passam a funcionar rodeadas de pequenas e microempresas prestadoras de 
serviços, provocando uma autêntica implosão do modelo de empresa tradicional915. 
 
  Ao contrário do que se supõe erroneamente, esta forma de flexibilização não 
eleva a oferta de emprego, apenas transfere e precariza os postos de trabalho já existentes, 
como aponta Catharino916. Sua adoção estimula a lamentável mercantilização do trabalho, a 
teor da oportuna crítica de Giglio: “A terceirização não passa de um eufemismo para a velha 
‘merchandage’, ou seja, a comercialização da força de trabalho como mercadoria; e a 
segunda expressão mal disfarça o refluxo no sentido de anular a legislação do trabalho, no 
intuito de diminuir a proteção do trabalhador contra os abusos e excessos impostos pelos 
empresários, em nome de um melhor rendimento do trabalho”917. 
 
  Esta não é, entretanto, a opinião de Robortella, que enxerga no processo de 
terceirização uma via segura para alcançar maior especialização e maior qualidade e 
produtividade em certos bens e serviços, permitindo à empresa contratante focalizar esforços 
nos seus objetivos finais918. 
 
  Pamplona Filho observa a existência de pontos positivos e negativos no 
processo de terceirização, sendo que os aspectos positivos assistem à empresa e os aspectos 
negativos prejudicam o trabalhador. Vista como forma de excelência empresarial, a 
terceirização promove maior concentração na atividade-fim, com redução do núcleo produtivo 
e do capital imobilizado, suprimindo atividades ociosas no quadro de pessoal da empresa 
tomadora de serviços, tornando-o enxuto e contribuindo para significativa diminuição do 
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custo operacional. Por outro lado, o trabalhador sofre com o incremento da rotatividade de 
mão-de-obra e com a redução das retribuições trabalhistas, fomentando o sub-emprego e o 
mercado informal. Frequëntemente, mediante a terceirização, o trabalhador permanece 
responsável, na empresa tomadora de serviços, pela mesma função que exercia à época em 
que mantinha liame contratual direto com esta. No entanto, deixa de auferir as vantagens 
contratuais e convencionadas da categoria dos trabalhadores a ela diretamente vinculados919. 
 
  Conquanto o Enunciado nº 331 do TST tenha intentado coibir o mecanismo da 
terceirização nas atividades-fim, restringindo-a às atividades-meio, tal linha divisória não tem 
sido respeitada na prática cotidiana das empresas. Há quem defenda, como Robortella, a 
irrelevância dessa distinção, em virtude da pretensa característica da terceirização como 
instrumento de progresso econômico e geração de empregos920.  
 
  Nosso ponto de vista indica a necessidade de rejeitar qualquer forma de 
terceirização de atividade-fim, devido à nítida simulação que nela se perpetra, nada 
justificando a eventual conveniência econômica desta prática, pois flagrantemente lesiva aos 
trabalhadores. Mesmo nas atividades-meio, entendemos que os princípios constitucionais da 
valorização social do trabalho e da dignidade da pessoa humana não se coadunam com a sua 
indiscriminada expansão. Impõe-se, ainda, a confrontação das situações concretas com o texto 
do artigo 3º da CLT, que apresenta os critérios para a identificação da relação de emprego 
com os tomadores de serviços, e do artigo 9º também da CLT, que determina: “serão nulos de 
pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação 
dos preceitos contidos na presente Consolidação”. 
 
  Recai, ao nosso ver, sobre os ombros no magistrado trabalhista, a tarefa de 
invocar os princípios constitucionais acima citados, bem como os dispositivos da legislação 
ordinária pertinentes, para prevenir e coibir lesões sofridas por trabalhadores que sejam 
vítimas do avanço indiscriminado da terceirização. 
 
44.4. Contratação em período eleitoral. 
 
  Curiosa e desconhecida medida da reforma trabalhista brasileira resultou do 
artigo 100 da Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), que impediu a configuração de vínculo 
empregatício do pessoal contratado por partidos e candidatos durante o período eleitoral. 
Trata-se de um dispositivo voltado, portanto, à desregulamentação do trabalho realizado nas 
campanhas eleitorais.  
 
  Assinalam Jouberto Cavalcante e Francisco Jorge Neto, em trabalho 
específico a respeito do assunto, que o propósito do legislador foi impossibilitar a disciplina 
contratual celetista no âmbito das atividades de apoio a candidatos a cargos eletivos. Verifica-
se, no particular, então, de acordo com a citada previsão legislativa, o retorno à disciplina da 
locação de serviços, nos moldes dos artigos 1.216 a 1.236 do Código Civil brasileiro em 
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vigor, ou então, a hipótese de contratação de empreitada, regulada pelos artigos 1.237 a 1.247 
do mesmo diploma921. 
 
  Em que pese a implícita vontade de ajudar a construção do processo 
democrático, desonerando os candidatos a cargos eletivos de obrigações trabalhistas 
constitucionais e legais, consideramos semelhante dispositivo constitucional uma afronta 
violenta aos princípios fundamentais da Constituição brasileira, sobretudo aqueles que 
estipulam a primazia da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho. Ademais, 
o artigo 7º do texto constitucional, ao proclamar os direitos trabalhistas, não ressalvou o 
regime jurídico relativo ao trabalho eleitoral, como, fez, em parte, por exemplo (artigo 7º, 
parágrafo único), com os empregados domésticos, não cabendo, em tais circunstâncias, aceitar 
a discriminação prejudicial incluída na Lei Eleitoral. 
 
  Outros elementos que desaconselham a validade do artigo 100 da Lei nº 
9.504/97 são o princípio constitucional da igualdade (artigo 5º, caput), além dos princípios 
específicos da norma mais favorável, primazia da realidade e irrenunciabilidade de direitos922. 
 
44.5. Contrato de trabalho a prazo. 
 
  Se há, verdadeiramente, um símbolo da reforma legal trabalhista, este se 
consubstancia na introdução do contrato de trabalho a prazo. No Brasil, tal possibilidade foi 
viabilizada pela Lei nº 9.601/98, que permitiu, mediante convenções e acordos coletivos de 
trabalho, a celebração de contratos de trabalho por prazo determinado de até 2 (dois) anos, em 
qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, desde que tais admissões 
representem acréscimo no número de empregados. Até então, a admissão por tempo 
determinado era permitida nos estritos casos de: a) serviço cuja natureza ou transitoriedade 
justificasse a predeterminação do prazo; b) atividades empresariais de caráter transitório, ou; 
c) no período de noventa dias do contrato de experiência. 
 
  Essa nova modalidade de contrato envolve inúmeras vantagens para a empresa 
(cujas condições foram estendidas pelo período de sessenta meses, contados de sua edição, 
por força da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24.8.2001), e, conseqüentemente, 
desvantagens para o trabalhador, no que concerne aos direitos que lhe são assegurados, tais 
como verbas rescisórias e recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
A garantia que tem o obreiro de não ser vítima de abuso com a proliferação de tais contratos é 
a imposição legal do pressuposto da negociação coletiva para a sua celebração. 
 
  Trata-se, irrecusavelmente, de um modelo flexibilizador, que coloca em xeque 
o princípio medular da continuidade máxima da relação de emprego, este inspirador das 
modalidades de vínculo empregatício indeterminado923. Na lógica da reforma trabalhista, a 
preferência pela determinação de prazo para o emprego se esclarece em função da 
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conveniência da empresa, que, fora do seu núcleo estratégico de produção, só deseja contratar 
trabalhadores quando e onde necessário924. 
 
  No bojo de uma análise da rica experiência argentina quanto à contratação 
temporária, Aronna situa o instituto em meio à crise do paradigma contratual do emprego: “A 
través de una evolución signada el contexto sócio-económico, los sistemas normativos 
laborales se han colocado tradicionalmente a favor de los contratos de duración 
indeterminada, de prestación continua y de tiempo completo, observando con desfavor todo 
aquello que pudiera importar una limitación a estas notas, entendidas como configurativas 
del paradigma contractual. Su vigencia ha guardado correspondencia con la etapa de 
máximo desarrollo de la heterotutela de la relación de trabajo, en la que el pleno empleo 
parecía un objetivo alcanzable en un esquema productivo de alguna rigidez y con mercado de 
trabajo limitado. En este contexto, la regla de la indeterminación del plazo de vigencia del 
contrato de trabajo se estimó como un medio capaz de garantizar la estabilidad del 
trabajador y de proteger sus derechos frente a las fluctuacciones microeconómicas. Pero la 
crisis estructural que han venido soportando desde la década del setenta los países 
industrializados demostró que la defensa a ultranza del puesto de trabajo ha entrado en 
colisión con el sistema productivo, abriendo paso a la corriente favorable a la flexibilización 
de la normativa del derecho laboral ‘clásico’, dirigiendo su principal cuestionamiento a la 
regla mencionada”925. 
 
  Pois bem, as circunstâncias da globalização econômica, sob a ótica da 
ideologia neoliberal, contribuíram decisivamente para o renascimento do contrato de duração 
determinada, que, de exceção, agora aspira assumir um papel de regra. Essa percepção se 
confirma na doutrina de Efren Córdova, para quem a satisfação do interesse patronal de 
contratar novos empregados, em estrita sintonia com a real necessidade de prestação dos 
respectivos serviços, sugere uma paulatina conversão de todos os empregos da empresa em 
trabalhos contingentes926. 
 
  A peculiaridade dessa medida de reforma trabalhista consiste na sua harmonia 
com o impulso do diálogo entre as partes sociais, estimulado pela Constituição brasileira de 
1988, ao declarar o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, no artigo 
7º, inciso XXVI. Como o contrato por prazo determinado da Lei nº 9.601/98 só pode ser 
firmado a partir de uma expressa autorização, emanada de convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, sua disciplina se escuda no princípio da autonomia privada coletiva, angariando a 
chancela sindical para a flexibilização que opera.  
 
  Isso não assegura, contudo, bons resultados às alterações feitas em decorrência 
da lei. Tanto assim que Teixeira Filho afirma nada adiantar a eliminação de encargos 
trabalhistas e sociais das empresas, se não houver real perspectiva de aumento da  produção. 
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O estímulo às contratações, por conseguinte, apenas de maneira secundária está relacionado 
ao custo das contratações927. 
 
  Consideramos, ademais, que a vinculação dos contratos a prazo da Lei nº 
9.601/98 ao prévio endosso sindical não lhe assegura a constitucionalidade. Isto por diversas 
razões. Em primeiro lugar, seu conteúdo implica modificações in pejus dos direitos 
trabalhistas, ofensivas ao caput do artigo 7º da Constituição de 1988, que recomenda ao 
legislador a promoção de melhores condições sociais aos trabalhadores, não piores. E, diga-se 
de passagem, mesmo em sede de negociação coletiva, o texto constitucional limitou 
taxativamente a permissão de alterações lesivas aos direitos trabalhistas às hipóteses dos 
incisos VI, XIII e XIV, do artigo 7º.  
 
  Em pólo oposto, coloca-se Antônio Álvares da Silva, ao dizer que a lei nada 
teria de inconstitucional, procurando, ao revés, melhorar a condição obreira, mediante a 
facilitação do ingresso ou reingresso no mercado de trabalho928. 
 
  Manoel Jorge e Silva Neto, por seu turno, atribui à citada lei a pecha da 
inconstitucionalidade, invocando, sobretudo, a violação do princípio da isonomia, em razão 
do estabelecimento de privação de direitos aos empregados contratados sob o regime 
temporário, avençado de acordo com os seus termos. Não se abstém o mencionado jurista, 
ainda, de apontar o favorecimento excessivo da condição empresarial, como traço de 
inconstitucionalidade que atinge as normas constitucionais de proteção mínima do 
trabalhador929. 
 
  Em linha de conclusão, entendemos que a interpretação constitucional não 
deve admitir uma ponderação de princípios que dê precedência à autonomia privada coletiva 
ao custo de frustrar drasticamente a promoção de melhores condições de trabalho, erigida pela 
Constituição como orientação programática essencial das relações trabalhistas. 
 
44.6. Banco de horas. 
 
  Outro destacado pilar da reforma trabalhista brasileira diz respeito ao 
mecanismo de compensação de jornada de trabalho conhecido como banco de horas, também 
instituído pela já referida Lei nº 9.601/98, que modificou a redação do artigo 59 da CLT (hoje 
a modificação consta da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24.8.2001). Até então, a 
compensação, embora possível, deveria ser feita dentro da mesma semana de trabalho em que 
houvesse a prestação do serviço extraordinário. Com a nova lei, esse prazo estendeu-se para 
um ano, desde que autorizado por convenção ou acordo coletivo de trabalho. O banco de 
horas concebido no Brasil se caracteriza, destarte, pela adoção de um autêntico sistema de 
créditos (prorrogações de jornada) e débitos (diminuições de jornada ou folgas), relacionado 
às horas trabalhadas e compensadas pelo trabalhador. 
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  O objetivo da medida é adaptar, precisamente, o tempo de trabalho dos 
empregados à conveniência empresarial, de acordo com a marcha da produção. Desta forma, 
explica Nei Cano Martins, “quando haja, por exemplo, repentina queda na procura dos 
produtos da empresa, poderá o empregador reduzir a jornada de seus empregados por certo 
período, ampliando-a (dentro do limite de dez horas diárias) no período subseqüente, para a 
devida compensação, dentro do lapso temporal de um ano, tudo isto mediante prévia 
autorização obtida por intermédio de convenção ou acordo coletivo”930. 
 
  A direção do processo cabe às exigências do just-in-time, descritas por Ana 
Virgínia Gomes como a necessidade de diminuição da produção em dado momento, sucedida, 
em momento posterior, pelo seu incremento, com o conseqüente aumento das horas 
trabalhadas, sem o ônus do pagamento de horas extraordinárias931. Tal idéia de reordenamento 
do tempo de trabalho encontra uma versão extremada na anualização da jornada de trabalho, 
na opinião de Lyon-Caen932. 
 
  E, nem se pode dizer que o banco de horas tenha o condão de estimular a 
empregabilidade, como supostamente seria o propósito das medidas de reforma trabalhista. 
Como esclarece Rodrigues Pinto, a prática de trabalho extraordinário é um fator de 
diminuição de vagas para a admissão de outros trabalhadores na empresa. Ao excederem a 
jornada dos trabalhadores já empregados, os patrões inibem a contratação de novos 
empregados. Essa flexibilização sempre foi admitida timidamente pelo direito do trabalho, de 
modo a atenuar duas condições do contrato individual de trabalho: a tutela da duração do 
trabalho e a indenização do dano provindo do excessivo esforço do trabalhador. O banco de 
horas reduz mais drasticamente o tônus jurídico desses direitos, flexibilizando de uma só vez 
a jornada e sua retribuição, inclusive elidindo o percentual de acréscimo de horas extras no 
instante da compensação933. Ainda que se considere, na esteira do que pensa Heineck, que a 
compensação anual só pode ser autorizada por instrumento coletivo, afastando a possibilidade 
de acordo individual para esse fim, o sentido do banco de horas continuará sendo bastante 
prejudicial ao empregado e à empregabilidade934. 
 
  De outra parte, Antônio Álvares da Silva empenha-se em destacar aspectos 
louváveis da implantação do banco de horas, aludindo a momentos de recessão, em que o 
trabalho se torna desnecessário. Nessas ocasiões, sustenta, a legalização do banco de horas 
ajuda a evitar despedidas. E arremata, dizendo que “o banco de horas é uma medida intuitiva 
e útil na composição dos interesses de ambos os lados”935. 
 
  Não estamos de acordo com tais argumentos de Antônio Álvares da Silva, mas 
com ele temos que admitir a constitucionalidade do banco de horas. Isto porque a própria 
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Constituição de 1988 permitiu expressamente a compensação de jornada de trabalho no inciso 
XIII do artigo 7º. Sendo assim, apesar de representar uma flexibilização prejudicial aos 
trabalhadores, o banco de horas está incluído dentre as hipóteses constitucionais admissíveis a 
tanto. 
 
44.7. Trabalho a tempo parcial. 
 
  Dando seqüência ao receituário de providências flexibilizantes, consta da 
reforma trabalhista brasileira a permissão de trabalho a tempo parcial, até 25 horas semanais, 
com salários proporcionais e diminuição do período de férias dos trabalhadores. O 
instrumento legal que facultou essa alternativa, também conhecida como part-time job, foi a 
Medida Provisória 1.709 de 6.8.98 - atualmente reeditada sob o nº 2.164-41, em 24.8.2001 -, 
que incluiu na CLT os artigos 58-A e 130-A. Ficou ali consignado que a autorização do 
contrato a tempo parcial depende de instrumento de negociação coletiva. 
 
  Trata-se da reprodução em âmbito nacional de um fenômeno de escala 
mundial, que alcança em nossos dias um volume inédito, consoante noticia Efren Córdova, 
citando dados que comprovam o envolvimento de grande parte da força de trabalho norte-
americana neste tipo de vínculo936. 
 
  Quanto à constitucionalidade da medida provisória, entendemos possível a 
proporcionalidade dos salários, de acordo com a duração da jornada (desde que respeitado o 
valor do salário mínimo), devido à autorização de negociação coletiva nesse sentido, prevista 
no artigo 7º, inciso VI, do texto constitucional. Todavia, nos parece ferir a Constituição a 
determinação de redução dos dias de férias, inclusa no artigo 130-A da CLT, porquanto o 
texto do inciso XVII do artigo 7º da Carta de 1988 não prevê negociação coletiva para 
flexibilizar a duração das férias. 
 
44.8. Suspensão temporária do contrato de trabalho.  
 
  Mais criativa e lesiva aos trabalhadores se afigura a flexibilização da dispensa, 
traduzida na suspensão temporária do contrato de trabalho, logo batizada impropriamente 
como demissão temporária. Sua gênese também se encontra na Medida Provisória 1.709-4, 
de 27.11.98, atualmente reeditada sob o nº 2.164-41, de 24.8.2001. Seu teor permite a 
suspensão do contrato de trabalho, com substituição do salário por uma ajuda compensatória 
mensal facultativa.  
 
  Esta nova modalidade de suspensão do contrato individual de trabalho tem 
como objetivo, na verdade, desonerar temporariamente o empregador do pagamento de salário 
ao empregado posto em tal condição, sem que seja obrigado a arcar imediatamente com as 
verbas rescisórias. É bem verdade que, para vigorar, tal providência depende de norma 
coletiva, negociada com o sindicato dos trabalhadores, além da aquiescência do próprio 
empregado. E, por outro lado, seu objetivo declarado é colaborar para que, nesse período, o 
trabalhador freqüente curso ou programa de qualificação profissional. Padece, não obstante, 
de vício, sob o ponto de vista da constitucionalidade, pois não há causa eficiente para a 
suspensão dos salários e encargos trabalhistas. Se o empregado, de fato, está sendo despedido, 
deixando de perceber salários e demais direitos, não pode a lei negar-lhe a percepção das 
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parcelas rescisórias devidas, sem violentar o artigo 7º, caput e incisos, da Constituição de 
1988.  
 
44.9. Participação nos lucros e resultados e trabalho aos domingos. 
 
  Já a Lei nº 10.101/00, convertendo medida provisória sucessivamente 
reeditada, confirmou a instituição de participação nos lucros e resultados, mediante 
negociação coletiva, bem como permitiu (sem a necessidade de prévio acordo ou convenção 
coletiva) o trabalho aos domingos no comércio varejista em geral.  
 
  Sob a lógica da reforma trabalhista, trata-se de um diploma de largo interesse 
para nossa análise. Com ele, as empresas obtiveram um instrumento de forte impacto para 
desatrelar as retribuições pecuniárias dos seus empregados das amarras dos encargos 
trabalhistas e sociais consectários, bem como conseguiram uma forma de envolver os seus 
trabalhadores em programas de produtividade, vinculando o alcance de metas aos valores 
pagos a título de participação nos lucros e resultados. De quebra, a lei em apreço, ao facultar o 
trabalho aos domingos, tornou flexível o aproveitamento dos trabalhadores comerciários. 
 
  Adota-se a participação nos lucros e resultados, segundo Robortella, para dar 
combate à rigidez dos salários. Por outro lado, diz, o mecanismo assume o status  de técnica 
de gerenciamento da empresa capitalista, longe de permanecer com a sua característica 
original de socialização dos lucros, numa perspectiva de superação do capitalismo, em direção 
ao socialismo937. 
 
  O problema é que a Constituição brasileira de 1988 comprometeu o legislador 
com a proteção dos salários (artigo 7º, inciso X), enquanto a negociação coletiva da 
participação nos lucros tem sido uma porta aberta à simulação do pagamento de salários, para 
privar o empregado dos direitos dele decorrentes, e sonegar do Estado a percepção de tributos. 
Assim sendo, a depender dos montantes pagos e a forma de apuração dos valores devidos, 
pode ser caracterizado o disfarce mencionado, lançando no terreno da inconstitucionalidade a 
conduta empresarial. É preciso, portanto, impedir que a participação nos lucros e resultados 
seja desvirtuada a este ponto, porquanto o artigo 7º, inciso X é uma norma programática que 
exerce função de bloqueio a leis que tenham como efeito a desproteção salarial. 
 
  Quanto ao trabalho dominical no comércio, nos parece evidente o descompasso 
com a preferência de repouso indicada pelo inciso XV, do artigo 7º, da Constituição, pelo 
qual há um impedimento à edição de leis que facultem diretamente a exigência de trabalho em 
tais dias, sem a anuência, ao menos, do empregado, ou do seu sindicato representativo.  
 
44.10. Prevalência da negociação coletiva sobre a lei trabalhista.  
 
  Por fim, faremos referência ao Projeto de Lei nº 5.483/01, de iniciativa do 
Presidente da República, e já aprovado, mediante projeto substitutivo, pela Câmara dos 
Deputados (que prossegue sua tramitação no Senado Federal sob a designação PLC nº 
134/2001), para dar prevalência às condições de trabalho negociadas coletivamente sobre o 
disposto em lei. Esta proposta tem por objetivo coroar a reforma trabalhista, com a permissão 
de transações prejudiciais a direitos mínimos consagrados na legislação trabalhista. 
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  O texto original do citado projeto de lei era o seguinte: “Art. 1o O art. 618 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 618. As condições de trabalho ajustadas 
mediante convenção ou acordo coletivo prevalecem sobre o disposto em lei, desde que não 
contrariem a Constituição Federal e as normas de segurança e saúde do trabalho’ ”. Após a 
aprovação do substitutivo encaminhado ao Senado Federal, o projeto de lei apresenta a 
redação adiante: "Art. 1º - Na ausência de convenção ou acordo coletivo, firmados por 
manifestação expressa da vontade das partes e observadas as demais disposições do Título 
VI desta Consolidação, a lei regulará as condições de trabalho. Parágrafo 1º - A convenção 
ou acordo coletivo, respeitados os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, 
não podem contrariar lei complementar, as leis nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e 7.418, de 
16 de dezembro de 1985, a legislação tributária, a previdenciária e a relativa ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como as normas de segurança e de saúde do 
trabalho. Parágrafo 2º - Os sindicatos poderão solicitar o apoio e o acompanhamento da 
central sindical, da confederação ou federação a que estiverem filiados, quando da 
negociação de convenção ou acordo coletivo previstos no presente artigo”.        
 
  Tecendo comentários à versão atual do projeto de lei, Amauri Mascaro 
Nascimento define como única modificação efetiva a ser proporcionada pela sua aprovação a 
licitude, daí por diante, da fixação de normas e condições de trabalho in pejus, ainda que 
resultantes de pactos coletivos de trabalho938. Idêntica advertência já fazia Marcus Orione 
Correia, ao examinar a versão original do projeto de lei: “Ora, se a negociação não é nova 
no direito do trabalho, que já a admite há muito tempo, qual seria a novidade propagada? O 
novo é que a negociação se possa fazer in pejus para o trabalhador, em verdadeira 
derrogação do princípio protetor do direito laboral. A diminuição dos direitos sociais 
também se encontraria a serviço do aumento dos índices de emprego. Este seria um dos mais 
significativos fundamentos para a supremacia  do modelo negociado”  Diz este autor, ainda, 
que a negociação coletiva in pejus costuma partir do pressuposto da manutenção dos 
empregos, constituindo-se num dos mais expressivos ícones do movimento flexibilizatório939. 
 
  A princípio imaginada como uma reforma constitucional, a proposta de 
preponderância do negociado sobre o legislado teve a sua origem na cúpula do empresariado 
brasileiro, conforme se deduz do depoimento adiante reproduzido, da lavra do empresário 
Nildo Masini, representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP): 
“Portanto, o que entendemos é que o negociado deve estar acima do legislado e para que 
isso aconteça imaginamos que se na Constituição Federal, incluirmos em seu artigo 7º este 
dispositivo, deixando claro que as negociações coletivas, uma vez feitas, se sobrepõem à 
legislação então vigente, daríamos um extraordinário passo, permitindo que se pudessem ter 
situações diferenciadas por segmentos diferenciados e com localização dos diferentes 
segmentos, porque a legislação atual pretende normatizar absolutamente tudo, o que é 
impossível. (...) Com essa reforma, esperamos ter uma maior competitividade interna e 
externa, de forma que nesse mundo globalizado, nossas indústrias tenham condição de 
competirem internamente com os produtos importados e possamos neste mundo afora, 
competirmos com nossos produtos e, portanto, entendemos que a reforma trabalhista se faz 
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necessária de forma absolutamente imprescindível e extremamente urgente para que 
possamos caminhar de forma adequada neste mundo globalizado”940. 
 
  Devido aos prognósticos de dificuldades políticas e jurídicas que enfrentaria 
uma semelhante emenda constitucional, a proposição terminou sendo apresentada sob a forma 
de projeto de lei ordinária, muito embora isto tenha sido insuficiente para curar os seus vícios 
manifestos. Antes disso, Robortella chegara a sugerir explicitamente uma emenda ao artigo 7º 
da Constituição de 1988, para acrescentar ao caput a expressão “observado o disposto em lei, 
convenções coletivas e acordos coletivos”941. O percurso que desembocou no projeto de lei 
em epígrafe foi assim descrito por Giglio: “Na onda do neoliberalismo, o Poder Executivo 
ensaiou modificar o art. 7º da Constituição Federal, que agasalha direitos dos trabalhadores. 
As sondagens políticas prévias, no Congresso Nacional, revelaram uma inesperada 
resistência à alteração pretendida. Ao invés de enfrentá-la, preferiu o governo contorná-la, 
apresentando o Projeto de Lei nº 5.483, de fins de setembro de 2001, para dar nova redação 
ao art. 618 da CLT”942. 
 
  O cerne da proposta consiste em desenhar uma negociação coletiva com 
espírito inverso à tradicional sedimentação de conquistas protetivas dos trabalhadores, 
superiores ao legislado. Seu propósito, segundo a análise de Lyon-Caen, repousaria na 
transformação e modernização das condições de trabalho, para reduzir os custos salariais, sob 
o pretexto de adaptação às mudanças tecnológicas943.  
 
  Para Giglio, o projeto de lei que busca inverter os vetores da negociação 
coletiva no Brasil tem inspiração no direito do trabalho dos Estados Unidos da América. Sua 
tendência ao liberalismo puro, que pode servir para um país com inigualável pujança 
econômica e padrões materiais invejáveis, beira ao fracasso em países que atravessam crises 
econômicas constantes e sofrem de sérios problemas na distribuição de renda944.  
 
  Pugnando por mecanismos de proteção à liberdade sindical, para equilibrar a 
instável relação de interesses que antepõem capital e trabalho, Graciela Giuzio ensina que a 
mera liberdade de negociação não deve prescindir da existência de mecanismos de proteção 
ao sindicato obreiro, não apenas contra a ação controladora do Estado, mas, sobretudo, frente 
à ação dos empregadores, a quem o próprio ordenamento jurídico reconhece um poder de 
direção sobre os trabalhadores945. Nessa senda, compreendemos ser uma premissa da 
negociação coletiva a efetiva estruturação constitucional e legislativa de suporte à atividade 
sindical, ainda incipiente no Brasil em função dos resquícios do corporativismo sindical. 
Permitir, nesse contexto, as alterações in pejus, equivale a comprometer os esforços até aqui 
realizados para que se tenha no país um diálogo social autêntico e saudável.  
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  Em atitude simpática à proposta de supremacia do negociado sobre o legislado, 
Romita rejeita o pressuposto acima delineado. Para ele, “não prospera a crítica dirigida ao 
projeto, no sentido de que ele só teria condições de vingar após a reforma da Constituição 
que consagrasse a liberdade sindical”. Nessa ótica, não haveria problema algum em queimar 
etapas, adiando a reforma do sistema sindical, para de imediato experimentar a reforma 
hierárquico-normativa pretendida, dando atuação ao instituto da negociação coletiva946. O 
argumento nos parece, todavia, incongruente. Se o coração da proposta é por em prática a 
livre negociação sindical, e se admite que ela ainda funciona mal, fica evidenciada a prévia 
necessidade de nela fazer uma cirurgia, para que se possa, eventualmente, encarar os novos 
desafios que o projeto de lei anuncia.  
 
  Daí porque nos aproximamos da posição de Giglio, que vislumbra na 
aprovação da proposta a anulação prática de grande parte dos direitos previstos aos 
trabalhadores na CLT947. Nossa compreensão, já anteriormente consignada, é a de que “Este 
novo tratamento jurídico das condições de trabalho deverá estimular uma reversão absoluta 
do sentido atribuído à lei federal trabalhista, que deixará de ser um marco mínimo nacional 
de proteção, a despeito das desigualdades regionais, para tornar-se um parâmetro quiçá 
médio, senão máximo, em alguns setores da economia ou regiões do país”948. 
 
  Face a tais reflexões, nosso posicionamento coincide com aqueles que 
preconizam a inconstitucionalidade do projeto. Este é o caso de Giglio, que, embora não creia 
na efetiva declaração de inconstitucionalidade da matéria, caso se transforme em lei, aponta, 
com pertinência, a criação por ela de uma amplíssima hipótese de flexibilização de direitos 
trabalhistas, não abrangida pelas três taxativas situações dos incisos VI, XIII e XIV, do artigo 
7º, da Constituição de 1988, chamando a atenção para a ofensa aos princípios fundamentais 
da República que perseguem a redução das desigualdades, as quais seriam, em sua opinião, 
agravadas pela nova legislação flexibilizatória949. Sem assumir posição própria, Amauri 
Mascaro Nascimento arrola os argumentos pró-inconstitucionalidade do projeto, nos 
seguintes termos: “Pela inconstitucionalidade o principal argumento está na afirmação, 
segundo a qual, como a Constituição autoriza a negociação coletiva in pejus em alguns 
temas, a interpretação é restrita, de modo que apenas em se tratando desses temas e em face 
da autorização constitucional, o negociado pode sobrepor-se sobre o legislado, caso em que 
validade haveria apenas na redução de salários e da jornada de trabalho, porque há preceito 
da Lei Maior permissivo. Em todas as demais matérias seria vetada a negociação prioritária 
à lei e menos benéfica ao empregado, com o que o projeto não poderia, sem se atritar com 
esses princípios maiores, ser validado”. Com a didática que lhe é peculiar, porém, o mestre 
paulista expõe a opinião favorável à constitucionalidade do mencionado projeto de lei: “pelo 
fato de a Constituição ter autorizado redução de salários e de jornada pela negociação 
coletiva e silenciado sobre outros dos seus dispositivos não se pode inferir que o projeto é 
inconstitucional, porque todos os direitos estabelecidos pela Constituição devem ser pelo 
mesmo  respeitados, bem como os referentes à saúde do trabalhador, daí os seus termos ‘as 
condições de trabalho ajustadas mediante convenção ou acordo coletivo prevalecem sobre o 
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disposto em lei, desde que não contrariem a Constituição Federal e as normas de segurança 
e saúde do trabalhador’(...) a autorização constitucional para a validade das convenções 
coletivas não se reduz a um tema específico, é genérica, como se vê do disposto no art. 7º, 
XXVI que declara ‘reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho’, com o 
que nada mais é necessário, no ordenamento jurídico, em face do comando constitucional, 
para a validade do negociado, in mellius ou in pejus, à falta de restrição do referido texto. 
(...) o argumento, já apresentado, segundo o qual a lei constitucional autoriza a sobreposição 
do negociado sobre o legislado quanto a salários, está implicitamente, o fazendo quanto ao 
mais, sabendo-se que o salário é o direito alimentar maior do empregado, não tendo sentido, 
nesse caso, negar o menos e autorizar o mais”950. 
 
  Não hesitamos, de nossa parte, em identificar os traços de 
inconstitucionalidade do projeto. E o fizemos em recente trabalho específico, mediante as 
seguintes afirmações: “A mudança parece ignorar que a genuína liberdade sindical importa 
garantias à representação obreira, para que não se opere a aniquilação dos mecanismos de 
equilíbrio social que dão razão de ser ao Direito do Trabalho. O que se propõe, no entanto, é 
a virtual revogação da regra da norma mais favorável. Isto revela traços de 
inconstitucionalidade no projeto, não afastados pela mera exclusão dos direitos 
constitucionais trabalhistas do rol de matérias passíveis de flexibilização. Note-se que, na 
conversão do projeto original para o substitutivo, houve uma mudança aparentemente 
inócua, que trocou a expressão ‘desde que não contrariem a Constituição Federal’ por 
‘respeitados os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal’, maliciosamente 
afastando, assim, a incidência dos seguintes princípios constitucionais: do preâmbulo da 
Constituição, que assegura o exercício dos direitos sociais, o bem-estar, a igualdade e a 
justiça como valores supremos; do art. 1º, que proclama como fundamentos da República, 
dentre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho; e do art. 3º, 
que estabelece como objetivo republicano fundamental a redução das desigualdades sociais. 
Não obstante, tais objetivos e finalidades constitucionais não podem deixar de presidir o 
exame de constitucionalidade de um projeto de lei dessa natureza. Quanto ao pretenso 
impulso à negociação coletiva, que seria o propósito maior do projeto, nos termos da sua 
respectiva exposição de motivos, nos parece que a ela já está devidamente garantida pela 
Constituição, no art. 7º, inciso XXVI. (...) No projeto de lei, pois, não se trata de promover o 
seu estímulo, mas sim de viabilizar o seu conteúdo in pejus. E nesse aspecto particular, a 
pretensa lei não escapará de uma argüição de inconstitucionalidade fundada na correta idéia 
de que o art. 7º, nos seus incisos VI, XIII e XIV, estipulou taxativamente, ou seja, numerus 
clausus, as hipóteses excepcionais nas quais se admite a negociação coletiva in pejus”951. 
 
  Outro aspecto que evidencia a inconstitucionalidade da iniciativa reside na sua 
incongruência perante a função eficacial de bloqueio implícita no artigo 7º, caput, da 
Constituição de 1988, no sentido de impedir a aprovação de leis que depreciem a condição 
social dos trabalhadores. A programaticidade do dispositivo constitucional estabelece limites 
à conformação legislativa, gerando a inconstitucionalidade de condutas legislativas que 
produzam a frustração da finalidade imposta pelo constituinte. 

                                                           
950 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Limites da Negociação Coletiva na Perspectiva do Projeto de 
Flexibilização da CLT. In: Revista LTr, São Paulo: LTr, ano 65, nº 12, p. 1430-1431, dez. 2001. 
951 MENEZES, Mauro de Azevedo. O Negociado X O Legislado: Reflexos sobre a Hierarquia das Normas. In: 
Jornal do Congresso. 10º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 69-70, 2002. 
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Conclusão. 
 

Com o propósito de reunir, de forma sintética, as principais idéias lançadas ao 
longo da dissertação, que traduzem a nossa posição pessoal, relacionamos a seguir os itens 
conclusivos do trabalho. Além de representar, portanto, a essência dos resultados da pesquisa 
realizada, tais assertivas têm o objetivo complementar de apontar temas para posterior 
reflexão, estimulando a continuação da discussão suscitada, a partir da apreciação feita pelos 
examinadores e pelos leitores em geral. 

 
Eis os nossos tópicos conclusivos:  
 
1. O valor justiça assume importância transcendental em qualquer abordagem 

legítima acerca dos direitos humanos.  
 
2. Não cuidam apenas os direitos humanos de assegurar aquilo que é básico à 

subsistência, mas ainda de agregar progressivamente novos atributos, em prol de um 
horizonte de realização plena do ser humano.  
 

 3. No domínio econômico, a maximização da liberdade individual pode trazer 
implicações lesivas à preservação da dignidade da pessoa humana, na medida em que priorize 
a obtenção do lucro acima de outros valores, restritivos do poder daqueles que detenham a 
riqueza. 
 
  4. O processo de afirmação dos direitos fundamentais, que corresponde à 
positivação dos direitos humanos, segue um percurso histórico ao longo do qual seu conteúdo 
experimenta sucessivas modificações.  
 
  5. A nova estruturação das relações jurídicas fundamentais do homem tem 
como bússola a igualdade material (fática), para além do conceito tradicional de igualdade 
meramente formal.  
 
  6. A proclamação dos direitos fundamentais funciona como uma advertência ao 
legislador infraconstitucional, que deve perseguir a promoção do seu conteúdo, com um 
sentido objetivo, para que a sua atividade se conserve legítima.  
 
  7. Devido à precedência e supremacia das normas de direitos fundamentais, a 
sua efetivação legislativa depende de uma complexa ponderação, em que os fatores sociais e 
econômicos devem ser considerados, mas não podem prevalecer em desarmonia com o teor 
daquilo que a consagração dos direitos fundamentais deseja assegurar.  
 

 8. A propensão analítica das Constituições contemporâneas atende, de maneira 
prática, às aspirações de proteção jurídica mais efetiva possível das reivindicações sociais.  
  9. A Constituição brasileira de 1988, é uma das mais típicas representantes do 
constitucionalismo de caráter social (ou dirigista), vinculado à tradição iniciada com a 
Constituição Alemã de Weimar. 

 
 10. O processo de segmentação do sistema constitucional autoriza a 

identificação de um subsistema constitucional trabalhista na Constituição brasileira de 1988. 
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  11. O advento do constitucionalismo afetou irremediavelmente a idéia de 
Estado de direito meramente assentado sobre a lei, em favor da perspectiva de prevalência dos 
mandamentos constitucionais.  
 
  12. Na perspectiva de um trabalho de interpretação constitucional, os 
paradigmas do positivismo jurídico demonstram-se francamente insatisfatórios. Sua 
concepção interpretativa está contaminada pela idéia de reconstituição da vontade subjetiva 
do legislador que edita as normas, carecendo de adaptá-las às condições e exigências 
histórico-sociais.  
  
  13. Os princípios, uma vez agregados ao sistema constitucional, sofreram 
nítida transmudação de caráter, não se lhes podendo negar a índole jurídica.  
 
  14. Não se interpreta a Constituição sem levar em conta, com a máxima 
atenção, o conteúdo e a incidência relativa dos princípios, especialmente daqueles inscritos 
diretamente no texto constitucional. 
 
  15. O direito não pode afastar-se da sua natureza interpretativa. Por ser 
recolhido no substrato cultural da experiência humana, o direito necessariamente anda ao lado 
da interpretação, mesmo que esta esteja dissimulada. 
 

 16. A interpretação constitucional deve encarar o sistema jurídico na sua 
complexidade, típica da mundo contemporâneo, em que direito e sociedade interagem de 
modo dialético, para sintetizarem os ideais de justiça. 
 
  17. A disputa ideológica está impregnada no processo de interpretação 
constitucional, revelando que o direito, especialmente o constitucional, mantém um estreito 
convívio com a política.  
 
  18. No que concerne à interpretação dos direitos fundamentais, a questão se 
apresenta de modo a equilibrar uma equação na qual se encontram, de uma parte, o princípio 
da máxima efetividade, e de outra, o princípio da concordância prática. Face ao sentido  
fundamental dos direitos em questão, o propósito do intérprete terá que privilegiar, tanto 
quanto possível, a realização do seu conteúdo. 
 
  19. Na seara da interpretação constitucional, desperta especial atenção o papel 
do legislador. Sua atividade legiferante exige permanente sintonia com a Constituição, e, além 
disso, a Constituição lhe dirige demandas regulamentadoras das suas próprias normas.  
 
  20. A avaliação do exercício legislativo, à luz da Constituição, não pode ficar 
restrita aos aspectos de adequação formal às regras de produção das leis. Ao contrário, 
interessa averiguar as nuanças substantivas dessa atuação.  
 
  21. A colisão de direitos fundamentais deve ser solucionada de maneira a 
preservar a integridade sistêmica da Constituição, a estabilizar as relações sociais, e, acima de 
tudo, a oferecer a devida tutela ao titular do direito fundamental preponderante. 
 
  22. Embora não se possa estabelecer um critério permanente de prevalência de 
uns princípios constitucionais sobre outros, são aceitáveis as fórmulas que dão presunção de 
precedência dos valores relativos às pessoas sobre os valores de índole material.  
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  23. Se a matéria constitucional alude a questões de princípios fundamentais 
constitucionalizados, o espectro de conformação legislativa será tanto mais fiel aos valores 
neles acolhidos.  
 
  24. Significativo efeito jurídico da vigência de uma norma constitucional 
programática consiste na acepção negativa de sua eficácia condicionante. Sendo assim, ainda 
que a norma programática não resulte numa conformação objetiva aos seus desígnios, não se 
pode relegá-la à condição de letra morta. Sua importância é fundamental para o exame e o 
controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 
 
  25. A materialização dos propósitos do constitucionalismo social depende da 
efetivação de certos princípios que lhe são peculiares e se desdobram em direitos 
fundamentais de caráter positivo frente ao Estado (poder político) e aos particulares (poder 
econômico).   
 
  26. A centralidade da pessoa humana constitui, para o constitucionalismo, uma 
tendência irrefutável, desafiando os juristas a dimensionar em que abordagens e medidas 
devem desenvolver e promover a sua consagração.  
 
  27. O fundamento da existência de limites ao poder de reforma deflui, 
precisamente, da sua distinção frente ao poder constituinte. Tendo em vista que ambos não se 
equivalem em amplitude, as transformações estruturais da sociedade são apenas reservadas ao 
constituinte.  
 
  28. A interpretação do artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição brasileira de 
1988, deve considerar que os direitos e garantias individuais, ali proclamados como cláusulas 
imutáveis, se traduzem em todos os direitos fundamentais inclusos no título II, sejam eles 
direitos civis, políticos ou sociais.  
 
  29. O controle de constitucionalidade, no seu aspecto material, encontra a sua 
razão de ser na necessidade de preservação do conteúdo progressivo dos direitos 
fundamentais. Uma vez proclamadas tais conquistas em favor da dignidade do ser humano, 
não se admite que possa haver recuo, mesmo numa perspectiva histórica.  
 
  30. A Constituição porta um programa de realização de princípios, cuja 
observância exige um esforço constante de aproximação por parte do legislador e das 
instâncias administrativas. Esse programa constitucional, especialmente aquele relativo aos 
princípios constitucionais, e, dentre eles, os enunciadores de direitos fundamentais, enviam 
autênticas mensagens ao legislador, às estruturas do Estado e à sociedade.  
 
  31. Embora se origine nas relações econômicas, a globalização não restringe os 
seus efeitos à esfera econômica. Repercute intensamente nos domínios social, cultural e 
político, lançando a perspectiva de afirmação progressiva dos direitos fundamentais numa 
séria crise.  
 
  32. A globalização irradia-se em profundas alterações na estratégia 
empresarial, afetando sensivelmente as relações produtivas. Os complexos empresariais 
experimentam, nesse contexto, processos de reestruturação variados, com reflexos 
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importantes nas relações capital/trabalho. As empresas convertem-se em núcleos de intensas 
transformações, visando à sua adaptação aos novos padrões de acumulação de capital. 
 
  33. A globalização não se reduz à ideologia neoliberal, muito embora esta 
tenha nela assumido a hegemonia, em dado momento. A globalização, portanto, é o cenário 
onde o neoliberalismo ora triunfa.  
 
  34. Traçado como ideologia subjacente ao processo de globalização, o 
neoliberalismo apresenta-se como uma vertente inédita, quando, na verdade, se reconduz ao 
tradicional liberalismo econômico, tanto em suas matrizes de pensamento, como nos institutos 
que privilegia. 
 
  35. O desemprego e a premente necessidade de combatê-lo têm sido a marca 
registrada do panorama social resultante da globalização econômica.  
 
  36. Verifica-se que o desemprego estrutural provoca a queda de qualidade dos 
empregos mantidos. Muitos trabalhadores são instados a negociarem a sua permanência nos 
empregos, mediante a cessão de boa parte dos direitos e vantagens que gozavam quando o 
emprego era abundante.  
 

 37. A crítica lançada ao modelo de proteção social, e sua expressão no campo 
da regulação do trabalho, argüi a inconveniência e, até mesmo, a virtual impossibilidade de 
conformar a realidade social às normas jurídicas.  
 
  38. Sob a globalização, a vertente ideológica neoliberal projeta para o direito 
do trabalho um papel inteiramente novo, afastado de suas premissas filosóficas originais. Faz 
parte desse novo perfil a abdicação do seu conteúdo autônomo, em favor de uma pretensão 
organizadora do mercado de trabalho. 
 
  39. A proposta ideológica neoliberal não esconde a sua intenção de promover o 
regresso da regulação do trabalho às categorias puras do direito civil, desconsiderando a 
situação de vulnerabilidade a que serão reconduzidos os trabalhadores, uma vez destituídos do 
arcabouço compensatório típico do direito do trabalho. 
 
  40. Um dos argumentos mais efetivos trazidos à discussão pela vertente 
reformista do direito do trabalho reside na afirmação de que as garantias de valorização do 
vínculo empregatício devem dar lugar a modalidades de contrato menos rígidas, para 
assegurar a promoção do direito ao trabalho. 
 
  41. O enfoque que privilegia o direito ao trabalho pode apresentar-se de uma 
maneira atenuada, contemplando a premissa da prévia negociação coletiva das mudanças 
sugeridas para incentivar a empregabilidade.  
 
  42. A premência de questões de natureza econômica, associada à disparidade 
de poder de pressão dos sindicatos obreiros frente ao poder patronal permite a assinatura de 
instrumentos nitidamente desvantajosos para os trabalhadores, mesmo contando com a 
participação sindical.  
 
  43. Pela via da desregulamentação, o Estado-ordem jurídica reduz a sua 
presença na vida econômica, renunciando à intervenção organizadora das relações sociais. 
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Trata-se de uma conduta inspirada na suposição de auto-ordenação dos próprios agentes 
econômicos, por meio de mecanismos de mercado. 
 
  44. O avanço da flexibilização importa a mutilação do direito do trabalho, à 
custa, inclusive, de alguns dos seus princípios distintivos.  
 
  45. A flexibilização do direito do trabalho representa a tradução jurídica de 
mudanças em marcha no âmbito da economia,  atraindo para o plano do direito categorias que 
são próprias da economia, e, portanto, dissociadas de fontes de natureza ética e política que 
devem inspirar a reflexão jurídica.  
 
  46. Organizadas sistematicamente e apresentadas com uma aura de 
modernização, as medidas de desregulamentação e flexibilização do direito do trabalho 
passaram a constituir um todo complexo, conhecido atualmente como reforma trabalhista.  
 
  47. A reforma trabalhista estabelece a confrontação direta entre o princípio da 
autonomia privada – seja individual ou coletiva – frente ao princípio protetor, típico da 
tradicional doutrina do direito do trabalho.  
 
  48. O direito do trabalho não se inspira na igualdade formal, mas no amparo 
preferencial ao hipossuficiente, que sobrevive às custas da sua força de trabalho, cuja 
valorização depende de mecanismos de reequilíbrio das relações de poder na economia. 
 
  49. O direito brasileiro confere status constitucional ao subprincípio da norma 
mais favorável, mediante a sua adscrição do texto do artigo 7º, caput, da Constituição de 
1988, com status de direito fundamental. 
 
  50. Para evitar a prevalência de modificações in pejus, cumpre observar que a 
identificação da norma mais favorável não pode compreender as conseqüências econômicas 
longínquas. Compensações futuras e incertas não suprem a indispensável suposição de 
preferência ao maior benefício do obreiro.  
 
  51. O subsistema de proteção aos direitos trabalhistas na Constituição brasileira 
de 1988, cujos contornos essenciais estão delineados no preâmbulo, nos princípios 
fundamentais dos artigos 1º a 4º,  no catálogo de direitos fundamentais sociais (artigos 6º a 
11), e nos princípios norteadores das ordens econômica e social (artigos 170 e 193), repousa 
sobre a positivação do Estado democrático de direito, donde deriva a afirmação concreta de 
direitos sociais, dentre os quais o direito do trabalho tem presença marcante. 
 
  52. Malgrado a relevância assumida pela idéia de proteção do hipossuficiente, 
desde as origens do direito do trabalho, sua incidência não exime a marcha progressiva da 
liberdade de negociação coletiva, principal mecanismo de afirmação e concretização da 
autonomia das partes sociais. Essa é a síntese que desafia o juslaboralismo atual, e cujo 
resultado dará a feição do direito do trabalho do século que se inaugura.  
 
  53. Conquanto regule diretamente os direitos trabalhistas que enumera em seus 
incisos, o artigo 7º reservou ao seu caput a missão de conduzir programaticamente a edição de 
outras normas, orientando-as para a melhoria da condição social dos trabalhadores. Trata-se, 
por conseguinte, de norma de índole programática, e como tal, dotada de perfeita juridicidade. 
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Gera, simultaneamente, efeitos de promoção do princípio que contém e de bloqueio de 
condutas legislativas a ele opostas.  
 
  54. O tema da prevalência do negociado sobre o legislado põe em confronto a 
essência do direito individual do trabalho face às possibilidades do direito coletivo do 
trabalho, visando à reversão de uma concepção clássica, segundo a qual no direito do 
trabalho, a despeito da posição hierárquica de suas fontes no ordenamento jurídico, as normas 
devem preponderar umas sobre as outras de acordo com um critério de conteúdo, pelo qual 
vale a norma mais favorável ao trabalhador.  
 
  55. Não se deve admitir a possibilidade de extensão das circunstâncias 
admitidas expressamente pela Constituição para flexibilizar institutos protetivos de direitos 
trabalhistas. Na medida em que o texto constitucional chamou a si a responsabilidade de 
designar quais seriam as hipóteses de negociação in pejus, criou automaticamente um rol 
numerus clausus, isto é, taxativo. Fora daquelas previsões, dos incisos VI, XIII e XIV do 
artigo 7º, a flexibilização não tem respaldo constitucional, carecendo de elemento essencial à 
sua regularidade.  
 
  56. O percurso interpretativo das leis de reforma trabalhista no Brasil exige a 
consideração sistemática das normas constitucionais relacionadas à matéria. Isso conduz ao 
cotejo da chamada Constituição laboral ou do trabalho, depositária de um núcleo que deve 
inspirar as correspondentes providências legislativas.  
  
  57. A reforma trabalhista tem demonstrado uma propensão à burla disfarçada 
de princípios constitucionais de defesa dos direitos trabalhistas. A singela remessa à 
negociação coletiva de matérias relacionadas à prestação do trabalho e à sua contraprestação 
não assegura que estarão sendo consagrados os objetivos e fins programáticos da 
Constituição.  
 
  58. Caberá concluir pela inconstitucionalidade das medidas de reforma 
trabalhista que violem, do ponto de vista material, o sentido protetivo que é a marca registrada 
de qualquer aspiração jurídica que se pretenda legítima em relação à questão trabalhista. 
Poderá haver, ainda, uma interpretação conforme a Constituição, para preservar às normas de 
flexibilização o condão de promover normas mais favoráveis sob a ótica orgânica da 
incindibilidade dos institutos. 
 
  59. Nas hipóteses constitucionais, do artigo 7º, incisos VI, XIII e XIV, a 
flexibilização tem regularidade em nosso ordenamento jurídico, face à sua condição de 
normas originárias do texto constitucional. 
 
  60. A inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 28 - que equiparou o 
prazo prescricional das ações judiciais trabalhistas ajuizadas pelo trabalhador rurícola ao 
mesmo prazo anteriormente previsto ao trabalhador urbano - decorre do artigo 60, parágrafo 
4º, da Constituição brasileira de 1988, que assegurou aos direitos trabalhistas o condão de 
cláusulas pétreas, além de violar os princípios do acesso à justiça, da valorização do trabalho e 
da dignidade da pessoa humana. 
 
  61. A inclusão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) do parágrafo 
único do artigo 442, por força da Lei nº 8.949/94, que obstaculizou a caracterização de relação 
de emprego entre o sócio-cooperativado e a cooperativa ou o tomador de serviços da 
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cooperativa, viola o preceito que preconiza igual salário para igual trabalho, e configura 
depreciação de condições sociais do trabalhador, impedida pelo mandamento do caput, do 
artigo 7º, da Constituição brasileira de 1988. 
 

 62. A terceirização das relações de trabalho expressa, concretamente, a 
tendência de refluxo ao direito civil das relações jurídicas trabalhistas, devendo ser rejeitada 
nas atividade-fim. Quanto às atividades-meio, mesmo assim caberá confrontá-la com os 
princípios constitucionais da valorização social do trabalho e da dignidade da pessoa humana. 
 
  63. O artigo 100 da Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), que impediu a configuração 
de vínculo empregatício do pessoal contratado por partidos e candidatos durante o período 
eleitoral afronta violentamente os princípios fundamentais da Constituição brasileira, 
sobretudo aqueles que estipulam a primazia da dignidade da pessoa humana e da valorização 
do trabalho, além do artigo 7º do texto constitucional, que proclama os direitos trabalhistas, 
não ressalvando o regime jurídico relativo ao trabalho eleitoral, como, fez, em parte, por 
exemplo (artigo 7º, parágrafo único), com os empregados domésticos.  
 
  64. O contrato de trabalho a prazo, viabilizado pela Lei nº 9.601/98, implica 
modificações in pejus dos direitos trabalhistas, ofensivas ao caput, do artigo 7º, da 
Constituição de 1988, que recomenda ao legislador a promoção de melhores condições sociais 
aos trabalhadores, não piores.  
 
  65. A interpretação constitucional não deve admitir uma ponderação de 
princípios que dê precedência à autonomia privada coletiva ao custo de frustrar a promoção 
de melhores condições de trabalho, erigida pela Constituição como orientação programática 
essencial das relações trabalhistas. 
 
  66. O mecanismo de compensação de jornada de trabalho conhecido como 
banco de horas, instituído pela Lei nº 9.601/98 goza de constitucionalidade, porque a 
Constituição de 1988 permitiu expressamente a compensação de jornada de trabalho no inciso 
XIII, do artigo 7º.  
 
  67. A permissão de trabalho a tempo parcial, instituído pela Medida Provisória 
1.709 (atualmente reeditada sob o nº 2.164-41, de 24.8.2001), é dotada de constitucionalidade, 
devido à autorização de negociação coletiva nesse sentido, prevista no artigo 7º, inciso VI, do 
texto constitucional. Todavia, fere a Constituição a determinação de redução dos dias de 
férias, inclusa no artigo 130-A da CLT, porquanto o texto do inciso XVII, do artigo 7º, da 
Constituição de 1988 não prevê negociação coletiva para flexibilizar a duração das férias. 
 
  68. A suspensão temporária do contrato de trabalho, prevista na Medida 
Provisória 1.709-4, de 27.11.98 (atualmente reeditada sob o nº 2.164-41, de 24.8.2001) 
padece de inconstitucionalidade, pois não há causa eficiente para a suspensão dos salários e 
encargos trabalhistas, motivando a violação do artigo 7º, caput e incisos, da Constituição de 
1988.  
 
  69. A aplicação da Lei nº 10.101/00, que instituiu a participação nos lucros e 
resultados, mediante negociação coletiva, pode afetar a Constituição brasileira de 1988, 
porquanto esta comprometeu o legislador com a proteção dos salários (artigo 7º, inciso X), 
enquanto a negociação coletiva da participação nos lucros e resultados tem sido uma porta 
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aberta à simulação do pagamento de salários, para privar o empregado dos direitos dele 
decorrentes, e sonegar do Estado a percepção de tributos.  
 
  70. O trabalho dominical no comércio, está em descompasso com a preferência 
de repouso indicada pelo inciso XV, do artigo 7º, da Constituição, pelo qual há um 
impedimento à edição de leis que facultem diretamente a exigência de trabalho em tais dias, 
sem a anuência, ao menos, do empregado, ou do seu sindicato representativo.  
 
  71. O Projeto de Lei nº 5.483/01, de iniciativa do Presidente da República, e já 
aprovado, mediante projeto substitutivo, pela Câmara dos Deputados (que prossegue sua 
tramitação no Senado Federal sob a designação PLC nº 134/2001), para dar prevalência às 
condições de trabalho negociadas coletivamente sobre o disposto em lei, tem por objetivo a 
permissão de transações prejudiciais a direitos mínimos consagrados na legislação trabalhista. 
O cerne da proposta consiste em desenhar uma negociação coletiva com espírito inverso à 
tradicional sedimentação de conquistas protetivas dos trabalhadores, superiores ao legislado.  
 
  72. É premissa da negociação coletiva a efetiva estruturação constitucional e 
legislativa de suporte à atividade sindical, ainda incipiente no Brasil em função dos resquícios 
do corporativismo sindical. Permitir, nesse contexto, as alterações in pejus, equivale a 
comprometer os esforços até aqui realizados para que se tenha no país um diálogo social 
autêntico e saudável.  
 
  73. O Projeto de Lei nº 5.483/01, aprovado pela Câmara dos Deputados (que 
tramita no Senado Federal sob a designação PLC nº 134/2001) é inconstitucional pelas 
seguintes razões: a) cria uma ampla hipótese de flexibilização de direitos trabalhistas, não 
abrangida pelas três taxativas situações dos incisos VI, XIII e XIV, do artigo 7º, da 
Constituição de 1988, e; b) desafia a função eficacial de bloqueio implícita no artigo 7º, 
caput, da Constituição de 1988, no sentido de impedir a aprovação de leis que depreciem a 
condição social dos trabalhadores.  
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